
TURKISH
• Gençlik ülkeyi yaşıyor.
Ve tüm sonra, onlara ihtiyacımız var ne
için?

• Eğer Kıçlarını silmek için kul-
landığınız tuvalet kağıdı politikacılar
biliyor musunuz?
Mali Polis Made in.

• Ay Dünya'nın etrafında dönüyor.
Rağmen biz de bu konuda, hatta,
tartışabilirsiniz.

• Hırvatistan Öğrenciler ücretsiz talep
okul. Demokrasi bunu kaldırmıştır.

• Bu insanlar yaşayacak!
Ne zaman ölür.

ENGLISH
• Youth is living the country.
And for what do we need them for,
after all?

• Do you know which toilet paper
politicians use to wipe their asses?
Made in Financial Police.

• The moon revolves around the
Earth.
Although, we can discuss, even,
about that as well.

• Students in Croatia demanded free
schooling. Democracy has abolished
it.

• This people will live!
When he dies.

BOSNIAN
• Mladost odlazi.
A i sta ce nam?

• Da li znate kojim se toalet papirom
brisu
ovdasnji politicari? Made in
Finansijska policija.

• Mjesec se okrece oko Zemlje.
Mada bi se i o tome dalo diskutirati.

• U Hrvatskoj studenti zatrazili
besplatno
Skolovanje. Demokratija ga je ukinula.

• Zivjece ovaj narod!
Kada umre.

HERKESİN BİR DÜŞÜ VAR...

Şu yalan Dünya’da
Yürürken ayakta,
Uyurken yatakta gördüğü
Herkesin bir düşü var.

Birinin kendi için
Bereket dediği yağmur bile
Fırtına olur, tayfun olur
Bazıları için dönüşür sele…

İt izinin at izine
Karıştığı bu günlerde
Elindeki çomakla 
Suyu, bir de sen bulandırma…

Diyeceğim şu ki;
Ne olur, 
‘‘Barış olsun’’
Hepimizin düşleri…

GELİNCİK TOHUMU 
EKİYORUM... 

Kurşunlar, Bombalar,
Mayınlar…
Yok etmesin diye 
Gelincik tarlalarını 
Gündüz, gece 
Rüyamda bile 
Gelincik tohumları ekiyorum. 

Umutlar tomurcuklansın, 
Yeşersin diye yürekler.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK...

Barışı, özgürlüğü, kardeşliği 
Bir ömür boyu bekledim... 
Geleceğini bilsem 
Bir ömür daha beklerim... 

Nazlı şey bunlar 
Bekleyince gelmiyor 
Barışı, özgürlüğü, kardeşliği 
Sen al getir oğlum... 

Getirmezsen 
Geleceği yok bunların 
Bunu da 
Bu yaşa gelince anladım... 
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haşlamalar
taşlamalar
Atmalı taşı, 
gerekirse de yarmalı başı.




