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Tut_el le rim den tut tut da bı rak ma

Dü şü rüp yol la ra pe şi ne tak ma

Yi ne sev ne o lur ca nı mı yak ma

Sen kok la sen ok şa tek sen sev be ni

Di lin den düş me sin o tat lı söz ler

Göz le rim hep se nin yo lu nu göz ler

El le rim o i pek te ni ni öz ler

Sen kok la sen ok şa tek sen sev be ni

Ya lan la ku ra mam ger çek dün yâ mı

Var lı ğın ger çek mi yok sa rû yâ mı

Ya şa mak is te rim sen le hül yâ mı

Sen kok la sen ok şa tek sen sev be ni
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Tut ellerimden tut tut da bırakmaDüşürüp yollara peşine takma Yine sev ne olur canımı yakmaSen kokla sen okşa tek sen sev beni
Dilinden düşmesin  o tatlı sözlerGözlerim tek senin yolunu gözler                   Ellerim o ipek tenini özlerSen kokla sen okşa tek sen sev beni
Yalanla kuramam gerçek dünyâmıVarlığın gerçek mi yoksa rûyâ mıYaşamak isterim senle hülyâmıSen kokla sen okşa tek sen sev beni
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