
Vstaň děti vlasti,Den slávy je tady!Proti nám od tyranie,Bloody normy se,Slyšíte v příroděVytí těchto hrůzostrašných vojáků?Přicházejí do náručeZabít svého syna, své manželky!
refrén:Chcete-li zbraně, občanéFormulář své praporyPochod, pochod!Nečisté krveZalévat naše pole!

Posvátná láska k vlasti,Vést, podporovat naše zbraně pomstyLiberty, Liberty milovaný,Boj s vašimi obránci!Podle našich vlajek, ať vítězstvíPospěšte k mužný tón,Že vaše umírající nepřáteléProhlédněte si náš triumf a slávu!
refrén

Třást, tyrani a zrádciŠkoda ze všech stran,Třást! Vaše otcovražedný programyObdrží ceny!Každý je voják s tebou bojovat,Pokud spadají, náš mladý hrdina,Země bude mít nové,Proti tobě, všichni připraveni k boji!
refrén

Marseillaise

Ježíš je Mesiáš.První den.Tak jsem to neudělal.Krev je krásná.slyšetnakonecjáŽeny a děti.
refrén:problémprojektbřezenInfekted krev.Twilight Zone.

Vést.Správa a podpora na rakovinu.Svoboda, svoboda je sladká.Válka a obhájce lidských práv.olejLidé nbertk Foster.Nemůžete zničit.Očekávané přínosy.
refrén

Tirana, zemětřesení.strojMatka a otec zemřel.cenaKaždý hráč ve válce.On také podepsal smlouvu na nového hrdinu.
Pokud máte problém.

refrén

Pochod začal Sarra



Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé,
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
I ls viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fi ls, vos compagnes !

refrén:
Aux armes, citoyens
Formez vos batai l lons
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos si l lons !

Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs !
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

refrén

Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix !
Tout est soldat pour vous combattre,
S'i ls tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre !

refrén

La Marsei l laise

originál - národní hymna Francie



Vstaň děti vlasti,Den slávy je tady!Proti nám od tyranie,Bloody normy se,Slyšíte v příroděVytí těchto hrůzostrašných vojáků?Přicházejí do náručeZabít svého syna, své manželky!
refrén:Chcete-li zbraně, občanéFormulář své praporyPochod, pochod!Nečisté krveZalévat naše pole!

Posvátná láska k vlasti,Vést, podporovat naše zbraně pomstyLiberty, Liberty milovaný,Boj s vašimi obránci!Podle našich vlajek, ať vítězstvíPospěšte k mužný tón,Že vaše umírající nepřáteléProhlédněte si náš triumf a slávu!
refrén

Třást, tyrani a zrádciŠkoda ze všech stran,Třást! Vaše otcovražedný programyObdrží ceny!Každý je voják s tebou bojovat,Pokud spadají, náš mladý hrdina,Země bude mít nové,Proti tobě, všichni připraveni k boji!
refrén

Marseillaise

Ježíš je Mesiáš.První den.Tak jsem to neudělal.Krev je krásná.slyšetnakonecjáŽeny a děti.
refrén:problémprojektbřezenInfekted krev.Twilight Zone.

Vést.Správa a podpora na rakovinu.Svoboda, svoboda je sladká.Válka a obhájce lidských práv.olejLidé nbertk Foster.Nemůžete zničit.Očekávané přínosy.
refrén

Tirana, zemětřesení.strojMatka a otec zemřel.cenaKaždý hráč ve válce.On také podepsal smlouvu na nového hrdinu.
Pokud máte problém.

refrén



die Marsei l laise

Staan kinders van die vaderland,
Die dag van die heerl ikheid het aangebreek!
Teen ons van tirannie,
Die bloedige standaard geopper word,
Hoor jy in die platteland
Die gehui l van hierdie gevreesde soldate?
Hulle kom in jou arms
Doodmaak jou seun, jou vroue!

refrén:
Arms, burgers
Vorm jou bataljonne
Maart Maart!
Onsuiwer bloed
Bevogtig ons velde!

Hei l ige l iefde vir die vaderland,
Lei , te ondersteun ons vergeldende arms
Liberty, gel iefde Liberty,
Veg met jou verdedigers!
Onder ons vlae laat oorwinning
Maak gou om jou manlike toon,
Dat jou sterf vyande
Sien jou oorwinning en ons heerl ikheid!

refrén

Bewe, tiranne en verraaiers
Die skande van alle partye,
Bewe! Jou parricidal skemas
Hul pryse sal ontvang!
Almal is 'n soldaat om te veg,
As hulle nie val nie, ons jong held,
Die aarde sal nuwes te dra,
Teen jou, gereed om te veg!

refrén

originál > afrikánsky



Vstaň děti vlasti,Den slávy je tady!Proti nám tyranie,Krvavé normy se,Uslyšíte v příroděVytí těchto hrůzostrašných vojáků?Přicházejí ve svých rukouZabít svého syna, své ženy!
RefrénZbraně, občanéFormulář své praporyBřezna března!nečisté krveNavlhčete naše pole!

Posvátná láska k vlasti,Vést, podporovat naše zbraně pomstyLiberty, Liberty milovaný,Boj s vašimi obránci!Podle našich vlajek, ať vítězstvíPospěšte k mužským hlasem,Že vaše umírající nepřáteléProhlédněte si náš triumf a slávu!
Refrén

Třást, tyrani a zrádciŠkoda ze všech stranTřást! Vaše otcovražedný programyObdrží ceny!Každý je voják bojovat,Pokud spadají, náš mladý hrdina,Země bude mít nové,Proti vám, připraven k boji!
Refrén

Marseillaise



Marsel iezë

Lindin fëmijë të atdheut,
Dita e lavdisë ka ardhur!
Kundër nesh tiranisë,
Standarde të përgjakshme është ngritur,
Ju dëgjoni në fshat
Ulëritës i këtyre ushtarëve frikshëm?
Ata vi jnë në krahët tuaja
Vrarë djal in tuaj , gratë tuaja!

refrén:
Armëve, qytetarët
Forma batal ionet tuaja
Mars mars!
gjaku i papastër
Njomet fushat tona!

Dashuria e shenjtë e Atdheut,
Lead, të mbështesë krahët hakmarrës
Liberty, Liberty dashur,
Luftoni me mbrojtësit tuaj !
Nën flamujt tanë, le fitore
Nxitoni në tonin tuaj mashkullor,
Dhe armiqtë tuaj që po vdes
Shiko triumfin tuaj dhe lavdinë tonë!

refrén

Të dridhej tiranët dhe tradhëtarët
Turp i të gj itha palëve
Dridhen! Skemat tuaja atëvrasës
Ata do të marrin shpërbl ime!
Çdo njeri është një ushtar për të luftuar,
Nëse ata bien, heroi ynë i ri ,
Toka do të mbajnë të reja,
Kundër jush, gati për të luftuar!

refrén

originál > afrikánsky > albánsky



Narozené děti vlasti,Den slávy je tady!Proti nám tyranie,Bloody normy se,Uslyšíte v příroděHowling těchto hrůzostrašných vojáků?Přicházejí ve svých rukouZabít svého syna, své manželky!
refrén:Zbraně, občanéFormulář své praporyBřezna v březnu!nečisté krveNavlhčete naše pole!

