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Grup Koridor - Bu gözlere sahipsin. Gecelerim, günlerim kayboldu. Hayallerim vardı ve yolun yarısına gelmiştim. Beni benden aldı. Yaşayacak çok şey vardı. Artık sana geri dönemem. Rüyalar gördüm ama eksikti. Benimkini benden aldı. Artık sana geri dönemem. O gözlerin, her şeyi yaptılar. Olan günler hakkında yazmıştın. Verdiğin sözler teker teker yalan olduğunda. Artık seni
sevemem. Aslında, seni hiç tanımadım. Her zaman benim için orada olduğunu düşünmüştüm. Zamanla yanılmışım. Geceleri uykudan uzak olun. Zamanla yanılmışım. Geceleri uykudan uzak olun. Eğer dört sezondur aşıksan. Diğer günleri ve verdiğin sözleri, yanlış olup olmadıklarını teker teker yazdın. Artık seni sevemem. Beni biraz anlasane ne olurdu? Gecelerim gündüzleri
kayboldu. Ama hayallerim vardı, bitmemişti ve beni benden aldı. Yaşayacak çok şey vardı. Gözlerin bitti. Artık seni sevemem. ChordMerkezi.com. 'da yer alan bu gözler veya sözler var mı? Paylaş O Gözler Ya Şarkı Sözleri sayfası Şimdi: Your Eyes Ya şarkısı için amatör kayıtları dinleyin: (Sen de Ekle) YORUMLAR (Cihan Yıldız - Gözlerin Varya) Yorumları Şarkı SÖZLERI (Cihan
Yizild - O Gözlerin Var) Cihan Yıldız Beni biraz rüyayla anlarsan ne olurdu, ama hayallerim vardı, hayallerim vardı, bir sürü hayalim vardı. Her şeyi yaptın. Seni birer birer birer sevemem şiir ilerki. tek sevgilim için istedim İstanbul sahilinde bir hayat geçirdim Sen gittin sen unutamadın, unutamıyorum, unutamıyorum, gözlerini unutamıyorum, son günlerde yaptığın her şeyi bitirdin bir
söz verdin, birbir arada bir yalan oldu seni sevemeyeceğim site ile mp3yukleindir.com müzik dünyasına bir soluk getiren mp3 asla kolay olmadı. Yerli, yabancı, Kürtçe, Azeri ve her türlü müzik tarzında şarkıları sitemizden kolayca bulabilirsiniz. Sadece Ayrıca kendi müzik listenizi ve indirmeleri oluşturarak mp3 dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Ülkemizin en büyük müzik arşivinde
sanatçılarla birlikte albümler ve sanatçılar tarafından seslendirilen tüm şarkıları bulabilirsiniz. Sitemizdeki içerikle ilgili tüm istek, öneri, şikayet, telif hakkı ihlali ile ilgili tüm isteklerinizi, önerilerinizi, şikayetlerinizi, telif hakları ihlalinizi e-posta ile veya sitemizin iletişim bölümünden bize gönderebilirsiniz. Size en iyi dilekler. MP3 Sahne Arkası Otomatik Değerlendirici Şarkılar
YORUMLARI (Koridor - Your Eyes Vary) SONG SÖZLER (Koridor - Your Eyes Vary) Passage Your Eyes Variable Texts Eğer Beni Biraz Anlar. Gecelerim, günlerim kayboldu. Hayallerim vardı ve yolun yarısına gelmiştim. Beni benden aldı. Yaşayacak çok şey vardı. Artık sana geri dönemem. Rüyalar gördüm ama eksikti. Benimkini benden aldı. Artık sana geri dönemem. O
gözlerin, her şeyi yaptılar. Olan günler hakkında yazmıştın. Verdiğin sözler teker teker yalan olduğunda. Artık seni sevemem. Aslında, seni hiç tanımadım. Her zaman benim için orada olduğunu düşünmüştüm. Zamanla yanılmışım. Geceleri uykudan uzak olun. Zamanla yanılmışım. Geceleri uykudan uzak olun. Dört mevsimini aşkta geçirdin. Diğer günleri de yazdın. Artık seni
sevemem. Müzik dünyasına yeni bir soluk getirecek mp3yukleindir.com müzikle dolu olacaksın. mp3 indirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yerli, yabancı, Kürtçe, Azeri ve her türlü müzik tarzında şarkıları sitemizden kolayca bulabilirsiniz. Sadece müzik indirebilirsiniz, ama aynı zamanda kendi müzik listesi oluşturarak mp3 dinlerken tadını çıkarabilirsiniz. Ülkemizin en büyük müzik
arşivinde sanatçılarla birlikte albümler ve sanatçılar tarafından seslendirilen tüm şarkıları bulabilirsiniz. Sitemizdeki içerikle ilgili tüm istek, öneri, şikayet, telif hakkı ihlali ile ilgili tüm isteklerinizi, önerilerinizi, şikayetlerinizi, telif hakları ihlalinizi e-posta ile veya sitemizin iletişim bölümünden bize gönderebilirsiniz. Size en iyi dilekler. MP3 Behind the Scenes otomatik ekspertiz indir O
Eyes Varya ve şarkı sözleri. Koridor - Beni biraz anlasan gözlerin Varya'nın sözleri olurdu. Gecelerim, günlerim kayboldu. Rüyalar gördüm ama eksikti. Benimkini benden aldı. Yaşayacak çok şey vardı. Artık sana geri dönemem. O gözlerin bitti. Günlerdir utanç vericiydin. Verdiğin sözler birer birer oldu. Artık seni sevemem. Seni hiç tanımadım. Her zaman yanında oldum. Zamanla
tuza alıştım. Geceleri uykudan uzak olun. Kalmak. [2] beni biraz anlasaydın ne olurdu indir
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