گروه نسیم قدر
مادر محلی
مادر ای دلواپس فردای عشق

مادر ای واال ترین رویای عشق

اولین و آخرین معنای عشق

مادر ای غمخوار بی همتای من

اولین و آخرین معنای عشق
ترکی
عمرورن گویوب منه آنام)2

(منه آنام ،گوُزل آنام

منه گلسین گادان آنام)2

)اوَریِم سنن دویونور

ایشیمی یور گاالردِن

گِجَلَر اویاخ گاالردِن
)اوَریِم سنن دویونور
(آنام آنام آنام

منه گلسین گادان آنام)2

آی حالِما یانان

آناما گوربانام)2

مَنَه الی الی دیَن
ترجمه:

ای که در همه ی عمرت به پای من سوختی

مادر عزیزیم ،مادر زیبا روی من

ای درد و بالی تو برمن

دل نگرانت گشته ام

وگهواره مرا تکون میدادی

چه شب ها که بیدار می موندی
دل نگرانت گشته ام
مادر،مادر  ،مادر

ای درد و بالی تو برمن

ای که دلت به حالم میسوخت

قربان مادرم برم که برای من الالیی می گفت

****
شمالی
(نَنَه بِمِرِم از تو را

همیشه بِمُونی مُورا)2

چومون دِلی مرحم ننه

شب روز ما کردمُونَه

ای دفه بی اِشتو تو را

مَن دِ نِشام گردم سُر را
ترجمه:

بمیرم برای تو
مرحم دل من مادر
اگر یه دفعه نباشی
Telegram channel:@nasimeghadr
Instagram:@nasimeghadr

همیشه بمونی با من
ما روز ها به شب رسانده ایم باهم
همیشه جلوی در خونه دنبالت میگردم
****
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لری
إ فرشته آسمونی

(دال ک دا نازار
گوتن ک زیر پات

اؤ بهشت جاودانی)2

(نم و دار دنیا

یه تالی د گیس اسپید
جون شیرینم میم سید)2

ار دم تو جو بو هوایی
دال ک دا نازارم

إ فرشته آسمونی

گوتن ک زیر پات

اؤ بهشت جاودانی
ترجمه:

مادر،مادر عزیزم
گفتند که زیر پای توست
نمی دهم به دارایی دنیا
اگر تو از من جان بخواهی
مادر،مادر عزیزم
گفتند که زیر پای توست

ای فرشته آسمونی
اون بهشت جاودانی
یک تار از موی سفیدت
جان شیرنم را برایت می دهم
ای فرشته آسمونی
اون بهشت جاودانی

Telegram channel:@nasimeghadr
Instagram:@nasimeghadr
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