
TURKISH
• Başka bir dünya üzerinde Bir poli-
tikacı olacak.
Bu nedenle bir kimse f ... benim
gerçeğine.

• Sırplar, Hırvatlar, Slovenler,
Karadağlılar, Makedonlar, Arnavutlar ve
diğerleri arkadaşlarım. Ama herkes bunu
duymak izin vermeyin lütfen!

• 1990 yılında biz sosyalizmi yok.
Neden bize durmadı.

• CIA 2020 yılında Avrupa ayrışmasını
duyurdu.
Nedeniyle plan ve programa.

• Feodalizm geçmiş zaman, ama mev-
cut durumu olduğunu.

ENGLISH
• On the another world I will be a
politician.
Due to the fact that in this one
nobody f...s me.

• Serbians, Croatians, Slovenians,
Montenegrins, Macedonians,

Albanians and others are my friends.
But, please do not let anyone hear
that!

• In 1990 we destroyed socialism.
Why they did not stop us.

• CIA has announced decomposition
of Europe in 2020.
Due to the plan and program.

• Feudalism is the past tense, but cur-
rent status.

BOSNIAN
• Na onom svijetu cu biti politicar.
Zbog cinjenice da me ovdje niko ne
’ebe.

• Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci,
Makedonci, Albanci i ostali su moji
prijatelji. Al' nemojte da iko cuje!

• 1990.g. smo srusili socijalizam.
Sto nas nisu zaustavili?

• CIA najavila raspad Evrope do
2020.g.
Po planu i programu.

• Feudalizam je proslo vrijeme, ali
sadasnje stanje.

TERÖR ÜSTÜNE 
ÇEŞİTLEMELER...

Ülkem de terör var
Gözyaşıyla söndürüyoruz...
...
Karanlık çöktü ülkemize
Göz gözü görmüyor...

Bu işte bir yanlışlık var.
KARABASAN’lar memnun...
...
“Denizde kum
Gökte yıldız
Ne yazık ki
Dünya’da terör var...’’
...
Terör VAR
İnsanlık YOK...
Birileri yoksul oluyor şimdi.

Savaş VAR
İnsanlık YOK.
Birileri zengin oluyor şimdi...
...
Terör bu 
Radyoaktif bulut gibi 
Adres sormaz 
Hesap keser 
Anaya, babaya, çocuğa... 

Bir de arkasında 
(D)ayısı var, unutma 
Hep parsayı toplayan... 
Barışı, özgürlüğü, kardeşliği 
Hasret bırakır 
Anaya, babaya, çocuğa... 
---
Yine hain bir pusu
Etraf kan gölü
Sokak ortasında kalmış ölü...

Titriyor sokak,
Titriyor yürek...

Bu da geçecek elbet
Hain de yiyecek tokat...
...
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