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NİHÂVEND ŞARKI
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Ol maz gü ze lim böy le ce fâ (Saz... )

aş kı bi len de (Saz... ) aş kı bi len

1.

de (Saz... )

2.

de (Saz... )

Kah rın çe ke cek neb ze ta kat

kal ma dı ben de (Saz... ) kal ma dı ben

1.

de (Saz... )

2.

de (Saz... )

Kem söz i le vur san ne çı kar (Saz... )

el gi bi sen de (Saz... ) el gi bi sen

1.

de (Saz... )

2.

de (Saz... )

Kah rın çe ke cek neb ze ta kat

kal ma dı ben de (Saz... ) kalma dı ben

1.

de (Saz... )

2.

de

Olmaz Güzelim Böyle Cefâ Aşkı Bilende

Süre: 4'.50''
Müzik: Volkan Gözübüyükoğlu
Söz: Vedat Fidanboy

Usulü: Aksak

Olmaz güzelim böyle cefâ aşkı bilende,Olmaz güzelim böyle cefâ aşkı bilende,
Kahrın çekecek nebze takat kalmadı bende.Kahrın çekecek nebze takat kalmadı bende.
Kem söz ile vursan ne çıkar el gibi sende;Kem söz ile vursan ne çıkar el gibi sende;
Kahrın çekecek nebze takat kalmadı bende...Kahrın çekecek nebze takat kalmadı bende...

( 23.03.2020 )

V.Gzbyk

                      Nihavend Şarkı
Olmaz Güzelim Böyle Cefâ Aşkı Bilende
                        ( Sayfa - 2 )

SON

( Mef 'ûlü/Mefâ' îlü/Mefâ' îlü/Fe' ûlün )

( Giriş sazı...
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