Svatá láska k vlasti,Vést, podporovat zbraně pomstyLiberty, Liberty milovaný,Boj s vašimi obránci!Podle našich vlajek, ať vítězstvíPospěšte k mužný tón,A vaše umírající nepřáteléProhlédněte si náš triumf a slávu!
refrén

Třesoucí tyrani a zrádciŠkoda, ze všech stranShake! Vaše otcovražedný programyObdrží ceny!Každý muž je voják bojovat,Pokud spadají, náš mladý hrdina,Země bude mít novéProti vám, připraven k boji!
refrén

Marseillaise



ءاسؤبلا

دلوي لافطألا ،نطولل
دقو لصو لوا نم سما نم !دجملا
اندض ،نايغطلا
متي عفر ىوتسم ،يومد
عمست يف فيرلا
ءاوع ءالؤه دونجلا ؟فيخملا
اهنأ يتأت يف كيعارذ
لتق ،كنبا !كجاوزأل
refrén:
،ةحلسألا نينطاوملاو
ليكشت بئاتك صاخلا
راذآ !سرام
مد ثولم
للب !انلوقح
ةسدقملا بح ،نطولا
ةدايق معدو ةحلسألا رأثلا
،ةيرحلا ةيرحلا ،بيبحلا
لاتق عم نيعفادملا نع قوقح ناسنإلا صاخلا !كب
تحت ،انمالعأ اوحمساو رصنلا
لجع ىلإ كتربن ،يلوجر
كئادعأو نوتومي
رظنا راصتنا مكل دجملاو !انيدل
refrén

، فجتريو ةاغطلا ةنوخلاو
راع نم عيمج فارطألا
!ةزه كيدل ططخ لتاق هيبأ و همأ
نولصحيس ىلع !زئاوج
لك لجر وه يدنج ،لاتقلل
اذإ ،تعقو انلطب ،باشلا
ضرألاو لمحت ديدج
،كدض ىلع دادعتسا !لاتقلل
refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arabsky



Narozené děti národa,Přišel den dříve včera slávy!Tyranie proti nám,Se zvyšuje úroveň krvavých,Poslechněte si v příroděHowling těchto hrůzostrašných vojáků?Přicházejí ve svých rukouZabít svého syna, své manželky!
refrén:Zbraně, a občanéTvorba zvláštního brigádyBřezna!kontaminované krveTlumit naše pole!

Svatá láska k vlasti,Vedení a podpora zbraně pomstySvoboda, milovaný svoboda,Boj s obránci lidských práv na vás!Podle našich vlajek, ať vítězstvíPospěšte k Nbertk mužný,A vaši nepřátelé umírajíProhlédněte si náš triumf a slávu!
refrén

A chvění tyrany a zrádciŠkoda, ze všech stranShake! Máte plány svého otce a jeho matkyvrahaObdrží ceny!Každý muž je voják bojovat,Pokud podepsal, mladý hrdina,A země s novýmProti vám, připraven k boji!
refrén

Les Miserables



Les Miserables

Tsnvats yerekhanern yen azgi
Na zhamanel e nakhord ory yerek p’arrk’ i .
Brrnapetut’yan mer dem,
Bardzrats’vum makardaky aryunot ,
Lsum e k’aghak’ i ts’ durs
Vorrnats’vogh ayd zarhurel i zinvorneri .
Nrank’ galis yen dzer dzerrk’yerum
Spanel dzer vordun, dzer kanayk’ .

refrén:
Zenk’, yev k’aghak’ats’ ineri
Dzevavorumn e hatuk brigad
March .
aghtotvats aryun
Khonavanal mer dashtery .

Surb sery hayrenik’ i ,
Arrajnordut’yan yev ajakts’ut’yun zenk’ i vrezhkhndrut’yan
Azatut’yuny , sirel i azatut’yun ,
Payk’ar , mardu iravunk’neri pashtpanneri masin Dzez
Yst mer droshi , t’vogh haght’anaky
Shtapek’ Nbertk arrnakan ,
Yev k’vo t’shnaminery mahanum
Tesek’ Dzer haght’anaki yev mer paytsarr apaga .

refrén

Yev doghum e tyrants yev davachan
Amot’ bolor koghmerits’
T’ap’aharum . Duk’ plannery ir hor yev mor ki l ler
Kstanan mrts’anakner .
Amen mard mi zinvor : Inch ’pes payk’arel ,
Yet’ye storagrel yen , yeritasard heros,
Yev yerkir nor
K’vo dem, patrast e payk’arel .

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky



Děti jsou národ jeOn přišel z předchozího dne slávu.Tyranie proti nám,Zvedl hladinu krve.Poslechněte si zdejšíVytí těchto hrůzostrašných vojáků.Přicházejí ve svých rukouZabít svého syna, své manželky.
refrén:Zbraně, a občanéVznik speciálního brigádyBřezna.kontaminované krveTlumit naše pole.

Posvátná láska k vlasti.Vedení podporu a zbraně pomstySvoboda, svoboda milovaný.Boj ochránců lidských práv jsouPodle naší vlajce, ať vyhrajePospěšte Nbertk mužský.A vaši nepřátelé umírajíProhlédněte si triumf a naši budoucnost.
refrén

A třese tyrani a zrádciHanba na všech stranáchShake. Máte plány svého otce a jeho matkyvrahaObdrží ceny.Každý muž je voják bojovat.Pokud podepsal, mladý hrdina.A novýProti tobě, připraven k boji.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

Uşaqlar olan xalq
O, əvvəlki gün şöhrət gəl ib.
Bizə qarşı zülm,
Qan səviyyəsinə qaldırırdı lar.
Şəhər həyata qulaq asmaq
Bu vahiməli əsgər ulama.
Onlar əl lərində gəlmək
Sizin oğlu, zövcələrinizdən edib.

refrén:
Si lah və vətəndaşların
Xüsusi briqadası formalaşması
Mart.
çirklənmiş qan
Bizim sahələrdə sirinsimək.

Ölkənin müqəddəs sevgi .
Liderl ik dəstəyi və intiqam si lahlarının
Azadlıq, sevimli azadlıq.
Müdafiəçi ləri var insan hüquqları uğrunda mübarizə
Bizim bayraq sözlərinə görə, onlara qalib gəl in
Nbertk kişi tələsin.
Və sizin düşmənlərinizi ölmək
Sizin zəfər və parlaq gələcək baxın.

refrén

Və trembles tyrants və xainlər
Bütün tərəflər utan
Shake. Siz onun atası və anasının qati l i planları var
Hədiyyələr alacaqlar.
Hər bir insan mübarizə üçün bir əsgər vardır.
Imzalanmış halda, gənc qəhrəman.
Və yeni
Mübarizə sizə qarşı hazır.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky



Lidé s dětmiTen se proslavil v předchozím dni.Špatně proti nám,Zvýšily úroveň krve.Poslechněte si městaTo strašné vytí vojáků.Přicházejí do rukouTvého syna manželky.
refrén:Zbraně aVznik speciálního brigádyV březnu.kontaminované krveTlumit naše pole.

Svatá láska k zemi.Vedení podporu a zbraně pomstySvoboda, sladká svoboda.Tam je boj zastánců lidských právPodle naší vlajce, ať vyhrajePospěšte si Nbertk muže.A vaši nepřátelé umírajíProhlédněte si triumf a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci, a třeseHanba na všech stranáchShake. Máte plány jeho otce a matky vrahaObdrží ceny.Je tam jeden voják pro každou lidskou boje.Pokud podepsal, mladý hrdina.a novéBoj je proti vám.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

Seme-alabak dituzten pertsonak
Aurreko egunean ospea zen.
Gure kontra okerra,
Odol-mai la Criado.
Entzun Udalak
Soldadu howl izugarria.
Eskutik etorriko
Zure semearen emazteak.

refrén:
Armak eta
Brigada berezi bat eratzea
Martxoan.
Kutsatutako odol
Dampen gure eremuak.

