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Hazin bir siyaha boyandı bulutlar 
İkimize ağlar bu nazlı yağmurlar 
Umudum azaldı, geçiyor zamanlar 
Ayrılık efendi, kulu biz aşıklar 
 
Ellerin avcumda soldu 
Yaralı bir ürkek kuştu 
Biten bir aşktan çırpınıp uçtu 
 
“Yolun açık olsun” demek isterdim 
Boğazım düğümlü, sözlerim kayıp 
Bir daha ömrümce kimseyi sevmem 
Çünkü bu bedende yüreğim kayıp 
 
Beyaz cennetlerden inecek melekler 
Seni korur onlar; dualar, dilekler 
Bense bu sevdanın uzak gurbetinde 
Savrulurum her gün senin hasretinle 
 
Yarım kalan bir hikayeyiz artık seninle 
Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu... 
Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklarda  
Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca 
Yaşamaksa bu! 
Ayrı akşamlara yatıp 
Ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra 
Hataları aşk sanıp 
Başka tenlerde avunuruz boşuna 
Ve gizli gizli yaralanırız 
Şunu bil ki daima 
Ben, en güzel yeri hatırana saklarım 
Talan olmuş gönül bahçemde 
Saçlarımda tel tel hüzünlerle 
Gözlerimde azalan güneşlerle 
Ben hep seni beklerim bu şehirde 
Bir gün dönersin diye 
Kendine iyi bak ey sevgili! 
Kendine iyi bak en sevgili 
 

Sad, it painted the clouds of black 
The delicate rain cries for both of us 
My hope died away, time passes 
Separation is the lord, we lovers are servants 
 
Your hands vanished from the palm of my hand 
It was a timid and wounded bird 
Struggled and flew away from a dying love 
 
“Good luck”, I’d like to say 
A knot in my throat, my words are gone 
I won’t love anyone again in my life 
Because I lost the heart in this body 
 
The angels will fall from the white heavens 
They protect you, prayers, wishes 
But me, I am in a foreign land far from this love 
Driven away every day with your longing 
 
Now the story with you is incomplete  
we walk different paths, this life... 
Now you blow like a rogue wind from afar 
I’ve lived for years with a pale rose in my chest 
This living 
We sleep in different evenings 
From now on we wake up in different mornings 
We assume love mistakes 
In vain we take comfort in other skins 
and we are secretly wounded 
Just remember this forever 
I save the most beautiful place for memories 
The heart plundered in my garden 
My hair threaded with sadness 
My eyes dying with the days 
I always wait for you in this city 
In case that you come back some day 
Take care of yourself, oh love 
Take care of yourself, my greatest love 
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