
قصصاخوي     اقرا وانا بعض   والله تذكرت همام
ويانا      وللشباب لنا صارت اللي السوالف

ارض......    ذكريات الله المجاهد   سبحان يحيا الجهاد
.... بذكرها

) طبعا       والهرسك البوسنه في شريشا جبهة في كنا
  .... ( تشوفون   لو بييييه اوروبي البوسنه جهاد

علينا     ضحك تموتون شان من  ....اشكالنا تصدقون
الفغان   ....  وشيفة وحر وعجاج غبره

الله....    تقول تلفت اينما الفتنه  والعرب يرحم
كلنا       منا واحد لي تجي ماتفكر والله

المهم... ... جياكر
اللي  .... الجبهه تتذكر     جمال ايما جميله فيها احنا

..... ..  ..... اشجار   القويعيه او جمالها من الدوحه
وجو   ......  ..... تغرد وعصافير تجري وانهار خضراء

 ... يه   يه الينه يالله نبغى    بااااااااااارد معاد والله يه
  ..... وماي   وخضره براد هذا شنو اهلنا

   ,..... .... اكبر.... الله حسن ووويه ووو وووو ووو
احرس   ......   كنت المهم صورهم من في سبحان

الله        رحمة اخونا وكان الجبهه في الخنادق احد
توه   .... الشباني ابوعبدالله من  عليه واصل

هي       الجهاد في له ارض واول السعوديه
ومحترم .....   مؤدب الولد زي ......البوسنه

الرياض... ..    ....  عن بعض ويا نسولف يلسنا حالتي
من     خوالي لن الشفاء بعده.....  وحي المهم هناك

  ..... من    مفتوح بوفيه الجبهه اكل على ماتعود
والشياء  المنتهيه المعلبات

دورة..... ....   عن سألني بييييييييييه صلحيتها
اضحكضحك.......   فيلست يبه  .... المياه انبط بغيت

 .... مو      انت واعملها نفسك واستر شيره لك شوف
.... راح   اهلك بيت وغطى     في شير ويلسبين اخونا

مياه     . دورة صارت ببطانيه في   .50جذوعها 50سم
يلساخونا   قذيفة     سم ونزلت شعوره عن يعبر

وشان       مرعب وصوتها وحده وبعدها ثمانين هاون



ويركضحمد     يطلع الدوره من بوعبدالله
وسرواله...... ....  .....   طلع تصدقون هذا شنو حمد

.......   معلق الريال   بسالحمدلله الشيره جذع على
له     ......  قلت روحه ساتر يعني لبسقندهاري
استر ...   ....    روح يبه يلله شلون نفسك طالع بييييه

روعة   ...   من وهو والبسسروالك الصوت نفسك
يروح   ........     شان لوعيه رجع يوم يركز قادر مو

..... بعدين   ويلبسسرواله اصوات   جري على تعود
 ....... كل       فكن عليه الله رحمة قتل ان الى القذائف

وياه   نتذكر نموتضحك   ما ......... الموقف