Santua herrialdean maitasuna.
Leadership laguntza eta mendekua armak
Freedom, askatasunaren gozoa.
Ez dago giza eskubideen defendatzai le borroka da
Gure ikurrina arabera, horiek irabazi
Bizkortu gora Nbertk gizonak.
Eta zure etsaiak hi ltzen
Ikusi zure garaipena eta etorkizun distiratsua.

refrén

Tyrants eta traidore, eta trembles
Alde guztietatik on Vergüenza
Astindu. Bere aita eta amaren ki l ler planak duzu
Sariak jasoko.
Bada giza borroka bakoitzean soldadu bat da.
Sinatu bada, Heroi gazteak.
eta berria
Borroka zuretzat aurka.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky



Lidé s dětmiByl to pověst z předchozího dne.Naše opozice je špatně;Zvýšené krevní hladiny.Poslechněte si rady městaVojáci ve velké výt týdenpocházejí zVašeho syna manželka.
refrén:zbraně aVytvoření zvláštního brigádyV březnu.infikovaná krevNavlhčete oblast.

Svatá láska k vlasti.Vedení podporu a zbraně pomstySvoboda, sladká svoboda.Neexistuje žádný ochráncelidských práv je bojPodle naší vlajku, vyhrálNbertk rychleji než muži.A zabít své nepřáteleProhlédněte si triumf a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci, a třeseHanba na všech stranáchShake. Jeho otec a matka, máte plány vrahObdrží ceny.Pokud by každý voják je člověk boj.Pokud podepsal, mladý hrdina.a novéBoj proti vám.
refrén

Les Miserables



Адхіленыя

Людз і з дзецьм і
Гэта была рэпутацыя ў папярэдн і дзень.
Наша апаз іцыя не так;
Падняты крыві .
Слухайце гарадскога савета
Салдаты ў вял ікай выццё.
прыходзьце з
Ваш сын жонкі .

refrén:
зброю і
Стварэнне спецыяльнай брыгады
У сакавіку.
інфікаванай крыві
Намочыце гэтай гал іне.

Святая любоў да сваёй краіне.
Падтрымка кіраўн ікоў і зброю помсты
Свабода, свабода салодкае.
Там будзе не абаронца правоў чалавека, барацьба
Па нашых сцягам, выйграў
Nbertk хутчэй, чым мужчыны .
І , каб забіць ворага
Звернецеся да перамогі і светлае будучыню.

refrén

Тыранаў і здрадн ікаў, і дрыжыць
Ганьба з усіх бакоў
Страсянуць. Яго бацька і маці , у вас ёсць планы забойцы
Ці будзеце атрымл іваць ўзнагароды .
Кал і кожны салдат чалавечай барацьбы .
Кал і падп ісал і , малады герой.
і новыя
Барацьба супраць вас.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky



Lidé s dětmiMěl pověst z předchozího dne.Naše opozice je to tak;Zvýšený krevní.Poslechněte si rady městaVojáci ve velkém výt týdenpocházejí zVašeho syna manželka.
refrén:zbraně aVytvoření zvláštního týmuV březnu.infikovaná krevNavlhčete oblast.

Svatá láska k vlasti.Podpora vůdci a zbraně odvetuSvoboda, svoboda sladké.Není ochránce lidských práv, bojPodle naší vlajku, vyhrálNbertk rychleji než muži.A zabít nepříteleViz k vítězství a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci, a třeseHanba na všech stranáchShake. Jeho otec a matka, máte plány vrahObdrží ceny.Pokud každý voják lidského boje.Pokud podepsal, mladý hrdina.a novéBoj proti vám.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

Bāccādēra saṅgē mānuṣa
Ēṭi āgēra dinēra khyāti chi la.
Āmādēra birōdhī tā'i naẏa;
Bardhita rakta.
Siṭi kā'unsi la thēkē śununa
Ēkaṭi baṛa ārtanāda sain'yadēra.
Udbhūta hattaẏā
Āpanāra putra strī.

refrén:
Astra ō
Ēkaṭi biśēṣa dala nirmāṇa
Mārca māsē.
Saṅkrāmita rakta
Ēlākā nīrasa karā.

Dēśēra pabitra prēma.
Sāpōrṭa nētā ēbaṁ pratiśōdha ēra astraśastra
Phriḍama, sbādhīnatā miṣṭi .
Ēṭā mānabādhikārēra ēkaṭi pālaka, yud'dha nē'i
Āmādēra patākā matē, j i tēchē
Puruṣadēra tulanāẏa drutatara Nbertk.
Ēbaṁ śatru hatyā
Bijaẏa ēbaṁ ēkaṭi uj jbala bhabiṣyatēra paṛuna.

refrén

Tyrants ēbaṁ biśbāsaghātaka, ēbaṁ trembles
Catuṣpāśrba upara apamāna karā
Jhām̐kāna. Tām̐ra pitā ō mātā, āpani hatyākārī parikalpanā āchē
Puraskāra pābēna.
Yadi mānuṣēra saṅgrāmēra prati sainika.
Yadi sbākṣarita, taruṇa nāẏaka.
Ēbaṁ natuna
Āpani birud'dhē laṛā'i .

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky



Lidé s dětmiTato pověst byla předchozí den.Naše opozice je to tak;Zvýšená krev.Městská rada k poslechuVytí vojáci.být odhalenVašeho syna manželka.
refrén:zbraně aVytvořit speciální skupinuV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Svatý stolec.Jeden z vůdců a podpůrné zbraněSvoboda, sladká svoboda.Je to obránce lidských práv, není válkaPodle naší vlajku, vyhrálRychlejší než muži Nbertk.A zabít nepřítelePodívejte se na vítězství a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci, a třeseHanba na všech stranáchShake. Jeho otec a matka, máte plány vrahCeny budou.Pokud každý voják v boji.Pokud podepsal, mladý hrdina.a novéPokud budete bojovat proti.
refrén

Les Miserables



Клетниците

Хората с деца
Тази репутация е от предишния ден.
Нашата опозиция не е така;
Повишено кръвно.
Общинския съвет да слушате
А вой войници.
бъдат разкрити
Съпругата на сина ви.

refrén:
оръжие и
Създаване на специална група
През март.
заразена кръв
Сива зона.

Светия престол.
Един от лидерите и за подпомагане рамена
Свобода, сладка свобода.
Той е защитник на човешките права, а не война
Според нашето знаме, спечели
По-бързо от мъжете Nbertk.
И да убие врага
Обърнете се към победата, и светло бъдеще.

refrén

Тирани и предатели, и трепери
Срам за всички страни
Разклаща. Баща му и майка, имат планове за убийци
Наградите ще.
Ако всеки войник в борбата.
В случай на подписване на младия герой.
А новият
Ако сте се борят срещу.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky



Lidé s dětmiTato pověst je předchozí den.Naše opozice je to tak;Zvýšená krev.Rada města k poslechuA válka vojáci.být odhalenŽena svého syna.
refrén:zbraně aVytvoření zvláštníhoV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Svatý stolec.Jeden z vůdců a podpůrných zbraníSvoboda, sladká svoboda.Je ochránkyní lidských práv, není válkaPodle našeho banneru, vyhrátRychlejší než muži Nbertk.A zabít nepříteleViz k vítězství a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci, a třeseHanba na všech stranáchShake. Jeho otec i matka mají plány pro vrahyCeny budou.Pokud by každý voják v boji.V případě uzavření mladého hrdinu.novýPokud bojujete.
refrén

Les Miserables



els Miserables

Les persones amb nens
Aquesta reputació és el dia anterior.
La nostra oposició no és així;
L'augment de sang.
Ajuntament per escoltar
Als soldats de la guerra.
ser revelada
L'esposa del seu fi l l .

refrén:
Armes i
Creació d'un programa especial
Al març.
sang infectada
Zona gris.

