Bizim motor kırmızı
Dolaşıyor Kıbrıs'ı
Yârime izin verdim
Alsın istediği kızı

İğnem düştü takarım
Çok hastayım yatarım
Yârim geldi dediler
Hasta da olsam kalkarım

Karanfili budama
Sefa geldin odama
Hakikatli yar ise
Dünür göndersin babama

Kollarında bilezik
Oynuyor nazik nazik
Oynayanı sorarsan
O da yârine münasip

Koca kapı açıldı
İncilerim saçıldı
Yârim beni görünce
Otobüsü kaçırdı

Mısır ektim azmasın
Gelen geçen kazmasın
Yar üstüne yar seven
Gençliğine doymasın

İğne iplik mor düğme
Şimdi girdin gönlüme
Sen gönlüme gireli
Kan damlar yüreğime

Sarı kâğıt yazarım
Sandık sandık basarım
Yârimi vermezlerse
Ben kendimi asarım

Postaneye gittim koşa koşa
Ayağıma vurdum taşa
Vardım baktım mektup yok
Emeklerim gitti boşa

Evleri var üst başta
Kondum dalda taşta
Sen orada ben burada
Akıl kalmadı başta

Mendilim dalda kaldı
Gözlerim yolda kaldı
Gitti yârim gelmedi
Acep nerede kaldı

Kar yağıyor yağıyor
Abamı giyeceğim
İhtiyara varıp da
Goca mı diyeceğim

Elma attım nar geldi
Dar sokaktan yar geldi
Eğil bi yol öpeyim
Al yanaktan kan geldi

Manici başı mısın?
Cevahir taşı mısın?
Bir mektup yazsam
Cebinde taşır mısın?

İki çeşme yan yana
Su içsem kana kana
Bana adresini ver
Mektup yazayım sana

Kuyunun kapakları
Çınarın yaprakları
Saruhanlı’da sevdiğim var
Çınlasın kulakları

Kayalar yarılmasın
Yar bana darılmasın
Yar bana darılıp da
Ellere sarılmasın

Elbisem cici bici
Portenim kavuniçi
Allah’ın kara kulu
Yanıyor benim içi

Ev ötene ev yaptım
Çıktım üstüne baktım
Yârim gelecek diye
Çifte lambalar yaktım

Al elbisem alınsın
Etekleri basılsın
Ben sevda yollarında
Söyle yar nasılsın?

Kara tren ak tren
Askerleri say tren
Benim yârim kırk beşli
Postasıyla say tren

Kuyuya saldım takır
İniyor takır takır
Benim sevdiğim oğlanın
Gözleri telli çakır

Al entarim nasılsın
Kara gözlüm nasılsın
İkimizin sevdası
Gazeteye basılsın

Motor geliyor motor
Motorun bacası yok
Kalkmış bana laf atar
Pantolonunun paçası yok

Hoca geliyor hoca
Koltuğunun altında bohca
Bizi küçük sanmayın
Bizde isteriz koca

Kaynanam köpek gibi
Kaynatam şebek gibi
Biricik oğulları ise
Dondurma kaymak gibi

Tren yolunda çiçek
Trenler geçmeyecek
Benim sevdiğim oğlan
Hiç sigara içmeyecek

Oğlanın adı Metin
Çini tabakta zeytin
Ondan başkasında yok gözüm
Yâre gitmek niyetim

Makinamı yağladım
Başucuma bağladım
Ben senden ayrılırken
Oturupta ağladım

Patlıcanı soydum
Toprak tenceresinde
Gel yârim konuşalım
Mutfak penceresinde

Hey heceler heceler
Yuva yapmış böceler
Hiç aklımdan çıkmıyor
O yağmurlu geceler

Karanfilim üç açar
Üçüde mor açar
Buranın kızları
Alır bohcayı kaçar

Hey Emine Emine
Tabancası demire
Yalnız yatan oğlan
Yastıkları kemire

Saçımı uzatırım
Her gün öreyim diye
Köy içinden yar sevdim
Her gün göreyim diye

Sepet sepet yumurta
Sakın beni unutma
Unutursan küserim
Mektubumu keserim

Manisa’ya giderken
Köprü salladı beni
Mavi gömlekli oğlan
Aşka bağladı beni

Parmağımdaki yüzüğüm
Halka diyorlar halka
Seninle konuşmama
Dalga diyorlar dalga

Lahuri şal beldedir
İki ucu yerdedir
Doksan dokuz yar sevsem
Yine gönlüm sendedir

Kara kara kazaklar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozanlar

Zülüflerin taşayı
Yanaklardan aşağı
Bu ne kadar güzellik
Benim aklım şaşayi

Atun uşaklar atun
Tozu dumana katun
Barutunuz yok ise
Toprak doldurup atun

Aya baktım ay ayaz
Kıza baktım kız beyaz
Keseye baktım para az
Bu kız bana yaramaz

