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G Fm Cm

میدونمیه روزی دلم پای عشقت بمیرهگمونم 
G Fm Cm

میترسمجوونیم داره پای عشق تو میره
Cm             G Ab

بگیره میترسمکنارم نباشی و بارون
G Fm Cm

نگفتی یه روزی میاد بی تو گریم بگیره نگفتی
Ab                  Fm           Cm

دیگه خاطرات تو یادم نمیره نگفتی
Cm       G
دلم توی تنھایی باید بمیره نگفتی

Gm Ab Bb Cm
بودم دیگه برنگردمچی اومد سر من که قول داده 

Fm Ab Eb
ریه کردمکه امشب دوباره به یاد چشات گ

Gm Bb Ab
که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم

Gm Ab Bb Cm
یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه ی تو بذارم

Fm Ab Eb
سرم رو دیگه از روی شونه ھات بر ندارم

Gm Bb Ab
یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم
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