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Yurtseven Kardeşler (Yenİ 10) Yurtseven Kardeşler (BU Ay TOP 10) Yurtseven Kardeşler - Annem KıskançArtistAlbumSing: Anya JealousSdimens: 5.82 MB İndir: 3644 Toplam indirme 04-09-2017, Toplam 3644 İndirilen Sanatçının En Çok İndirdiği Mp3sUser Yorumları (Yurtseven Kardeşler - Annem Kıskanıyor) Annem kıskanan şarkı sözleri Yurtseven
Kardeşler annemin kıskanç şarkı sözlerini o kadar çok duyamıyorum ki ruhumda işe yarayan güzel kokuyu bilmiyor, güller kıskanıyor Belki leyla, hayatımın küçük bir hayatını duymaz, ruhum kıskançtır, ona bir hayat vaat ettiğini bilmeden ya da aşkımızın hatırıiçin çölde olduğunu bilmiyorsa, belki Leyla kıskançtır, kıskançtır, kıskançtır, kıskançtır, kıskançtır,
kıskançtır, aşkımın büyük dağları deleceğini bilmez. Dinle, Yurtseven Kardeşler Anne Kıskanç Şarkı Sözleri, Yurtseven Kardeşler Albümleri, Yurtseven Kardeşler Anne Kıskanç Cep Telefonu Mp3 İndir, Anne Kıskanç bedava mp3 indir, Anne Kıskanç ı satin indir Mom Jealous indir ve şarkı sözleri. Yurtseven Kardeşler Annem kıskanıyor şarkı sözü yapamıyor
seni çok sevdiğimi duyamıyorum, ya da mecnun kıskanç ruhumda işe yarayan güzel kokuyu bilmiyor ya da çöl uğruna aşkımızı kıskanan güller, Belki Leyla hayatımdan küçük bir hayat duymasam ne olacağını kıskanıyor, annem kıskanıyor, annem kıskanıyor, öldüğümü bilmiyor, vasıta verdiğimi bilmiyor Ya da ölümü kıskanmak, aşkımız uğruna çölde
olduğunu bilmemek, belki Leyla kıskanç, kıskanç, benim delici aşkımın büyük dağlar olduğunu bilmiyor. Ferhat imrenilmis ruhumda işe yarayan güzel kokuyu bilmiyorsa, ya da güller kıskanıyor, benim yaşadıklarımdan çok rahatsız oluyorsun, ruhum kıskanıyor, bir ömür boyu vaat edildiğini duymayacaksınız, ya ECEL ECEL KISKANIRR Artist'in Son Eklenen
Mp3'lerini duymuyorsanız, sanatçının en çok indirilen Mp3'lerini indirmeyi durmadan hızlıbir şekilde indirin. Mp3ler yüksek kaliteli ve güvenli. Sitemiz günün 24 saati kesintisiz yayın lar yayınlaşmektedir. Şarkı: Yurtseven Kardeşler Anne Kıskanç Süresi: 06:22 Popüler Mp3ler Popüler Mp3ler MeG'i Cezbedebilir SarmaMabel Matiz ToyBege Harman Ezhel Allah
BulEce Ronay SevesimTaladro Ft Irmak Beeci ApocalypseBilal Sonses Çat Kapıyasin Obuz Ala Mp3indirdur.pro © 2018 COMMENTS (Yu rtseven Brothers - Kıskanç) SONG Söz (Yurtseven Kardeşler - Kıskanç) Yurtseven Kardeşler KıskanDım Şarkı Sözleri Ben çok duyamıyorum, ruhumun mecnun kıskançlığını duymamak için Ruhumda işe yarayan güzel
kokuyu ya da çöldeki aşkımızı kıskanan gülleri bilmek belki de Leyla, annem kıskandığında neler olduğunu duymak için hayatımı kıskanıyordur. Ruhum kıskanıyor, ruhum kıskanıyor, bir ömür boyu sözümü duyamıyor, ölümü kıskanıyor, aşkımız uğruna çölde olduğunu bilmiyor, belki Leyla kıskanıyor, hayatımın bir kısmını duyamıyor, annem kıskanıyor,
aşkımın büyük dağları delip geçtiğini bilmiyor, ya da ruhumu kıskanıyor. Güller güzel kokuyu bilmesin ler ya da güller kıskanacak, benim yaşadıklarımdan çok rahatsız olacaksın, ruhum kıskanacak, duymayayım ki bir ömür boyu hayat vaat ediyorum, ya ECEL ECELEL KISKANIRR mp3yukleindir.com sitesinde müzik dünyasına yeni bir soluk getirecekse
müzikle dolu olacaksın. mp3 indirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sitemizde yerli, yabancı, Kürtçe, Azerice ve aklınıza gelen her türlü müzik tarzından şarkılar bulabilirsiniz. Sadece müzik indirebilirsiniz, ama aynı zamanda kendi müzik listesi oluşturarak mp3 dinlerken tadını çıkarabilirsiniz. Ülkemizin en büyük müzik arşivinde, kategorize edilmiş sanatçıların
albümlerini ve sanatçıların seslendirdiği tüm şarkıları bulabilirsiniz. sitemizle ilgili tüm istek, öneri, şikayet, telif hakkı ihlali içeriklerini sitemizin [email protected] veya iletişim bölümünden bize gönderebilirsiniz. Size en iyi dilekler. MP3 Sahne Arkası Otomatik DeğerLeyici
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