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Hiç Bitmedi Derdim Kederim Geçti de Yıllar
Müzik: Volkan Gözübüyükoğlu
Söz: Vedat Fidanboy

Usulü: Aksak

Hiç bitmedi derdim kederim, geçti de yıllar,Hiç bitmedi derdim kederim, geçti de yıllar,
Her aşka düşen böyle midir, böyle mi ey yar.Her aşka düşen böyle midir, böyle mi ey yar.
Gündüzle gecem, ay ve güneş aşkıma ağlar;Gündüzle gecem, ay ve güneş aşkıma ağlar;
Her aşka düşen böyle midir, böyle mi ey yar...Her aşka düşen böyle midir, böyle mi ey yar...
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