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1-Doğar Güneş Karanlığa  
Anladım, küçük bir çocuktum ben anladım

Sesleri kısıktı, duymadım ama anladım gözlerinden 

Sormadım, neden bu gaflet diye
 
Kalmadı, çok harcadılar beni kalmadı

Benden geriye bir şey kalmadı

Çok sevdim ama olmadı

Terkettim, hiç kimse duymadı
 
Sarılmıyor hiç yalan bu dünya

İnsanoğlu kör aşık ona

Darılmıyor hiç kırılmış oysa

Kanadı kolu, düşmekten onca
 
Görmedin, bin güneşli gökyüzüydüm görmedin

Perdede kaldı yüzüm

Görmedin ama beni bıraktım sana

Bitmeden gün, vazgeçtim hiç bilmedin

Kalmadı, çok harcadın ah beni kalmadı

Benden geriye bir şey kalmadı 

Çok sevdim ama olmadı

Terkettim hiç kimse duymadı
 
Sarılmıyor hiç yalan bu dünya

İnsanoğlu kör aşık ona

Darılmıyor hiç kırılmış oysa

Kanadı kolu, düşmekten onca
 
Zamanın bir sonu var

Sona giden bir yolu var

Bu yol hep pişmanlığa…

Doğar güneş karanlığa
 
Doğar güneş karanlığa…
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2-Çok Uzağa
 
Başka bi eşya gibi kokuyor atkın

Başka bi yağmur yağıyor bugün
 
Çok uzağa...
 
Hmm aaa aynalarda parmak izin

Hmm aaa en sevdiğin şarkılar

Hmm aaa camdan bakan güvercin

Hmm aaa yalnızlar çok
 
Başka bi ben var beni arıyor her gün

Başka bi rüzgar taşıyor sana
 
Çok uzağa…
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3-Ezberleyen İnsanlar
 
Kaçmaktan hiç korkmadım

Çünkü kaçmayanlar hep değişti

Savaşmak güzel ama

Artık savaşanlar çok değişti
 
Yolun sonundayız

Yolun başındayız
 
Kızma anne olamadım

Ezberleyen insanlardan

Çare anne bulamadım

Hep yanıldım ama aradım
 
Yolun sonundayız

Yolun başındayız
 
Bedenim yakılacak

Acılar hep yaşayacak
 
Yaprak anne bulamadım

Örtünecek kimyasaldan

Çıplak doğdum

Çıplak gezdim

Vazgeçmedim masallardan
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4-İlkbahar
 
Bu sıralar az uyuyup çok kitap okudum

Şarkılar dinledim ah yapraklardan 

Rengarenk o yollar koşmak ne güzel

Uzlaşıp yalnızlığımla kaçmak ne güzel
 
Her masalda bir son var

İstesem de kalamam

Zor olan da şu bilirim

Hiç bir masal beni yazamaz
 
Her yeni gün bir yeni son kimimiz için

Boş sayfalar her sonu yazmamız için

Bu bir ilkbahar sabahı her şey yerinde

Söylesene bana abi kuşlar nerede
 
Her masalda bir son var

İstesem de kalamam

Zor olan da şu bilirim

Hiç bir masal beni yazamaz
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5-Anlat
 
Buradan götür beni vazgeçtim bu oyundan

Yüzlerce ressama ruhumu boyatmaktan

Bir deniz kalkar şaha

Önce biz tutunsak yosunlu kayalara
 
Anlat, ruhum
 
Her inanç taşır beni kirlenmiş yalanlara

Tanışıp içimdeki hiç doğmamış adamlarla

Bir deniz kalkar şaha

Önce biz boğulsak dönmesek buralara
 
Anlat, ruhum
 
Dönmesek, dönmesek, dönmesek… 
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6-Belki de
 
Gece oldu yağmur yağdı

Bir şehir aşka inandı, yalandı

Sabah oldu güneş doğdu

Baktılar herkes yabancı, yabancı
 
Belki de, Belki de, Belki de

Gelmek istersin görmek istersin
 
Göz seçer, el tutar

Kalp susar da konuşmaz seninle

Bir de gün gelir suskun biraz

Dün gibi sarılmaz, avutmaz
 
Belki de, Belki de, Belki de

Gelmek istersin görmek istersin
 
Görmek istersin, ölmek istersin
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7-Yanıyorum
 
Gökyüzünü gezdim biraz

Şarabından içtim biraz
 
Ben unuttum unut sen de

Suya düştüm etmem gölge
 
Kumarda çok kaybetmişim

Hep yanlış ata oynamışım

Haber verin gelişimi 

Kuma gömdüm geçmişimi
 
Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorsun, yanıyoruz
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8-Seni Beklemek
 
Görmeyi istersen inan kuşkusuzca

Herkes vurur üzülme dayan korkusuzca

Dayan Korkusuzca

Gerçeği ararken doğar tüm güneşler

Ve her çocuk bilir unutma

Biraz ürkütür tüm gölgeler

Temmuz ol gel kış günü
 
Seni beklemek anlamak sevgilim

Ağaçları konuşmadan

Seni beklemek affetmek sevgilim 

Zamanları boşa geçen
 
Bitmek gelir elimden

Ekmek senin elinde

Ben bir küçük gözüm ama

Bilmek bana yeter
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9-Nerede
 
Beton yığınlarının önünde bekledim yıllarca seni

Çok sevdim her zaman beyaz uzun elbiseni

Bekledim, bekledim, gelmedin, gelmedin

Yaşamaya çalıştım ruhunun soğuk ülkesinde

Aklım hiç almadı bu yolun sonu nerede
 
Nerede, nerede, neredeyim ben

Nerede, nerede, neredeyim ben
 
Bir gün gölgemi düşürürsem sen bul, sen bul

Bir gün aklımı kaçırırsam sen yakala, sen bul
 
Nerede, nerede, neredeyim ben

Nerede, nerede, neredeyim 
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10- Hey
 
Hey, dön bi arkana 

Şu yollardan hangisi eve giden

Lamba titrek, sokak ıslak, kediler aç

Şu kız yalnız tek ses yok
 
Güneş ufukta huzur saklar

Avucuma sığar da tutamam

Kalırım ardında parça parça
 
Hey, son bir şans daha

Uzaklardan hangisi benim olan

Namlu titrek, elim ürkek, sabah altı

Karanlık kimin için dağılıyor
 
Güneş ufukta huzur saklar

Avucuma sığar da tutamam

Kalırım ardında parça parça
 
Hey, aaa
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11/12-Sonuncu Pasta
 
Durdurup sorunca birine, bilecekken

Kaybolup durunca bile sen, görecekken

Buradan gitti herkes, bak istersen

Al bu da sonuncu pasta, tat istersen
 
Işığı açtım hemen

Gözlerim doldu birden
 
Kar yağdı üşürsün oğlum, dostlarına

Sert vurdu düşersin oğlum, aşklarına

Kendi kurtarırsan yaşlanırsın 

Aptallık edersen eğer, harcanırsın
 
Burada bitmiş işim

Lan doktor yanlış dişim
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