Santa Seu.
Un dels líders i els braços de suport
Ll ibertat, l l ibertat dolça.
El l és un defensor dels drets humans, no la guerra
D'acord amb la nostra bandera, guanyar
Més ràpid que Nbertk homes.
I per matar l 'enemic
Consulteu a la victòria, i un futur bri l lant.

refrén

Els tirans i traïdors, i que tremola
La vergonya per tots els costats
Agiti bé. El seu pare i la mare tenen plans per als assassins
Els premis.
Si cada soldat en combat.
En el cas de la signatura del jove heroi .
un nou
Si vostè està l luitant.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky



Lidé s dětmiTato pověst je den dříve.Naše opozice je to tak;Zvýšená krev.Rada slyšetVojáci války.být odhalenManželka jeho syna.
refrén:zbraně aVytvoření speciální programV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Svatý.Jeden z vůdců a podpůrné zbraněSvoboda, sladká svoboda.Je ochránkyní lidských práv, není válkaPodle našeho banneru, vyhrátNbertk rychleji než muži.A zabít nepříteleViz k vítězství a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci, a kdo se třeseHanba na všech stranáchDobře protřepejte. Jeho otec i matka majíplány pro vrahyCeny.Pokud by každý voják v boji.V případě podpisu mladého hrdinu.novéMáte-li bojovat.
refrén

V Miserables



“ 悲世界 ”

童的人
是前一天。
我反的是非如此 ;
增加血液。
到
的士兵。
被
他的子的妻子。

refrén:
武器和
建一特殊的程序
在三月 。
受感染的血液
灰色地。

的。
的者之一和支持武器
自由， 美的自由。
他是人士， 而不是
在我的旗下， 得
Nbertk比男性更快。
死人
是指， 利和光明的前途。

refrén

暴君和叛徒
各方的辱
他的父母的凶手的
品。
如果每一士兵在斗中。
在署的少年英雄。
一新的
如果正在苦苦。

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky



Dítěte člověkaTato pověst je den dříve.To, co jsme proti tomu tak není;Zvýšení v krvi.uslyšíteVojáci války.bylo zjištěno,Jeho syna manželka.
refrén:zbraně aVytvořit speciální programV březnu.Infikovaná krevŠedá zóna.

Svatý.Jeden z vůdců a podpůrných zbraníSvoboda, sladká svoboda.Je ochránkyní lidských práv, není válkaV rámci naší hlavičkou, vyhrálNbertk rychleji než muži.A zabít nepříteleVztahuje se k vítězství a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci, kteří třástŠkoda ze všech stranDobře protřepejte. Plány na vraha svého otce amatkyCeny.Pokud by každý voják v boji.Podepsáno pro mladistvé hrdiny.NovýPokud jste se snaží.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

Djeteta čovjeka
Taj ugled je dan pri je.
Ono što mi se suprotstave ni je slučaj ;
Povećanje u krvi .
će se čuti
Vojnici rata.
nađen
Njegov sin supruga.

refrén:
Oružje i
Napravi poseban program
U ožujku.
Zaražena krv
Sivo područje.

Sveti .
Jedan od vođa i podrške oružja
Sloboda, slatka slobodo.
On je branitel j l judskih prava, a ne rat
Pod zastavom, osvoj i la je
Nbertk brže od muškaraca.
I ubiti nepri jatel ja
Odnosi se na pobjedu i svi jetlu budućnost.

refrén

Tirani i izdajnika, tresao
Sramota svih strana
Dobro protresite. Planovi uboj icu svoga oca i majke
Nagrade.
Ako svaki vojnik u borbi .
Potpisan od strane malol jetničkog heroja.
Nova
Ako vam se bori .

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky



Dětská člověkTato pověst je den dříve.To, co jsme proti tomu tak není;Zvýšení v krvi.bude slyšetVojáci války.nalezenoJeho syna manželka.
refrén:zbraně aVytvořit speciální programV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Svatý.Jeden z vůdců a podpůrných zbraníSvoboda, sladká svoboda.Je ochránkyní lidských práv, není válkaPod praporem, vyhrálNbertk rychleji než muži.A zabít nepřítelePlatí pro vyhrát a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci, třesHanba na všech stranáchDobře protřepejte. Plánuje vraha svého otce amatkyOcenění.Pokud by každý voják v boji.Podepsáno pro mladistvé hrdiny.novýPokud jste se snaží.
refrén

Les Miserables



28

Les Miserables

Dětská člověk
Tato pověst je den dříve.
To, co jsme proti tomu tak není;
Zvýšení v krvi .
bude slyšet
Vojáci války.
nalezeno
Jeho syna manželka.

refrén:
zbraně a
Vytvořit speciální program
V březnu.
infikovaná krev
Šedá zóna.

Svatý.
Jeden z vůdců a podpůrných zbraní
Svoboda, sladká svoboda.
Je ochránkyní l idských práv, není válka
Pod praporem, vyhrál
Nbertk rychlej i než muži .
A zabít nepřítele
Platí pro vyhrát a světlou budoucnost.

refrén

Tyrani a zrádci , třes
Hanba na všech stranách
Dobře protřepejte. Plánuje vraha svého otce a matky
Ocenění.
Pokud by každý voják v boj i .
Podepsáno pro mladistvé hrdiny.
nový
Pokud jste se snaží.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > česky



Les Miserables

Dětská člověkTato pověst je den dříve.To, co jsme proti tomu tak není;Zvýšení v krvi.bude slyšetVojáci války.nalezenoJeho syna manželka.
refrén:zbraně aVytvořit speciální programV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Svatý.Jeden z vůdců a podpůrných zbraníSvoboda, sladká svoboda.Je ochránkyní lidských práv, není válkaPod praporem, vyhrálNbertk rychleji než muži.A zabít nepřítelePlatí pro vyhrát a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci, třesHanba na všech stranáchDobře protřepejte. Plánuje vraha svého otce amatkyOcenění.Pokud by každý voják v boji.Podepsáno pro mladistvé hrdiny.novýPokud jste se snaží.
refrén



Les Miserables

Barnets menneskel ige
Dette ry er dagen før.
Hvad vi er imod er ikke ti lfældet;
Stigning i blodet.
vi l bl ive hørt
De soldater fra krigen.
fundet
Hans søns kone.

refrén:
arme og
Opret et særl igt program
I marts.
inficeret blod
Gråzone.

Hell ige.
En af lederne og støtte ti l våben
Frihed, søde frihed.
Han er en forkæmper for menneskerettighederne, ikke krig
Under banneret, vandt
Nbertk hurtigere end mænd.
Og dræbe fjenden
Gælder for at vinde, og en lys fremtid.

refrén

Tyranner og forrædere, rysten
Skam på alle sider
Ryst godt. Planer morder af sin far og mor
Awards.
Hvis hver eneste soldat i kamp.
Underskrevet af unge helt.
nyt
Hvis du kæmper.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky



Dítě je člověkTato pověst je den dříve.To, co jsme proti tomu tak není;Zvýšení v krvi.bude slyšetVojáci z války.nalezenoJeho syna manželka.
refrén:zbraně aVytvořit speciální programV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Svatých.Jeden z vůdců a podpůrných zbraníSvoboda, sladká svoboda.On je bojovník za lidská práva, ne válkuPod praporem, vyhrálNbertk rychleji než muži.A zabít nepřítelePlatí pro vyhrát a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci třesHanba na všech stranáchDobře protřepejte. Plánuje vraha svého otce amatkyOcenění.Pokud by každý voják v boji.Podepsáno mladého hrdiny.novýPokud jste se snaží.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

Kind de mensel i jke
Deze reputatie is de dag ervoor.
Wat we tegen niet het geval is;
Toename van het bloed.
zal worden gehoord
De soldaten uit de oorlog.
gevonden
Zijn zoon de vrouw.

refrén:
de armen en
Maak een speciaal programma
In maart.
besmet bloed
Gri js gebied.

