
          Ten nâ , ten nâ , ten ne ni ten nâ                                       14. Feryâd-ı iştiyâk ile tâ EVC'e çıktı dil
          Di ri , di ri , di ri ney vay                                                        Bin şükr edip erişti gönül yâri dârına
          Yâ lâ , ye le lel , yel le le yâ lâ                                                Yâr şevk u cûş-i dîl Yâr yâr hurûş-i dil
          Yel le le lel li ney vay                                                                       Det de re dil li dil li ney
(Vezni:Fâilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün)                                                   Det de re dil li dil li ney
                                                                                                                (Vezni : Mef'ûlü Mefâilü Mefâilü Feûlün)
1. Âh edip ağla gönül , hasret-i dildâr ile sen                             15. Bir seyr-i NÜHÜFT âşığa ref'etti nikabı
    Bir DÜGAH seyre düşüp cezbe-i dîdâr ile sen                             Dûr eyleyip ağyârını yâr sundu şarâbı
                                 Ah gönül vâh(ı) gönül                                                 Yâr açtı nikabın
                                 Gönül eyvah(ı) gönül                                                  Yâr sundu şarâbın
                    Det de re dil li dil li ney                                                      Det de re dil li dil li ney
                    Det de re dil li dil li ney                                                      Det de re dil li dil li ney

2. Düştü gurbette yolun semt-i HÜSEYNÎ'ye bugün                   16. Ermiş ki dilin dergeh-i dildâde NEVÂ sı
    Var niyâz eyle gönül bülbül-i gülzâr ile sen                                         Döndürdü cemâl seyrine hengâm-ı 
hicâbı
                                   Ah gönül vâh(ı) gönül                                            Yâr açtı nikâbın
                                   Gönül eyvah(ı) gönül                                             Yâr sundu cevâbın
                    Yen ti ri ye le ye lel lel                                                      Yen ti ri ye le ye le lel
                    Yen ti ri ye le ye lel lel                                                      Yen ti ri ye le ye lel li  
 (Vezni:Müfteilün Müfteilün Müfteilün Müfteilün)

 3. Âteş-i hicrân ile yanmış dile estikçe SABÂ                          17. Yâr KARCIĞAR okur ey bülbül bırak figânı
     Yâr ezelî âşık-ı bîçâreye etmez mi devâ                                      Bir lâhza şâd ü handân ey gülsitân-ı  cânı
                                    Ah gönül eyvah(ı) gönül                                       Bülbül bırak figânı
                                    Vah gönül eyvah(ı) gönül                                      Şâd et cihân-ı cânı
                     Yen ti ri yâ lâ yâ lâ yel                                                      Yen ti ri yâ lâ yâ lâ yel
                     Yen ti ri ye le lel                                                               Yen ti ri yel le lel le lel

4. BESTENİGÂR seyr ile hünkâra nidâ etse dilin                      18 . Dil seyr-i SÛZİNÂK eyler devr içinde artık
    Vaslını ihsân edip üftâdeye etmez mi vefâ                                     Hicrân deminde elbet feryâd tutar cihânı
                               Ah gönül eyvah(ı) gönül                                                 Bülbül bırak figânı
                              Vah gönül eyvah(ı) gönül                                                Şâd et cihân-ı cânı
                     Yel le le lel li lel li yâr                                                       Yel le le lel li lel li yâr
                     Yel le le lel li lel li dost                                                      Yel le le lel li lel li yâr
(Vezni:Mef'ûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün)                                     (Vezni:Fâilâtün (Feilâtün) Feilâtün Feilâtün 
Feilûn

5. Dermân erişir devr-i FERAHNÂK ile gülden                         19. Ehl-i aşk derdine âh eylese dermân erişir
    Diller tutar âhengine dem cân ü gönülden                                    Hem BEYATÎ ARÂBÂN seyr ile canân erişir
                                    Dem cân ü gönülden                                                    Derde dermânım aman
                                    Hem cân ü gönülden                                                    Câna cânânım aman
                       Ten te ne nen ni nen ni vay                                                Nâ de re dil li dil li ney
                       Ten te ne nen ni nen ni vay                                                 Nâ de re dil li dil li ney

6. Yârân ile bir ŞEVKUTARÂB eylese âşık                                20. Söylese şevk-ı derûnum bir ARAZBÂR ile dîl
    Mecliste bulur hemdem-i can sâgar-ı mülden                                Hemen imdâına ol serv-i hırâmân erişir
                                    Dem cân ü gönülden                                                      Derde dermânım aman
                                    Hem cân ü gönülden                                                      Cânâ cânânım aman
                      Det de re dil li dil li ney                                                       Ten ne ne nen ni nen ni vay
                      Det de re dil li dil li ney                                                       Ten ne nen nen ni nen ni vay
  (Vezni:Mefâilün Feilâtün Mefâilün Fa'lün (Feilün)                     (Vezni:Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün  Mefâîlün)
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