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Aşk

Sahipsizlikten firarda
Yetmez mi kaldığım darda
Aşkı kaybettim kumarda
Buda bana ar değil mi.
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Bu Gece

Gelmen belki çok ıraktı,
                                               Hasretin bağrımı yaktı.
                                                Yağmur yağdı, şimşek çaktı,
                                                 Hayale daldım bu gece.

Çekersin kendini naza,       Yaram derin yok dermanı,
Gösteremem buna rıza.      Boynumda idam fermanı,
Gökte aya ve yıldıza,           Şu an gelmeden zamanı,
Hep seni sordum bu gece. Ölümü sardım bu gece..

Gülü ararken dallarda,
İsmim dolanır dillerde.
Aslanoğlu bu yollarda,
Gerçeğe vardım bu gece.
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Gönül

Hayatımın baharında,                Yare kavuşmak muradın,
Ne açtın başıma gönül.              Kırılmış kolun kanadın.
Maraz nedir bilmez ilen,            Zamanım boşa harcadın,
Dert koydun döşüme gönül.     Karışma işime gönül.

Merakımdan sardı ağrı,           Benim için bir nehirdin,
Vefasızmış yarin bağrı.            Erişilmez bir devirdin.
Gelmez beklediğin çağrı,       Aslanoğlunu çevirdin,
Sevinmen boşuna gönül.        Bir gurbet kuşuna gönül.
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Güneşim Ol

Güneşim ol ısıt beni,                    Aykırı aşka susadım,
Yalnızlığıma bir son ver.               Kırıldı kolum, kanadım.
Gönlüme hazan düşmeden,       Yavaş,yavaş,adım,adım,
Hayallerime bir yön ver.             Aslanoğluna bir can ver.
Çiy düşünce kırağını,
Al yanına çırağını.
Bildir gönül durağını,
Bu ayrılığa bir son ver.
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Sence Bence

Sevgi ile başladın sen,                 Sende vardır kin haset,
Bile bile taşladın sen.                   Bunu vicdanına seslet,
Bir kergaha işledin sen,               Aslanoğlu teşekkür et,
İnce iken kaba beni.                     Koymadın azaba beni.

Ne yükseldin, ne yükselttin,
O  cevher bedeni nettin.
Ruhla değil,nefsle gittin,
Benzettin kebaba beni.
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Vefasız Yar

Merakımdan sardı ağrı,                     Benim için bir nehirdin,
Vefasızmış yarin bağrı.                      Erişilmez bir devirdin.
Gelmez bekldiğin çağrı,                    Aslanoğlunu çevirdin,
Sevinmen boşuna gönül.                  Bir gurbet kuşuna gönül

Yare kavuşma muradın,
Kırılmış kolun, kanadın,                          NURETTİN ASLAN
Zamanım boşa harcadın,
Karışma işime gönül.
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