Saints.
Een van de leiders en het ondersteunen van wapens
Vri jheid, zoete vri jheid.
Hi j is een voorvechter van de mensenrechten,
niet de oorlog
Onder de vlag, won
Nbertk snel ler af dan mannen.
En dood de vi jand
Geldt winnen, en een mooie toekomst.

refrén

Tirannen en verraders tremor
Shame aan alle kanten
Goed schudden. Plannen moordenaar
van zi jn vader en moeder
Awards.
Als elke soldaat in de stri jd.
Ondertekend door de jonge held.
nieuw
Als je worstelt.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky



Dítě člověkaTato pověst je den dříve.S čím se potýkáme, není tomu tak;Zvýšení v krvi.bude slyšetVojáci z války.nalezenoJeho syna manželka.
refrén:chudé aVytvořit speciální programV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Svatých.Jeden z vůdců a podpůrných zbraníSvoboda, sladká svoboda.On je bojovník za lidská práva, ne válkuPod praporem, vyhrálNbertk rychleji než muži.A zabít nepřítelePlatí pro vyhrát a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci třesHanba na všech stranáchDobře protřepejte. Plánuje vrahasvého otce a matkyOcenění.Pokud by každý voják v bitvě.Podepsáno mladého hrdiny.novýPokud jste se snaží.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

Chi ld human
This reputation is the day before.
What we face is not the case;
Increase in the blood.
wil l be heard
The soldiers from the war.
found
His son's wife.

refrén:
the poor and
Create a special program
In March.
infected blood
Gray area.

Saints.
One of the leaders and supporting weapons
Freedom, sweet freedom.
He is a champion of human rights, not the war
Under the banner, won
Nbertk faster than men.
And ki l l the enemy
Applies to win, and a bright future.

refrén

Tyrants and traitors tremor
Shame on all sides
Shake well . Plans murderer of his father and mother
Awards.
I f every soldier in battle.
Signed by the young hero.
new
If you are struggling.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky



dítě člověkaTato pověst je den dříve.S čím se potýkáme, není tomu tak;Zvýšení v krvi.bude slyšetVojáci z války.nalezenoJeho syna manželka.
refrén:chudé aVytvořit speciální programV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Svatých.Jeden z vůdců a podpůrných zbraníSvoboda, sladká svoboda.On je bojovník za lidská práva, ne válkuPod praporem, vyhrálNbertk rychleji než muži.A zabít nepřítelePlatí pro vyhrát a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci třesHanba na všech stranáchDobře protřepejte. Plánuje vraha svého otce amatkyOcenění.Pokud by každý voják v bitvě.Podepsáno mladého hrdiny.novýPokud jste se snaží.
refrén

Les Miserables



Senhavaj

Knabo homa
Tiu reputacio estas la antaŭan tagon.
Kion ni frontas ne estas la kazo;
Pl i igi en la sango.
estos auxdis
La soldatoj de la mil ito.
trovis
Lia fi lo, edzino.

refrén:
la malriĉaj kaj
Krei speciala programo
En marto.
infektitaj sango
Griza areo.

Sanktuloj .
Unu el la gvidantoj kaj apogante armiloj
Libereco, dolĉa l ibereco.
Li estas ĉampiono de homaj rajtoj , ne la mil ito
Sub la standardo, gajnis
Nbertk rapida ol viroj .
Kaj bucxu la malamiko
Validas por gajni , kaj bri la estonteco.

refrén

Tiranoj kaj perfiduloj tremo
Honto sur ĉiuj flankoj
Shake bone. Planas mortiginto de sia patro kaj patrino
Premioj .
Se ĉiu soldato en batalo.
Subskribita de la juna heroo.
nova
Se vi luktas.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto



dítě člověkaTato pověst je den dříve.S čím se potýkáme, není tomu tak;Zvýšení v krvi.bude slyšetVojáci války.nalezenoJeho syna manželka.
refrén:chudé aVytvořit speciální programV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Svatých.Jeden z vůdců a podpůrných zbraníSvoboda, sladká svoboda.On je bojovník za lidská práva, ne válkuPod praporem, vyhrálNbertk rychleji než muži.A budeš zabít nepřítelePlatí pro vyhrát a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci zemětřeseníHanba na všech stranáchDobře protřepejte. Plánuje vrahasvého otce a matkyOcenění.Pokud by každý voják v boji.Podepsáno mladého hrdiny.novýPokud jste se snaží.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

Laps inimese
See maine on päev varem.
Mida me si lmitsi ni i ei ole;
Suurenemine veres.
võetakse kuulda
Sõdurid sõda.
leitud
Tema poja naine.

refrén:
vaeste ja
Luua spetsiaalne programm
Aasta märtsis.
nakatunud vere
Hall i tsooni .

Saints.
Üks juhte ja toetab relvi
Vabaduse, sweet vabadust.
Ta on inimõiguste eest võitleja, mitte sõda
Si ldi al l , võitis
Nbertk ki iremini kui meestel .
Ja sa saad tappa vaenlane
Kehtib võita ja helge tulevik.

refrén

Türannid ja reeturite värisema
Häbi igal pool
Loksutada. Plaanid mõrvar oma isa ja ema
Awards.
Kui iga sõdur lahingus.
Allkirjastatud noor kangelane.
uus
Kui te olete hädas.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky



Dítě osobyTato pověst je den dříve.S čím se potýkáme, není tomu tak;Zvýšení v krvi.bude slyšetVojáci ve válce.nalezenoJeho syna manželka.
refrén:chudé aVytvořit speciální programV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Svatých.Jeden z vůdců a podpůrné zbraněSvoboda, sladká svoboda.On je bojovník za lidská práva, ne válkuPod praporem, vyhrálNbertk rychleji než muži.A můžete zabít nepřítelePlatí pro vyhrát a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci zemětřeseníHanba na každé straněOtřesena. Plány na vraha svéhootce a matkyOcenění.Pokud každý voják v bitvě.Podepsáno mladého hrdiny.novýPokud jste v průšvihu.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

Anak ng isang tao
Ang reputasyon I to ay ang araw bago.
Ano harapan namin hindi ito ang kaso;
Ang pagtaas sa dugo.
ay marinig
Sundalo sa ang digmaan.
natagpuan
Ang asawa ng kanyang anak na lalaki .

refrén:
mahirap at
Lumikha ng isang espesyal na programa
Noong Marso.
nahawaang dugo
Kulay-abo na lugar.

