KARAGÖZÜN HACI’NIN
Yoruldum da yola oturdum,
Felek vurdu ben götürdüm
Canına gücüm yetmedi
Tasvirini ben getirdim
Direkten Çekin atını,
Görenler verir metini, Şimdi
bir müjdeci gelse,
Babası çeker atını
Ablak benim oğlum ablak
Yüzbaşısı vurur Şaplak
Askerin sapıtması olmaz
Üstüne örterler toprak
Yağmur yağar gök bulanır
Hacı altında dolanır
Yanık kağıdın gelince
Anayın gönü inanır,
İşlik giyer döş gırmalı
Şalvar giyer yan sırmalı
Babam oğlu a dilaver
Bu yılda Muşta kalmalı
Muşun büyük döleği
Hacının beyaz yeleği
Kabaklıkta cirit oynar
Çatal arslanın yüreği
Hota babam oğlu hota
Sıçırar da biner ata,
Kabaklıkta cirit oynar,
Perçemini duta duta
Sürüye’yi nişanlasın
Anam alsın muradını
Kör iderim karagözler,
Bebeğe koyman adını

AĞITLARIMIZ
KÜÇÜK GELİNİN KIZI
Yüksek kaldırın salını
Gitsin görünü görünü
Bu kimin nesi derlerse
Elbaşıoğlu’nun torunu

HÖKKÜNÜN MUSTAFANIN
(Tüfekle vurularak öldü)
Kapıda kütük yarılır
Dumanı göğe savrulur
Kuşlar tünekten çıkmadan
Ana kuzudan ayrılır
Başına da bağlar poşu,
Işılar kirpiği kaşı,
Kınamayın konu komşu,
Beş aylık gelinin eşi
HASAN KANİN ŞİRİF(DOĞUM
YAPARKEN ÖLDÜ)
Çıra yanar körlenerek
Ağrı çeker zallenerek,
Eltisine gönül koymuş
Dırmık çeker fırlanarak
Çiçek ekmiş gülü bitmiş
Ne çabuk vadesi yetmiş,
Ağca kapıya çıkale
Bu gelin nereye gitmiş

Al anteri kara balak
Arkaya atmış bilik
Örmeyen parmak kaldırsın
Misafir adama soruk
Hasan Yılmazın Oğlu Şerafettin Yılmazın Ağıtı

Yaz gelince açtı çiçek
Ciğerime battı pıçak
Çocuğu sünnet ittirin
Kapıda döndürmen köçek
Martini takar dalına
Gider mışkırın yoluna
Göynüne kurban oluyum
Göynü yukarıç kızına
Hem onbaşı hemi çavuş
Yıkılsın yattığın koğuş
İstediğin kız da ölsün
Gelin olmuş Cığış Cığış

Hastanenin merdivenini Çıktım dırmanı dırmanı ,
Sedyeye yatırmışlar bağlı gardaşımın kolları,
Mezarını derin edin Su serpin serin edin,
Gardaş gitti gelmez gayrı Leylasını gelin edin,
Verin bana işliğini gelin almaz dişliğini ,
Erkan askere gidecek kim verecek harçlığını ,
Yüksek kaldırın salını, Sallansın yiğit sallansın,
Bu kimin nesi derlerse
Hacı Bekirin torunu ,Hacı Bayramın torunu .

KAYNAK: SEVGİLİ ANAM
YETER ORHAN

KARAÖZÜN ALİNİN EŞİ
SÜMBÜLE’NİN AĞIDI
Şaşmış gelin bacım şaşmış
Dolanmış bucağa kaçmış
Ben canımı vermem demiş
Havlunun duvarı uçmuş.
Sümbülenin boyu uzun
Çıbık diker dizin dizin
Kalk gidelim gelin anam
Billediğin bağı gezek
GÖ YUSUFUN KAMİLİN AĞIDI(
SEL FELAKETİNDE ÖLDÜ)
Usta vurucu tekici
Nesli kağnıyı çekici
Bu konağı eşim yaptı
Girip çıkıpta bakıcı
Veranada yanar ışık
Dil bilmezdim oldum aşık
Bana ağlama diyorlar,
Elim sallar öksüz beşik
Şu sosunun söğütleri
Dallarını eğdimi ola,
Gurbez eşim suya gitmiş,
Kollarını serdimola,
Gurbez benim eşim gurbez
Konak yapar serbest serbest
Böyle yiğit bulunur mu
Babasına fırsat vermez
Erciyes’ten gelen seller
Çok ağlasam deli derler
Eşime selam söyleyin
Hacılara sürgün döller
Hepeler gönlüm hepeler
Yağmur yağar kar sepeler
Hem koşdumda hem yürüdüm
Camiyi açmaz hocalar
Erciyes’ten su yürüdü
Sosunu soyka bürüdü
Gelmez olasıca tufan
Elim ayağım kurudu

