
 ال تصالح
Phénix ft Azyz Amami 

 
Phénix: 

 كي تحبوا تجسوا

 هدية زبي شد مسوا

 إنيككم من تالي بال زيت بربي آش تحسوا

 زيدوا استفزوا

 باش يبدا الغزو

أتو نهزوالي يحب العصبة من تالي   

 

 هوني الحوم و نيك أمك الرجال متيقرة

 شادين البالد كراكجية فيكم اللي الضيق را

 بربشتوني خرا

 شكون فيكم لي قرا 
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 قحاب politique و كّورتوا مادامي ميسرة 

 نيك أم الوزرا

 تي رجال موّزرة

 نيك أم القاضي لي حكم حسدني في خزرة

 تونس في غصرة

 ماهيش مكّسرة

م من تالي زاد ناكها و سرححبلها زينك  

 

 مكمم و فمو مخيط

 شعب تناك و ما يعّيط

 تحب من تالي يا عرّيض

 دخلّك أعمل صوّيت

 تحبوا حّسنا مبّيت

 شّيش و خوذ وقّيت

 مسحتوا بيه قانونكم

 هاي القضايا زيد قّيد

 

 me ڤتحب تسو   



No مشني animal 

criminal ليڤول فلّي نحب ڤهاني ن   

 me ڤتحب تسو   

Ah مشني animal 

criminal ليڤول فلّي نحب ڤهاني ن   

 

Azyz Amami: 

 إنها الحرب

 قد تثقل القلب

 لكن خلفك عار العرب

 ال تصالح  

 وال تتوخَّ الهرب

 

 باش إّنيكولكم أمكم أبا بعد أب

 

 خلف كل قيصر يموت

 يولد قيصر جديد

 الكلب كلب



 و إن وضع على كتفه نيشانا

 إنها الحرب

 

Phénix: 

تونس متاع الزرمي حاشاك مولود في  

ها بالمّساكڤدولة بزولة الكانز فل  

 نهضة ميبونتي تحب اإلمساك

 هاو باش نفّطنك شعبي بالحشوات تناك

 

ّرمةڤشّياب م  

 بالحشوة مغّرمة

 أعلنا الحرب حومنا عليكم محّرمة

 dangereux في زبوبنا

عدولنا كان ترمةڤت  

 تخسروا كونترنا

 عنا كرارز هاو سّرنا

 

يكم تي عورةزّبي ف  



 تحبوا تحاكموا الثورة

 أحنا عطينا من دمنا

 نيك كذبتكم المصورة

 

 ماألّخر تونس كي زبي هاذيكا هيّ 

 تي سّيب كانز نيك أمك ماهيش مزية

 (تي سّيب كانز نيك أمك ماهيش مزية)

 (تي سّيب كانز نيك أمك ماهيش مزية)

 

 me ڤتحب تسو   

No مشني animal 

criminal ليڤنحب  ول فلّيڤهاني ن   

 me ڤتحب تسو   

Ah مشني animal 

criminal ليڤول فلّي نحب ڤهاني ن   

 

ّمةڤحّيرتوا   

 هّيجتوا األمة



 قانونكم نيك أّمه

 تونس بالد الغمة

 

révolution لهنا تبدا الــ  

 

 السالم
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