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 این کتاب درسایت تک رمان اماده شده است

www.taakroman.ir 

  شناسنامه کتاب:

مجموعه اشعار دسته بندی:  

کشتی نهان ر:نام اث  

 نام نویسنده: آیناز کاربر انجمن تک رمان

تراژدی ژانر:  

Crayzy :ویراستار   

TessA :طراح   

 Delaram : کپیست   
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ببر مرا روح، ای  

دور جاهای به  

کور های نقطه به  

وکور سوت ای بیشه به  

پرنور ماه به  

 ببر مرا روح، ای

 

 

 

:مقدمه  
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ببر مرا روح، ای  

نهان کشتی ای  

جان آرام ای  

جهان معمای ای  

خزان باران ای  

 ببر مرا روح، ای

*** 

 

ببر مرا روح، ای  

بیابان و صحرا به  

جان بی های مرده قبرستان به  

گلستان های گل عطر به  

یزدان ش*و*غ*آ به  

 ببر مرا روح، ای
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*** 

ببر مرا روح، ای  

تمام نا آرامش ای  

کالم هم ترین بزرگ ای  

فرجام نا شروع ای  

کالم جان تو ای  

 ببر مرا روح، ای

 

*** 

 

ببر مرا روح، ای  

ماه از زیباتر ای  

کاه از تر سبک ای  
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سیاه رنگ از تر تاریک ای  

گاه پناه از تر امن ای  

روح، مرا ببرای   

***  

ببر مرا روح، ای  

طراوت با شبنم ای  

عدالت صاحب ای  

شجاعت ی اسطوره ای  

صداقت ی تشنه ای  

ببر مرا روح، ای  

***  

ببر مرا روح، ای  

مجنون لیلی   ای  

فرهاد شیرین   ای  

شاملو آیدای   ای  
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عاشقان روح ای  

ببر مرا روح، ای  

***  

 

ببر مرا روح، ای  

انتها بی آسمانی به  

آشنا نا سرزمینی به  

زیبا گلستانی به  

همتا بی بهشتی به  

ببر مرا روح، ای  

***  

ببر مرا روح، ای  

ها تاریکی دنیای به  

آتشین جهنمی به  

ها روشنایی دنیای به  
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عاشقان بهشت به  

ببر مرا روح، ای  

***  

ببر مرا روح، ی ا  

گیری دل از پر دنیایی به  

تنهایی از پر دنیایی به  

تاریکی از پر دنیایی به  

ببر چالت سیاه به را من  

ببر مرا روح، ای  

***  

ببر مرا روح، ای  

اقیانوس عمق به  

فانوس آتش در  

نباشند مردم که جایی  

تنهایی ی دنیا به  
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ببر مرا روح، ای  

***  

ببر مرا روح، ای  

صدا و سر بی ای بیشه به  

آوا و ترانه از خالی دنیایی به  

جدا کرد جسم از را روح بشود که جایی  

هوا در خیال بی بود؛ شناور  

ببر مرا روح، ای  

***  

ببر مرا روح، ای  

عدالت از پر دنیایی  

خیانت از خالی دنیایی  

طراوت از پر دنیایی  

محبت از پر دنیایی  

ببر مرا روح، ای  
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***  

ببر مرا روح، ای  

آزادی از پر دنیایی به  

رهایی از پر دنیایی به  

نشین دل های نغمه از پر دنیایی به  

نشین خلوت مردم از پر دنیایی به  

ببر مرا روح، ای  

***  

ببر مرا روح، ای  

انسان از خالی دنیایی به  

پایان از پر دنیایی به  

متهم از خالی دنیایی به  

جهنم خود به ببر مرا آری،  

ببر مرا روح، ای  

***  
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.دارد قانونی پیگرد برداری کپی هرگونه. است شده منتشر و تایپ رمان تک سایت در فایل این  

.کنید مراجعه رمان تک سایت به خود آثار کردن منتشر برای  
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