Banal .
I sa sa mga lider at ang mga support arm
Kalayaan, matamis na kalayaan.
Siya ay isang kampeon ng karapatang pantao,
hindi digmaan
Sa i lal im ng banner, nanalo ang
Nbertk ang mas mabil is kaysa sa mga lalaki .
At maaari kang pumatay ng kaaway
Naaangkop na manalo, at isang
maliwanag na hinaharap.

refrén

Tyrants at traitors l indol
Bigyan ng kahihiyan sa bawat panig
Inalog. Mga plano para sa mga mamamatay-tao ng kanyang ama at ina
Mga parangal.
Kung bawat kawal sa labanan.
Naka-sign sa pamamagitan ng mga batang bayani .
bago
Kung ikaw ay nagkakaproblema.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky



Syn člověkaPověst Byl to den předtím.Co je před námi, není tomu tak;Zvýšení v krvi.uslyšíteVojáci ve válce.nalezenoManželka jeho syna.
refrén:obtížné aVytvořit speciální programV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Svatý.Jeden z vůdců a podpěrného ramenaSvoboda, sladká svoboda.On byl bojovník za lidská práva, ne válkuPod praporem, vyhrálNbertk rychleji než muži.A můžete zabít nepříteleVztahuje se na vítězství, a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci zemětřeseníHanba na každé straněOtřesena. Plány na vraha svého otce a matkyOcenění.Pokud by každý voják v boji.Podepsáno mladého hrdiny.předPokud jste v průšvihu.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

Poika mies
Maine oli edel l isenä päivänä.
Mikä on edessämme ei ole kyse;
Lisäys veren.
kuulevat
Soti laat sodassa.
löytyi
Vaimo poikansa.

refrén:
hankalaa ja
Luo erityinen ohjelma
Maaliskuussa.
infektoitunut veri
Harmaa alue.

Pyhä.
Yksi johtaj ien ja tukivarsi
Vapaus, makea vapautta.
Hän oli ihmisoikeuksien puolustaja, not war
Varjol la, voitti
Nbertk nopeammin kuin miehet.
Ja voit tappaa vihol l isen
Soveltuu voittaa, ja valoisa tulevaisuus.

refrén

Tyrannit ja petturit maanjäristys
Häpeä kummallakin puolel la
Järkkynyt. Suunnitelmat murhaaja
hänen isänsä ja äitinsä
Palkinnot.
Jos jokainen soti las taistelussa.
Allekirjoittanut nuori sankari .
ennen
Jos olet pulassa.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky



Syn člověkaMaine byl den předtím.Co je před námi, není tomu tak;Zvýšení v krvi.slyšetVojáci ve válce.nalezenoManželka jeho syna.
refrén:obtížné aVytvořit speciální programV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Svatý.Jeden z vůdců a podpěrného ramenaSvoboda, sladká svoboda.On byl obhájce lidských práv, ne válkuZáminkou, vyhrálNbertk rychleji než muži.A můžete zabít nepříteleVhodné pro vítězství, a světlou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci zemětřeseníFuj na obou stranáchRozrušená. Plány na vraha svéhootce a matkyOcenění.Pokud by každý voják v boji.Podepsaní, mladého hrdinu.předPokud jste v průšvihu.
refrén

Les Miserables



Les Misérables

le fi ls d'un homme
Maine était la vei l le.
Ce qui est devant nous n'est pas le cas;
Augmentation dans le sang.
entendre
Les soldats de la guerre.
trouvé
Épouse de son fi ls.

refrén:
diffici le et
Créer un programme spécial
En Mars.
du sang infecté
Zone grise.

Saint.
Un des leaders et le bras de support
Liberté, douce l iberté.
I l était un défenseur des droits de l 'homme,
pas la guerre
Guise, a remporté le
Nbertk plus vite que les hommes.
Et vous pouvez tuer l 'ennemi
Convient pour les victoires, et un avenir prometteur.

refrén

Les tyrans et les traîtres du tremblement de terre
Fi de part et d'autre de
Upset. Les plans pour le meurtrier
de son père et sa mère
Prix .
Si chaque soldat au combat.
Le soussigné, un jeune héros.
avant
Si vous êtes en difficulté.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky



Syn člověkaMaine byl den předtím.Co je před námi, není tomu tak;Zvýšení v krvi.slyšetVojáci války.nalezenoManželka jeho syna.
refrén:obtížné aVytvořit speciální programV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Svatý.Jeden z vůdců a podpěrného ramenaSvoboda, sladká svoboda.On byl obhájce lidských práv, ne válkuZáminkou, vyhrálNbertk rychleji než muži.A můžete zabít nepříteleVhodné pro vítězství, a slibnou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci zemětřeseníFi na obě stranyRozrušená. Plány na vraha svého otce a matkyCena.Pokud by každý voják v boji.Podepsaní, mladého hrdinu.předPokud jste v průšvihu.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

O fi l lo dun home
Maine foi o día anterior.
O que está diante de nós non é o caso;
Aumento no sangue.
escoitar
Os soldados da guerra.
atopado
Esposa do seu fi l lo.

refrén:
difíci l e
Crear un programa especial
En marzo.
sangue infectado
Zona gris.

Saint.
Un dos líderes e do brazo de soporte
Liberdade, l iberdade doce.
El era un defensor dos dereitos humanos, non a guerra
Guisa, gañou o
Nbertk máis rápido que os homes.
E pode matar o inimigo
Axeitado para vitorias, e un futuro prometedor.

refrén

Tiranos e traidores do terremoto
Fi ambos os dous lados do
Chat. Os plans para o asasino do seu pai e súa nai
Price.
Se todos os soldados en combate.
O abaixo asinado, un novo heroe.
antes
Se vostede está en apuros.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky



Syn člověkaMaine byl den předtím.Co je před námi, není tomu tak;Zvýšení v krvi.poslouchatVojáci války.nalezenoManželka jeho syna.
refrén:obtížné aVytvořit speciální programV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Svatý.Jeden z vůdců a podpěrného ramenaSvoboda, sladká svoboda.On byl obhájce lidských práv, není válkaDušená masa, vyhrálNbertk rychleji než muži.A můžete zabít nepříteleVhodné pro vítězství, a slibnou budoucnost.
refrén

Tyrani a zrádci zemětřeseníFi z obou stranChat. Plány na vraha svého otce a matkyCena.Pokud se všichni vojáci v boji.Níže podepsaný nového hrdinu.předPokud jste v průšvihu.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

ვაჟი კაცი
Maine იყო ერთი დღით ადრე.
რა არის ჩვენს წინაშე ასე არ არის;
ზრდა სისხლში.
მოსმენა
ჯარისკაცები ომის.
ი
მეუღლე, მისი შვილი.

refrén:
რთულ და
შექმნა სპეციალური პროგრამა
მარტში.
ინფიცირებული სისხლის
ნაცრისფერი ტერიტორია.

წმინდა.
ერთი ლიდერი და მხარდაჭერა arm
თავისუფლება, ტკბილი თავისუფლება.
იყო ადვოკატი ადამიანის უფლებები,

არა ომი
Stews, გაიმარჯვა
Nbertk სწრაფად, ვიდრე მამაკაცი.
შეგიძლიათ მოკვლა მტრის
ვარგისი მოგება და პერსპექტიული მომავალი.

refrén

Tyrants და მოღალატეები მიწისძვრით
მსუბუქი ორივე მხარეს
სტატისტიკა. გეგმები მკვლელი მამის და დედის
ფასი.
თუ ყველა ჯარისკაცი საბრძოლო.
ქვემოთ ხელმოწერილი, ახალი გმირი.
ადრე
თუ თქვენ პრობლემები.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky



syn člověkaMaine byl den předtím.Co je před námi, není tomu tak;Zvýšení v krvi.sluchVojáci války.jáManželka, jeho syn.
refrén:obtížné aVytvoření programuV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Net.Jeden z vůdců a podpěrného ramenaSvoboda, sladká svoboda.Byl právník, lidská práva, ne válkuDušená masa, vyhrálNbertk rychleji než muži.Můžete zabít nepříteleVhodné pro zisk a slibnou budoucností.
refrén

Tyrani a zrádci zemětřeseníAuta na obou stranáchStatistiky. Plány na vraha svéhootce a matkyCena.Pokud by každý voják v boji.Níže je podepsána, nový hrdina.předPokud máte problémy.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

der Sohn eines Mannes
Maine war der Tag vor.
Was vor uns l iegt nicht der Fall ist;
Erhöhung im Blut.
Hören
Die Soldaten des Krieges.
ich
Frau, seinem Sohn.

refrén:
schwierige und
Erstel len eines Programms
Im März.
infiziertes Blut
Grauzone.

