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..) Gü ze lim gel be ni mest et (Saz.. ..) yi ne gül ler

gi bi aç (Saz... ..) yi ne gül ler
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1.

ko ku saç (Saz...

2.

ko ku saç (Saz...

..) Gö ğü gül zâr ye ri gül şen (Saz...

..) e de rek gel ne o lur (Saz... ) e de rek gel
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Güzelim Gel Beni Mest Et Yine Güller Gibi Aç

Güzelim gel beni mest et, yine güller gibi aç,Güzelim gel beni mest et, yine güller gibi aç,
Bana her gün gece gündüz o teninden koku saç.Bana her gün gece gündüz o teninden koku saç.
Göğü gülzâr, yeri gülşen ederek gel ne olur;Göğü gülzâr, yeri gülşen ederek gel ne olur;
Bana her gün gece gündüz o teninden koku saç...Bana her gün gece gündüz o teninden koku saç...
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