
 

(افشاری) نمی دانم چه در پیمانه کردی   

 در امد موزیک

 نمیدانم  چه در پیمانه کردی  جانم

تو لیلی وش مرا  دیوانه  کردی  جانم دیوانه کردی  

 خدا خدا دیوانه کردی
 

مو زیک        

 چه شد اندر دل، من جا گرفتی

 مکان در خانه ی ویرانه کردی 

کردیجانم دیوانه کردی  خدا خدا دیوانه   
 

موزیک        

 ای تو تمنای من

مکن ازار من  ای یار زیبای من  

صفت     مرا مجنون   

دیوانه  کردی جانم دیوانه کردی   خدا خدا دیوانه کردی  صفت مرا  مجنون  
 

موزیک   

خدای من  زدی از هر طرف آتش چو شمعم  

عزیز من مرا بیچاره چون پروانه کردی   

 به رندی شهره شد نام تو عارف

 تو ترک دین و دل رندانه  کردی

 جانم دیوانه کردی خدا خدا دیوانه  کردی

 
مو زیک       

 ای تو تمنای من

 ای یار زیبای من

 تو ای گل یاد من

مرا مجنون  صفت    مرا   

 

 مرا مجنون  صفت    

 دیوانه کردی جانم دیوانه کردی خدا خدا دیوانه کردی جانم دیوانه کردی دیوانه کردی



 

(افشاری) دانم چه در پیمانه کردینمی   
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 □ نمیدا نم  چه در   پیمانه کر    دی  جانم
 

ما هجان         □   تو لیلی وش مرا دیوانه  کر دی 
 دیوانه کر  دی خدا خدا دیوانه کر  دی

     
مکان در تی خانه ی  □  چه شد ان در دل،  من جا گرف    

 
خدا خدا دی ما هجان   دیوانه کر       ویرانه کر      دی 

 دیوانه کر  دی   
     
 □ ای تو تم نای من □ ای یار زی     بای من 

مرا  تف   صفت مجنون ص مجنون   □ مکن از        ار من   مرا        
 

خدا خدا دی ما هجان    دیوانه کر       دیوانه کر      دی 
   

 دیوانه کر  دی
     

 
خدای من  عم  □ زدی از هر طرف آتش چو شم 

عزیز من دی    □ مرا بی چاره چون  پروانه کر 

تو ترک  رف   □ به رندی  شهره شد نام تو عا     

خدا خدا دی ما هجان   دیوانه کر       دین و دل  رندانه  کر      دی  
   

 دیوانه کر  دی
     
 □ ای تو تم نای من □ ای یار زی     بای من 

مرا صفت   صفت مجنون مجنونمرا مرا      □ تو ای گل  یاد من        
 

خدا خدا دی ما هجان    دیوانه کر       دیوانه کر      دی 
 

ما هجان    دیوانه کر  دی  دیوانه کر      دی 
   

 دیوانه کر  دی
 


