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Fm Bm

دلم آروم بگیره بازکنیه کاري
Fm Bm

طاقت بیار بمون دنیامونُ بساز
A G

فکرت داره منو دیوونه میکنه
A G

ترس نبودنت ولم نمیکنه
Fm Bm

مبه این جدایی من عادت نمیکن
Em Bm

ازم نخواه برم جرأت نمیکنم
A G

خواستم ازت یه روز دل بکنم نشد
A G

از عشقت تو دلم یه ذره کم نشد
Bm

عشق با تو شده یه دلخوشی تو زندگیم
Fm G

من بی تو حالم خرابه
A

حرفاتو با گریه هات به من میفهمونی
Fm A G

این اشکا واسم عذابه
G Bm

یه کاري کن نذار همه بگن دیوونه ام
Fm G Bm
دلتنگم حالم خرابه

G A
ی دلی نخواي کنار من باشیتا وقت
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Fm G
انگار رو آبه این خونه انگار رو آبه

A Em
مگه دلم میاد بگم دوست ندارم

G D
ببینمت داري میري به روت نیارم

A Em
اگه بهونه گیر شدم دست خودم نیست

Fm A G
این همه من عاشقتم این همه کم نیست

G Bm
دنیام عوض میشه همه خوبیا بد میشه

A Em
هر بار که ما فاصله میگیرم

Fm
نمیتونیدیدي که نتونستم دیدي که
Fm G

ما هر دو از این فاصله میمیریم
Bm

عشق با تو شده یه دلخوشی تو زندگیم
Fm G

من بی تو حالم خرابه
A

حرفاتو با گریه هات به من میفهمونی
Fm A G

این اشکا واسم عذابه
G Bm

....هه کاري کن نذار همه بگن دیوونی


