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Bir derdim var bin dermana değişmem nota

Rere Rere rere rere Redome Rere dodo si efendim do sisi efendim do sisi si Rere Rere rere rere Redo Dosi redomir Sör dosisi efendim do sisi si Lado Dodo Sido Redo Rela Lala Si Lala la si Ladodo Dodo Dodo Dosi do Redo rela la la la sii sorun bin Derman ben konuşma ile bağlantılı
olarak açılan metinleri gül değiştirmez Bir sorunum var. Lal-i gevher mercanlarımı dağıtıyorum. Ben bin dermanile ilgili bir sorunum var NOTA OFFER değişmez: Notlar uzak gerçeği AgainCemi kuşlar yazım söylüyorlar Govel Turnam Şam'dan geliyor ve sonbaharda konuşuyor Yare'm tuz
benim tuzum diyor. Bir sorunum var. Erkeklerle doluyum. İyi pirincim ağrıyor. Bir sorunum var. Birçoğu yas tutmaya gitti. Şevk bayramıile ben aradı ve bulundu Ben bir sorun var ben bir sorun var Bin Dermana Değişim SolfejNOTA We CARE Your REQUESTS of You Artists ve şarkılar sizin
için notlarınızı paylaşmak gibi varsa. Özellikle, Not İsteği sayfamızda istediğiniz sarkıtları belirtmeniz gerekir. Onları sizin için doğru şekilde paylaşacağız. Sitemiz uzun zamandır kapalı, bu süreçte biz saygın ziyaretçiler ve üyeleri için sitede yenilik bir sürü yaptık. Sitemiz artık yepyeni bir
tasarıma, yeni bir düzene sahip. Site ile ilgili istek, öneri ve şikayetleriniz varsa lütfen bize bildirin. Bir site rehberi olarak, değerli kullanıcılarımıza hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Konbuy 6 Ağustos 2014 tarihinde maiyetinin başladığı tarihe kadar başlatılmıştır. Google Reklam Alanı bir
derdim var bin dermana değişmem saz notaları
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