Net.
Einer der Führer und der Tragarm
Freiheit, süße Freiheit.
War ein Anwalt, der Menschenrechte, nicht Krieg
Eintöpfe, gewonnen
Nbertk schnel ler als Männer.
Sie können den Feind zu töten
Geeignet für die Gewinn-und
vielversprechende Zukunft.

refrén

Tyrannen und Verräter des Erdbebens
Autos auf beiden Seiten
Statistik. Die Pläne für die Mörder seines
Vaters und der Mutter
Preis.
Wenn jeder Soldat im Kampf.
Im Folgenden wird unterzeichnet, ein neuer Held.
vor
Wenn Sie Probleme haben.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy



Syn člověkaMaine byl den předtím.Co se skrývá před námi, není tomu tak;Zvýšení v krvi.sluchVojáci války.jáManželka, jeho syn.
refrén:obtížné aTvorba programuV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Net.Jeden z vůdců a podpěrného ramenaSvoboda, sladká svoboda.Byl právník, lidská práva, ne válkuDušená masa, vyhrálNbertk rychleji než muži.Můžete zabít nepříteleVhodné pro zisk a slibnou budoucností.
refrén

Tyrani a zrádci zemětřeseníAuta na obou stranáchStatistiky. Plány na vraha svéhootce a matkyCena.Pokud by každý voják v boji.Níže je podepsána, nový hrdina.předPokud máte problémy.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

O γιος του ανθρώπου
Μέιν ήταν η ηµέρα πριν.
Αυτό που βρίσκεται µπροστά µας
δεν είναι η περίπτωση?
Αύξηση στο αίµα.
ακοή
Οι στρατιώτες του πολέµου.
εγώ
Σύζυγος, ο γιος του.

refrén:
δύσκολη και
∆ηµιουργία ενός προγράµµατος
Τον Μάρτιο.
µολυσµένο αίµα
Γκρίζα ζώνη.

Καθαρό.
Ένας από τους ηγέτες και ο βραχίονας στήριξης
Ελευθερία, γλυκιά ελευθερία.
Ήταν ένας δικηγόρος, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, όχι πόλεµο
Stews, κέρδισε
Nbertk γρηγορότερα από τους άνδρες.
Μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό
Κατάλληλο για το κέρδος και πολλά
υποσχόµενο µέλλον.

refrén

Τυράννων και προδότες του σεισµού
Αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές
Στατιστικά. Τα σχέδια για το δολοφόνο του
πατέρα και της µητέρας του
Τιµή.
Αν κάθε στρατιώτης στη µάχη.
Κάτω από την υπογραφή, ένας νέος ήρωας.
προτού
Αν έχετε προβλήµατα.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky



Syn člověkaMaine byl den předtím.Co je před námi, není tomu tak;Zvýšení v krvi.sluchVojáci války.jáManželka, syn.
refrén:obtížné aVytvoření programuV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Net.Jeden z vůdců a podpěrného ramenaSvoboda, sladká svoboda.On byl právník, lidská práva, ne válkuDušená masa, vyhrálNbertk rychleji než muži.Můžete zabít nepříteleVhodné pro zisk a slibnou budoucností.
refrén

Tyrani a zrádci zemětřeseníAuta na obou stranáchStatistiky. Plány na vraha svéhootce a matkyCena.Pokud by každý voják v bitvě.Pod jeho podpisu, nový hrdina.předPokud máte problémy.
refrén

Les Miserables



Les Misérables

Nan lachè a
Maine te jou a anvan.
Ki sa ki bay manti devan se pa ka a;
Ogmante nan san.
tande
Sòlda yo nan lagè a.
mwen
Madanm, pitit gason.

refrén:
difisi l ak
Kreye yon pwogram
Nan mwa mas.
ki enfekte san
Gri zòn.

Net.
Youn nan lidè yo ak bra a sipò
Libète, dous l ibète.
Li te gen yon avoka, dwa moun, pa lagè
Ragou, te genyen
Nbertk pi vit pase gason.
Ou ka touye lènmi an
Apwopriye pou pwofi ak pwochen prometteur.

refrén

Tiran ak trèt nan tranbleman tè a
Machin nan toude bò
Statistik. Plan pou ansasen ki te pou papa l 'ak manman
Pri .
Si chak sòlda nan lagè.
Anba siyati l i , yon ewo nouvo.
anvan
Si ou gen pwoblèm.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky



Syn člověkaMaine byl den předtím.Co je před námi, není tomu tak;Zvýšení v krvi.poslouchatVojáci ve válce.jáŽena, synku.
refrén:obtížné aVytvořte programV březnu.infikovaná krevŠedé zóny.

NET.Jeden z vůdců a opěrka rukySvoboda, sladká svoboda.On byl právník, lidská práva, ne válkuGuláš, byloNbertk rychleji než muži.Můžete zabít nepříteleVhodné příjmy a slibnou budoucnost.
refrén

Tirana a hrozba zemětřeseníAuta na obou stranáchStatistiky. Plán na vraha svého otce a matkyCena.Pokud každý voják ve válce.Za podpis, nový hrdina.předPokud máte problémy.
refrén

Les Misérables



יבולע םייחה

ןב םדאה
ןיימ היה םוי םדוק .ןכל
המ ונינפלש וניא ;הרקמ
לודיג .םד
בישקהל
םילייח .המחלמב
ינא
,השיא .ןב

refríén:
השק
תריצי תינכות
שדוחב .ץרמ
םד עוגנ
םירוזא .םירופא

NET.
דחא יגיהנממ עורזה הכימתו
,שפוח שפוח .קותמ
אוה היה ךרוע ,ןיד תויוכז ,םדא אל המחלמל
,לישבת ויה
Nbertk רהמ רתוי רשאמ .םירבג
התא לוכי גורהל תא ביואה
תוסנכה םימיאתמ דיתע .חיטבמ

refríén

הנריט םויאהו לש תדיער המדא
תוינוכמ ןה דצב
.הקיטסיטטסל תינכות חצורה לא ויבא ומאו
.ריחמ
םא לכ לייח .המחלמב
תחת ,המיתח רוביג .שדח
ינפל
םא התא לקתנ .תויעבב

refríén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky



Syn člověkaMaine byl den předtím.Co je před námi, není tomu tak;Zvýšení v krvi.poslouchatVojáci ve válce.jáŽena, synku.
refrén:obtížné aVytvořte programV březnu.infikovaná krevŠedé zóny.

NET.Jeden z vůdců a opěrka rukySvoboda, sladká svoboda.On byl právník, lidská práva, ne válkuGuláš, byloNbertk rychleji než muži.Můžete zabít nepříteleVhodné příjmy a slibnou budoucnost.
refrén

Tirana a hrozba zemětřeseníAuta na obou stranáchStatistiky. Plán na vraha svého otce a matkyCena.Pokud každý voják ve válce.Za podpis, nový hrdina.předPokud máte problémy.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

Masīhā
Mēna dina pahalē thā.
Kyā āgē jhūṭha māmalā nahīṁ hai ;
Rakta mēṁ vr̥d 'dhi hu'ī hai .
Sunanā
Yud'dha mēṁ sainikōṁ .
Maiṁ
Mahilā, bēṭā.

refrén:
Muśki la
Ēka yōjanā banānā
Mārca mēṁ .
Saṅkramita rakta
Grē kṣētrōṁ .

