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Bildiğiniz gibi indirin ve şarkı sözleri. Ahmet Kaya'nın mesajlarını nereden biliyorsun kafam toz içinde arkamda benim ön önümde sis içinde sakallarım paslandı nasıl yandım bir fidan oldum bir fırtına gibiydi, yoruldum taş duvarlardan geçiyorum bildiğiniz gibi demirleri kırmaya geldim hayatımı yakmak için
geldim hey sen gökyüzünde kaçtın yıldız şimdi onu seviyorum diyor. Neden içiyorum ben çeşmeydim, bir çeşmeydim yol kenarı hanıydım, yanıldım neden içmek istediğimi nereden biliyorsun? Sanatçı son zamanlarda Mp3s Sanatçı En İndirilen Mp3s eklendi (TOP 10 Bu Ay) YORUMLAR (Ahmet Kaya -
Bildiğiniz Gibi) ŞARKı SÖZLERİ (Ahmet Kaya - Bildiğiniz gibi) Ahmet Kaya Metinleri nasıl öğreneceksiniz Kafam toz geri toz geri bir püresi içinde benim sakal ım nasıl yandı biliyorum ben yeşil bir adamdı ben bir kadındım Yorgunum senin de yaşadığım gibi neler yaşadığımı nereden biliyorsun taş
duvarları yıkmaya geldim demirleri kırmaya geldim hayatımı yakmaya geldim hey neden kaçtın Yıldız cennete gidiyor Şimdi annem beni arıyor ve şimdi onu seviyorum ve şimdi neden içtiğimi bileceksin. Müzik dünyasına yeni bir soluk getirecek mp3yukleindir.com müzikle dolu olacaksın. mp3 indirmek hiç
bu kadar kolay olmamıştı. Yerli, yabancı, Kürtçe, Azeri ve her türlü müzik tarzında şarkıları sitemizden kolayca bulabilirsiniz. Sadece müzik indirebilirsiniz, ama aynı zamanda kendi müzik listesi oluşturarak mp3 dinlerken tadını çıkarabilirsiniz. Ülkemizin en büyük müzik arşivinde sanatçılarla birlikte
albümler ve sanatçılar tarafından seslendirilen tüm şarkıları bulabilirsiniz. Sitemizdeki içerikle ilgili tüm istek, öneri, şikayet, telif hakkı ihlali ile ilgili tüm isteklerinizi, önerilerinizi, şikayetlerinizi, telif hakları ihlalinizi e-posta ile veya sitemizin iletişim bölümünden bize gönderebilirsiniz. Size en iyi dilekler. MP3
Kamera Arkası oto eksperTiz Kullanıcı Yorumları (Ahmet Kaya - Bildiğiniz Gibi ) Şarkı sözlerini nereden bileceksiniz Ahmet Kaia Bildiğiniz gibi, mesaj benim başım toz un arkamda benim sakallarım nasıl yanar ben bir fide olduğumu anlayacaksın ben bir fırtınaydım, yorgunum, yorgunum biliyorum
gidiyorum Taş duvarları kırmaya geldim demirleri kırmaya geldim hayatımı yakmaya geldim hey neden kaçtın yıldız cennete gidiyor şimdi annem beni arıyor Neden şimdi içiyorum, çeşmeyim, kan oteliyim, yanıyorum, neden içmek istediğimi nasıl biliyorsun, ağlayan karımı bıraktım, sol tarafını boş bırakan
hey kime kızgın olduğumu nereden biliyorsun? Nasıl BilecekSin Anahtar KelimelerAhmet Kaya Nasıl Bileceksin Mp3 Kamera Arkası İndir , Ahmet Kaya Nasıl Bileceksin Şarkı Sözleri İndir, Ahmet Kaya Nasıl Öğreneceksin Mobil Mp3 İndir, Ahmet Kaya Nasıl Tanıyın Mp3 İndir , Nasıl Bileceksiniz, Cep
Telefonu İndir, Mp3 Downloand ووورررا ورارررررارررا  , Ahmet
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