
TURKISH

• Mafya bütün kötülüklerin nedenidir.
Tüm siyasetçileri tutuklayın!

• Çünkü insanların Parmaklıklar var.
Asla Çünkü hayvanların.

• fikirlerin olmaması içinde, insan
Gerçekleşen.

• İnsanların mırıldanıyorum neden poli-
tikacılara açık değildir.
Onlar daha iyi hiç yaşamamış mı.

• Onlar için oy ve bu sonra greve gidiy-
or edilir.
Greve gitme, ancak oy boons içinde
kendinizi zevk yok.

ENGLISH

• Mafia is the cause of all evils.
Arrest all politicians!

• Fences exists because of the people.

Never because of the animals.

• Within the absence of ideas, human
being incurred.

• It is not clear to the politicians why
people murmur.
They have never lived better.

• They are voting for them, and after
that goes on strike.
Do not go on strike, but enjoy your-
self within boons of your vote.

BOSNIAN

• Mafija je uzrok svih zala.
Zatvorite politicare!

• Ograde postoje zbog ljudi.
Nikada zbog zivotinja.

• U odsustvu ideja nastao je covjek.

• Politicarima nije jasno zbog cega se
narod
buni. Nikada bolje nisu zivjeli.

• Glasaju za njih, a poslije strajkuju.
Ne bunite se, vec uzivajte u 
blagodetima svoga glasa.

YARIŞ ATI...
Yarış atı gibiyiz be kardeşim
İpimiz başarıya bağlı...

Kazanırsan, oh ne âlâ!
Tökezlemek bile başa belâ...

Kaybedeni yok sayarız
Nereye kadar be kardeşim?

Yarış atı gibiyiz...
Bu hızla,  çatlayıp gideceğiz...

BİLMECE...
Kördüğüm çözüldü de
Göçmenlerin gözünde yağmur bulutları,  
Çözülmedi sorunları...

UMUT...
Hakkını helal et baba…
Sen de; duanı yakın tut anacığım...
Gurbetteki evladının uzakta 
kalmasın umutları... 

YÜK...
Gurbetçinin yükü ağır
Bağır oğlum bağır
Dünya sağır...

EV SAHİBİ...
Ev sahibi;
Yabancıdan her zaman
Korkulur diyordu az biraz...

Tamam, doğru da
İki el bile birbirini
Yıkamadan tanışmaz.

Su mu akmaz,
Sabun mu bulunmaz?
Bilinmez!

Yabancı ile ev sahibi
Bir türlü
Tanışmaz...
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