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NİHÂVEND  FANTEZİ
                                                           

116=

...) A ra ma aş kı ma (Saz... ) baş ka ba hâ ne (Saz... )

te sâ düf e se ri (Saz... ) ba kış tır sa na (Saz... )

Sen is ter de li de (Saz... ) is ter di vâ ne (Saz... )

mü nâ sip bir sı fat (Saz... ) ya kış tır ba na (Saz... )

( Saz... )

Sen git tin gi de li (Saz... ) ol ma dı gün düz (Saz... )

göz le rim sa ba hı (Saz... ) gör me di he

1.

nüz (Saz... )

2.

nüz (Saz... )

Se nin le o lun ca (Saz... ) dağ te pe düm düz (Saz... )

sen siz bü tün yol lar (Saz... ) yo koş tur ba

1.

na (Saz... )

2.

na (Saz... )

...) Hâ li me gü le ne (Saz... ) se ni tâ rif et (Saz... )

Se ni tâ rif bi le (Saz.. ) ben ce mâ ri fet (Saz... )

Te sâ düf o la maz (Saz... ) bun ca za râ fet (Saz... )

ya ra tan e lin den (Saz... ) na kış tır sa na (Saz... )

SON

( Giriş sazı...

Müzik: Volkan Gözübüyükoğlu
Söz: Cemal Sâfi

Usulü: Sofyan 

Arama Aşkıma Başka Bahâne

V.Gzbyk

Arama aşkıma başka bahâne                        Hâlime gülene seni târif et
Tesâdüf eseri bakıştır sana                            Seni târif bile bence mârifet
Sen ister deli de ister divâne                          Tesâdüf olamaz bunca zarâfet
Münâsip bir sıfat yakıştır bana                     Yaratan elinden nakıştır sana

                                       Sen gittin gideli olmadı gündüz
                                       Gözlerim sabahı görmedi henüz
                                       Seninle olunca dağ tepe dümdüz
                                       Sensiz bütün yollar yokuştur bana

D.C.

(1)

(2)

(Tesâdüf Eseri)

__

___

             Nihavend  Fantezi
Arama Aşkıma Başka Bahâne 
                 ( Sayfa - 2 )

Süre: 4'.35''

(1) (2)

(2)

(1)

(Tango )

(13.10.2015)
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