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Çaya indim çay susuz	Στον ποταμό κατέβηκα, νερό δεν έχει
Mahmur gözler uykusuz	Άγρυπνα τα μάτια τα μαχμούρικα
Çaya indim çay susuz	Στον ποταμό κατέβηκα, νερό δεν έχει
Mahmur gözler uykusuz	Άγρυπνα τα μάτια τα μαχμούρικα

Uykusundan fayda yok	Ο ύπνος της τι να σου κάνει
Damla da boylu Feridem	Σαν σταγονίτσα είναι η Φεριντέ μου
Benim yarim hayırsız	Δεν τη μέλει την αγαπημένη
Uykusundan fayda yok	Ο ύπνος της τι να σου κάνει
Damla da boylu Feridem	Σαν σταγονίτσα είναι η Φεριντέ μου
Benim yarim hayırsız	Δεν τη μέλει την αγαπημένη

Çaya vardım çağlarım	Στον ποταμό κατέβηκα, παφλάζω
Çayda balık avlarım	Στον ποταμό ψάρια πιάνω
Çaya vardım çağlarım	Στον ποταμό κατέβηκα, παφλάζω
Çayda balık avlarım	Στον ποταμό ψάρια πιάνω

Balık değil efkarım	Το ντέρτι μου δεν είναι τα ψάρια
Damla da boylu Feridem	Σταγονίτσα Φεριντέ μου
Ben yarimi ararım	Το ταίρι μου ψάχνω να βρω
Balık değil efkarım	Το ντέρτι μου δεν είναι τα ψάρια 
Damla da boylu Feridem	Σταγονίτσα Φεριντέ μου
Ben yarimi ararım	Το ταίρι μου ψάχνω να βρω

Kekik ektim ot bitti	Ρίγανη έσπειρα, φύτρωσε αγριόχορτο 
Ucunda bülbül öttü	Αηδόνια κελάηδησαν στην κορφή του
Kekik ektim ot bitti	Ρίγανη έσπειρα, φύτρωσε αγριόχορτο
Ucunda bülbül öttü	Αηδόνια κελάηδησαν στην κορφή του

Keşke de öpmez olaydım	Μακάρι να μην την είχα φιλήσει 
Damla da boylu Feridem	Σταγονίτσα, Φεριντέ μου
Benim de yarim gitti	Η αγαπημένη μου έφυγε
Keşke de öpmez olaydım	Μακάρι να μην την είχα φιλήσει
Damla da boylu Feridem	Σταγονίτσα, Φεριντέ μου
Benim de yarim gitti	Η αγαπημένη μου έφυγε

Ak koyun meler gelir	Το άσπρο πρόβατο θα έρθει βελάζοντας
Dağları deler gelir	Βουνά θα διασχίσει και θα έρθει
Ak koyun meler gelir	Το άσπρο πρόβατο θα έρθει βελάζοντας
Dağları deler gelir	Βουνά θα διασχίσει και θα έρθει
Hakikatli yar ise	Αν είναι ταίρι αληθινό
Damla da boylu Feridem	Η σταγονίτσα, η Φεριντέ μου
Uykuyu deler gelir	Τον ύπνο θα αφήσει και θα έρθει
Hakikatli yar ise	Αν είναι ταίρι αληθινό
Damla da boylu Feridem	Η σταγονίτσα, η Φεριντέ μου
Dağları deler gelir	Τα βουνά θα διασχίσει και θα έρθει


