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Aşk kâlp te a çan el de so lan (Saz... )

nâ di de bir gül (Saz... ) nâ di de bir

1.
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Kıs kan sa da hiç fay da sı yok (Saz... )

lâ le ve süm bül (Saz... ) lâ le ve süm

1.

bül (Saz... )

2.

bül (Saz... )

Yar ol ma ya cak san ba na sen (Saz... )

ey le me bül bül (Saz... ) ey le me bül
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Aşk Kâlpte Açan Elde Solan Nâdide Bir Gül

Aşk kalpte açan, elde solan; nâdide bir gülAşk kalpte açan, elde solan; nâdide bir gül
Kıskansada hiç faydası yok lâle ve sümbülKıskansada hiç faydası yok lâle ve sümbül
Yar olmayacaksan bana sen eyleme bülbülYar olmayacaksan bana sen eyleme bülbül
Kıskansada hiç faydası yok lâle ve sümbülKıskansada hiç faydası yok lâle ve sümbül
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