
YAŞASIN OKULUMUZ  

  

Daha dün annemizin kollarında yaşarken  

Çicekli bahçemizin yollarında koşarken  

Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk  

Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz x 2  

 

 

POSTACI 

 

Bak postacı geliyor selam veriyor 

Herkes ona bakıyor merak ediyor 

Çok teşekkür ederim postacı sana 

Pek sevinçli haberler getirdin bana 

 

Bugün yanlız bu kadar darılmayınız 

Yarın yine gelirim hoşça kalınız 

Haydi git güle güle uğurlar olsun 

Ellerin dert görmesin kısmetle dolsun 

 

SABAH 

 

Kalk artık sabah oldu 

Her taraf sesle doldu 

Karanlıklar uzaklaştı          

Okul vakti yaklaştı 

 

Sütcü köşeyi döndü 

Bütün lambalar söndü 

Karanlıklar uzaklaştı 

Okul vakti yaklaştı 

 

Sürü gitti ovaya 

Kuşlar uçtu havaya 

Uykunun da tadı kactı 

Okul vakti yaklaştı 
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KÜÇÜK ODUNCULAR 

 

Baltalar elimizde 

Uzun ip belimizde 

Biz gideriz ormana 

Hop ormana 

 

Yaşlı kütük seçeriz 

Karşılıklı geçeriz 

Testereyle biçeriz 

Hop biçeriz 

 

Ağacın yanında dur 

Baltayı sağdan savur 

Bir de sol taraftan 

Kuvvetle vur 

 

Kışın odun yanınca 

Alevler parlayınca 

Şarkı söyler oynarız 

Hop oynarız 

 

 

 

DOSTLUK 

Dostluğun biz sevgisiyle 

Toplandık her an burda 

Bu sevgi bağı kopmaz hiç 

Dağılsak birgün yurda 

 

Bu güzel günu andıkça 

Çarpacak kalbim benim 

Bu sevgiyle ebediyen 

Uzanır sana elim 
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GÜNAYDIN SEVGİLİM 

 

Keşke hayat hergün böyle  Keşke güneş hergün böyle  

Senle dolu aşkınla dolu olsa  Sımsıcak pırıl pırıl olsa  

Keşke hayat hergün böyle  Keşke herkes hergün böyle  

Senle başlasa sürpriz dolu olsa  Kıpır kıpır hayat dolu olsa  

Hep böyle cömert kibar davransa  Herşey yolunda gitse durmasa  

Bizi üzmeden başbaşa bıraksa  Üzüntüler upuzun bir tatile çıksa 

 

Günaydın sevgilim  

Ne güzel bir gün değil mi  

Kahvaltıdan önce  

Biraz daha sevişelim mi  

Günaydın sevgilim  

Ne güzel bir gün değil mi 

Günaydın sevgilim  

Şarkı söyler oynarız 

Hop oynarız 

 

SİGARA  

Aslında ben de isterim  İyi dostlar biriktirdim 

Emeklemeden koşmayı  Hepsi ailem oldu  

Güzel elbiselerle  Küçük bir aşk yetiştirdim  

Makyaj yapıp dolaşmayı  Düzene yenik düştüm  

Aslında ben de isterim  Ben sigara dumanımın altında  

Düşünmeden konuşmayı  Yana yana en sonunda kül oldum  

Küçük bir oyun içinde  Sen kibritin hiç yanmayan ucunda  

Önemli kişi olmayı Birinin hayatından geçmiş oldun 

  

Aklımdan geçen sözler   

Kalbimden gelen sesler   

Hepsi bir orman oldu   

Bir kibritle yok oldu   

Ben sigara dumanımın altında   

Yana yana en sonunda kül oldum   

Sen kibritin hiç yanmayan ucunda   

Birinin hayatından geçmiş oldun  

  

 



KALBİM EGE’DE KALDI 

 

Cigaramı sardım karşı sahile  Aman efendim  

Yaktım ucuna acıları  Ayrılık ölümden beter  

Ağları attım anılar doldu  Canım efendim  

Ağlar hasretimin kıyıları  Yeter bu hasretlik yeter  

 Aman efendim  

Yareme tuz diye yakamoz bastım  Bana bir merhaba gönder  

Tek şahidim aydı  Canım efendim 

Aman aman  

Bir elimde defne  

Bir elimde sevdan  

Kalbim Ege’de kaldı 

 

Kadehimi vurdum karşı yakaya  

Efeler kalktı şerefe  

Sevgimi attım dostlar coştu  

Bir ağıt yaktı kadere 

 

 

HAYAT BAYRAM OLSA 

 

Şu dünyadaki en mutlu kişi 

Mutluluk verendir 

Şu dünyadaki sevilen kişi 

Sevmeyi bilendir¶ 

Şu dünyadaki en bilge kişi 

Kendini bilendir 

Şu dünyadaki en soylu kişi 

İnsafa gelendir 

 

Bütün dünya buna inansa 

Bir inansa hayat bayram olsa 

İnsanlar el ele tutuşsa 

Birlik olsa 

Uzansak sonsuza 

 

Şu dünyadaki en olgun kişi 

Acıya gülendir 

Şu dünyadaki en zengin kişi 

Gönül fetedendir 

Şu dünyadaki en üstun kişi 

İnsanı sevendir 

Şu dünyadaki en soylu kişi 

İnsafa gelendir 

 


