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AK
Yllar yl glmedi yzm.
Buralara domad gne,
Ben hep gzm.
Ba edemedim,
Ben aksz edemedim.
Medet umdum hep fani para puldan,
Anladm yalan dnya mal
Yalnz edemedim,
Ben aksz edemedim.
Hey!..
Ama seni grdm greli,
Ateine dtm deli,
Gn dodu sabahlarma.Hey!..
Seni grdm greli,
Gzlerimiz sevieli,
Gn dodu ryalarma.
Sen o bildiim btn ak bahelerinin en nadide ieisin.
Ta ilk bakta vurdum mhr kalbime,
Sen ezelden vazgeilmezimsin.
AY
Ah!..Bir bilse,
Ne adaklar adadm akna;
Soldu renklerim ,eskidim uruna.
Gkyzne yazdm adn binlerce yldzla...
Aldrmad, glp geti arma
Gze aldm, dalar deldim
lleri, denizleri atm geldim
Ah nafile, bakmad gzyama.
Ay!..Ay kahroldum.
De kalka peinde maskara oldum.
Ay!..Ay unutuldum.
Karda kta kurda kua yem oldum.
Yanarm, sana emeklerime yanarm,
Ah!..Yanarm
Ne fayda! Dn yok
Yazk! Utu gitti yllarm
Ne kar imdi dnsen ahh
Kalmad ki tadm...
Kimine gre deli, divane
Kimine gre avareyim avare...
Elimi, gzm balad kaderim
Ellerinde biareyim biare...
GTT GDEL
Vazge, direnme kalbim
Vazge, bekleme.
Sesini duyan yok,
Boa sitem etme.
Unut onun gibi, unut sen de...
Ka kez denedim; seni silmeyi bir kalemde
Ne are...
Ka kez ldm o uykusuz gecelerde...
Anlarla avundum senelerce
Hep baucumda, hala saklarm, her sz vurgun o satrlar.
Yok! Yrtp atamadm.
Hayr yakamadm.
O mektubu brakp gitti gideli
Ne arad, ne sordu.
Vefasz uyuttu beni
Buralarda zaman durdu,
Ah dnmedi unuttu beni.
Bir sabah alp seni benden gittin bu diyardan
Hazin bir mektup yadigar kalan
Senden bana son hatran



UZAK
Karn tokken szlanandan,
Zevk srerken sklandan,
El iinde alayandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...
Dost lafndan gocunandan,
Kukusuyla buz tutandan,
Dmanna dost durandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...
Sevabn anlatandan,
Gnahna kulp takandan,
Dmanna dost durandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...
Suretiyle kandrandan,
eytanyla yarandan,
Aynalardan kovulandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...
YANDIM
zledim seni, dtm yollara
Atm gnlm rzgarna
Bir hayaldi sanki, bir macera
Ykldm. Kelimeler parampara
Yandm...Yandm...
Yandm yandm ahhhh ki ne yandm!
Bana yeniden arklar syleten kadn
Baka baka doyamadm, hem kokladm da
Sarholuu gemedi hala
imde sevdan...
Hala ho bir havan var
Ne gzel adn
Bir izik attn gnlme, kanattn.
Yandm...Yandm...
Yandm yandm ahhhh ki ne yandm!
Bana yeniden arklar syleten kadn
Baka baka doyamadm, hem kokladm da
Sarholuu gemedi hala
imde sevdan...
Seni grebildiim yer ryalar artk.
Deli diyorlar bana
Ah bu ayrlk...
ONA SOR
Yar yemin isteme, yemin etmem
Yeminler tutulmaz ki
Sz; o benimse
Szn emin elde
Gvensiz tutulmaz ki,
Yamura sor, le sor, dalara sor,
Bir tek bana sorma
Ona sor, Ona sor, Ona sor, Ona sor oofff...
Yar, gcenme.
Gzn neden yerde,
Bu ceza tanmaz ki.
Ellerim neden byle buz keser anla.
Sulama, yakmaz ki
Yamura sor, le sor, dalara sor.
Bir tek bana sorma
Ona sor, Ona sor, Ona sor, Ona sor oofff...
Canm de, geti de,
stersen bitsin de.
Hak verme asla, hi gvenme.
Hakszsam affetme
Hak verme asla, hi affetme.
Hakszsan hak alma dur.
HP
Kalpten kalbe bir yol varsa



