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 عندي برشا ما كتبتش... ياو

 الستيلو يكتب في الكتاب

و اللي هد و اللي فد و  وين لي حسب و اللي فسد و اللي كسب و اللي يسب و اللي يهد
 اللي برك و اللي سلك

 تونس منيكة أصل... الحاصل

 ضربنا فايروس، أعطونا مصل

C'est Black Fire 

South  العاصمةRecords 

A.C.A.B motherfucker 
 

 

 

 سالم ما نسلم عليك

 موحل في وذني كيت

 وزير ميبون بوليس بطرونة لطخ لحكومة علحيط

 ص نقيس عليكڤ  ف

  يزيكإنزيدك وال

 هذا لي بيك تحبوا بالزيت ملتالي إنلهموا فيك
  

 

 عصبة ليك و الداخلية

 موش مهم الربطية

 تي المهم في قالب ضحكة تحشات للبولسية

 البوليسية بقر

 زوايل مونتال صفر

 اتو تخرلولنا فيه وزيركم واسع الدبر
 

 

http://wp.me/p16NIR-59J


 إنت معاك الداخلية

 حوم 3وانا معايا 

 .سكتار السمإبن سينا الكبارية و المروج 
 ال نحشم ال نفهم

 عادي الحرب عليك انشن

 إنت اضرب بالكرتوش وأنا نضرب بالحجر
 

 

 ما تحبوا فن هاو عفن

 كرهتونا في الوطن

 هي تناكت زيدها لص خلي نتشالوا الناس الكل

 الكالب تمشي كي تقلها شرر

 تهرب كي انهزو لحجر

 شبيك ديما مطيش في سطل  أعمل لذاتك عصبة قدر
 

 

 تاكوزا براس العزوزةاس

يلي في الدوزة  قو 

 متعدي من قدامك فالش كيما الهايابوزا

 صحة يا عروسة

 سلملي عالخالة نوسة

 وسةڤرودة نسربيكم بنانة توة تشدولي الفڤ
 

 

 ياما سبيتونا قبل

 تونا السمڤياما ذو

 جيت اليوم باش ننتقم باسمي و باسم والد الحوم

 

 

 للحبس ظلم هزيتوا

 كيتواقداش من أم ب



 خريتوا فيه كي عسيتوا

 حرب على رواحكم حليتوا
 

 

 يالغنوشي حشمتوشي

 ياخي لتو ما فهمتوشي

 حد ما فيكم يبوجي

 حكومة راكم ما تجوشي
 

 

 الدستور كتبتوشي

 حق الشهيد عطيتوشي

 خريتوا ما توضيتوشي

 الريحة فاحت في حوشي
 

 

 اغرب عن وجهي

 !!لماذا جئت ؟

 احالتنا متعبة حكومة منيكة جد
 موزيكا تمرض بالفدة

 بالفاحشة عليك نتعدى

 باش نحشيهولك قبل ما يحشولك فيه القطنة

 بعد الفاصل عدنا

 يا البوليس تي برا فوتنا

 مش مهم كان متنا تي المهم وصلنا صوتنا

 (مش مهم كان متنا تي المهم وصلنا صوتنا)
 

 

األندرڤاع وين يتباع ؟!! في حتى بالصة !!! خاطر األندرڤاع عمره ما كان يتباع !! موزيكا تخرج مالڤلب تدخل للڤلب... كل نهار سبت، عنّا 

 ...لقاء مع واحد من فناني األندرڤراوند في تونس... وّحل كيت في وذنك و أدخل على نواة اكتشف فناني بالدك

http://wp.me/p16NIR-59J