Bu aktr elbet.
Rzgarn yetti bana
Koptu bir kyamet.
A kapn, ben geldim
Giydiim, ateten gmlek.
Ku style beslerim seni,
Mis yerine koklarm seni,
Kalbimin saraylar senin,
Sen alat, ben severim seni.
El stnde tutarm seni,
Dizimde uyuturum seni.
Kalbimin saraylar senin,
Ben seni yaatrm seni.
Tut kolumdan ek gtr beni,
Hp diye iine ek beni.
Yalnz tatan duvar olmaz
Bunu yaz bir yere;
Sarlp yatmazsam, uyku girmez gzme
Dnya gzmde deil
Olmuum sana pervane.
SEN BAKASIN
Kstrdn, canmdan bezdim
nsafa gel yeter!
Ya beni de al oralara,
Ya da kalbimi bana geri ver.
Bu kanc gzm yazna ksen
Yllar oldu, zledim.
Bu kanc unutup giden
Yine ben mi? Yine mi ben?
Yine mi oyuna gelen (yine terkedilen)
Aslnda kimi zaman kar koyamadm, dayanamadm
Ben de senin gibi eytana uydum;
Seni aldattm
Ne nedamet duydum
Ne de uruna kahroldum
Ben de gnm gn ettim
Dile kolay, sarho oldum
YALAN!
stedim, ama yapamadm
stne gl koklayamadm,
Denedim...
Ama olmad.
Kimseleri yerine koyamadm
Sen bakasn, bakasn...
Ah nafile, bambakasn...
TA
yle sakin durduuma bakma.
Habersizce kopan frtnalara benzerim.
Ne olur, bile bile canm yakma
Alet olur oyununa, seni piman ederim...
Yar etmem,
Elleri sana zehir ederim...
Unuttun mu kurduumuz o dleri?
Gz gze, diz dize, o ho sohbetleri
Ka mevsim yolunu bekledim
Sarardm, yazna hasretim.
Aman.. aman.. aman.. aman..
Ne hata ettim, kabahatim ne? Syle!
yle pervasz gidemezsin hibir yere
Arar bulurum izini.
Bilirsin. Zrdeliyim ben
Yakarm, ykarm ne var ne yok, gelirim peinden.
Ta olurum yollarnda...
Taklr, der ah yorulursun.
O uzaklar bize haram



Gel vazge; ziyan olursun.
HER NERDEYSEN
Ne kartpostallar yolladm.
Arasna resimler koydum.
Ka eyll daha geti, bir cevap alamadm,
Ama ben bekliyorum...ama yok, yazmyorsun
Peki o zaman yle olsun
Krlan kalbim olsun
Dalgalarn, denizlerin selam var herkesin.
p dediler yanaklarndan, bir kere de bizim iin...
Nerdeyse, ama nerdeysen
Kimleysen, her nerdeysen
Radyoda o arky bu sabah gene dinledim
Tam evden kyordum, bir garip ldu iim
Ama ben bekliyorum...ama yok, gelmiyorsun.
Peki, o zaman yle olsun.
Krlan kalbim olsun.
ocuklarn, balklarn, selam var martlarn.
p dediler gzlerinden, bir kere de bizim iin.
Nerdeysen ama nerdeysen
Kimleysen her nerdeysen.
VERME
Sebebimden domu oldum semeden,
ekeceim derdim nedir bilmeden
Yklediin ykle ykldm kaldm aman
Vereceksen akl verme istemem
Verme, verme, verme akl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
Az karar ou zarar diyenler,
Niye ok alrlar, hep az verirler.
Akla ikna olup ak zenler
Sanma bizden daha mutlu gezerler
Verme, verme, verme akl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
Kar nerden bilsin zarardan dnen,
Dneceksen imdi dn ben beklemem
Kovulur mu gnl, konduu yerden
Vereceksen akl verme istemem
Verme, verme, verme akl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
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