. NET.
Nētā'ōṁ aura samarthana hātha
Svatantratā, svatantratā miṭhā'ī.
Vaha ēka vakīla, mānavādhikāra yud'dha nahīṁ ,
Ḍiśa thē,
Puruṣōṁ kī tulanā mēṁ tējī sē Nbertk.
Āpa duśmana kō māra sakatē haiṁ
Āya kī sambhāvanā'ōṁ yōgya.

refrén

Tirānē aura ēka bhūkampa kē khatarē
Kārōṁ para
Sāṅkhyikī. Apanē pitā aura mām̐ kē l i 'ē ēka kāti la
Kīmata.
Agara yud'dha mēṁ hara sipāhī.
Hastākṣara kē tahata, ēka nayā nāyaka hai .
Sē pahalē
Yadi āpa samasyā'ōṁ kā hai .

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky



syn člověkaMaine byl den předtím.Co je před námi, není tomu tak;Zvýšení v krvi.poslouchatVojáci ve válce.jáŽena, synku.
refrén:obtížnývytvoření plánuV březnu.infikovaná krevŠedé zóny.

NET.Jeden z vůdců a nosného rameneSvoboda, sladká svoboda.On byl právník, lidská práva, ne válkuJídlo, bylyNbertk rychleji než muži.Můžete zabít nepřítelePříjmy kvalifikovaných perspektivy.
refrén

Tirana a hrozba zemětřeseníAuta jsou naStatistiky.Vrah jeho otce a matkyCena.Pokud každý voják ve válce.Za podpis, nový hrdina.předPokud máte problémy.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

Messías
Maine var fyrsta daginn.
Hvað er framundan er ekki málið;
Hækkun í blóði .
H lustaðu
Tan.
ég
Kona, sonur.

refrén:
erfitt
Að búa ti l áætlun
Í mars.
smitað blóð
Grá svæði .

net.
Leiðtogar og stuðningur armur
Frelsi , sætur frelsi .
Hann var lögmaður, mannréttindi , stríð,
Fat var
Hraðar en menn Nbertk.
Þú getur drepið óvini
Tekjur ti lvonandi viðskiptavina.

refrén

Tirana og hótun um jarðskjálfta
á bílum
Hagstofa Íslands. Faðir hans og móðir morðingi
Verð.
Sérhver hermaður í stríðinu.
Undir undirskrift, ný hetja.
áður en
Ef þú hafa vandamál.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky



Tirana a hrozba zemětřeseníMaine byl první den.Co je před námi, není tomu tak;Nárůst v krvi.poslouchatTan.jáŽena, synku.
refrén:Vytvoření plánuV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

. NET.Vůdci a podpora ramenoSvoboda, sladká svoboda.On byl právník, lidská práva, válka,Tlustý bylRychlejší než muži Nbertk.Můžete zabíjet nepřáteleVyhlídek na zisk.
refrén

Tirana a hrozba zemětřesenína autaStatistiky. Jeho otec a matka vrahCena.Každý voják ve válce.Za podpis, nový hrdina.předPokud máte problémy.
refrén

Les Miserables



Les Miserables

Mesias
Maine adalah hari pertama.
Apa yang ada di depan tidak terjadi ;
Kenaikan darah.
mendengarkan
Tan.
saya
Wanita, Nak.

refrén:
sul it
Membuat rencana
Pada bulan Maret.
darah yang terinfeksi
Gray daerah.

. BERSIH.
Pemimpin dan lengan dukungan
Kebebasan, kebebasan manis.
Dia adalah seorang pengacara, hak asasi manusia, perang,
lemak adalah
Lebih cepat dari Nbertk pria.
Anda dapat membunuh musuh
Laba prospek.

refrén

Tirana dan ancaman gempa bumi
pada mobil
Statistik. Ayahnya dan pembunuh ibu
Harga.
Setiap prajurit dalam perang.
Tanda tangan di bawah, seorang pahlawan baru.
sebelum
Jika Anda memil iki masalah.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky



MesiášMaine byl první den.Co je před námi, není tomu tak;Zvýšení v krvi.poslouchatTan.jáŽeny, Boy.
refrén:obtížnýplánV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

. NET.Lídři a podpůrné ramenoSvoboda, sladká svoboda.On byl právník, lidská práva, válka,tuk jeNbertk rychleji než muži.Můžete zabít nepříteleVyhlídek na zisk.
refrén:

Tirana a hrozba zemětřesenína autěStatistiky. Jeho otec a matka vrahaCena.Každý voják ve válce.Podpis níže, nový hrdina.předPokud máte problém.
refrén

Les mizerná



Les olc

Messiah
Bhí Maine an chéad lá.
Ní Cad é atá amach romhainn an cás;
An méadú san fhui l .
éisteacht
Tan.
mé
MBan, buachai l l .

refrén:
deacair
Plean
I mí an Mhárta.
fola ionfhabhtaithe
Gray cheantar.

. GLAN.
Ceannairí agus tacaíocht a lámh
Saoirse, na saoirse mil is.
Bhí sé ina dlíodóir, cearta daonna, cogadh,
sai l l Tá
Nbertk níos tapúla ná fir.
I s féidir leat a mharú an namhaid
Ionchais Tui l leamh.

refrén

Tirana agus an bagairt creathanna talún
ar charr
Staitisticí. A athair agus a mháthair ki l ler
Praghas.
Gach saighdiúir sa chogadh.
Síniú thíos, le laoch nua.
roimh
Má tá fadhb agat.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky



MesiášMaine byl první den.Co není případ dopředu;Zvýšení v krvi.poslouchatTan.jáŽeny, Boy.
refrén:obtížnýplánV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

. NET.Vůdci a podpora ramenoSvoboda, sladká svoboda.On byl právník, lidská práva, válka,tuk jeNbertk rychleji než muži.Můžete zabít nepříteleZisk očekávání.
refrén

Tirana a hrozba zemětřesenína autěStatistiky.Otec a matka vrahCena.Každý voják ve válce.Podpis níže, nový hrdina.předPokud máte problém.
refrén

Les mizerně



Sengsara les

Mesias
Maine adalah hari pertama.
Apa ini tidak terjadi ke depan;
Peningkatan dalam darah.
mendengarkan
Tan.
saya
Perempuan, Nak.

refrén:
sul it
rencana
Pada bulan Maret.
darah yang terinfeksi
Gray daerah.

. BERSIH.
Pemimpin dan lengan dukungan
Kebebasan, kebebasan manis.
Dia adalah seorang pengacara, hak asasi manusia, perang,
lemak adalah
Nbertk lebih cepat daripada pria.
Anda dapat membunuh musuh
Laba harapan.

refrén

Tirana dan ancaman gempa bumi
pada mobil
Statistik. Seorang pembunuh ayah dan ibu
Harga.
Setiap prajurit dalam perang.
Tanda tangan di bawah ini , pahlawan baru.
sebelum
Jika Anda memil iki masalah.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky



MesiášMaine byl první den.Co není případ vpřed;Zvýšení v krvi.poslouchatTan.jáŽeny, Boy.
refren:obtížnýplánV měsíci březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

. NET.Vedoucí a podpora ramenoSvoboda, sladká svoboda.On byl právník, lidská práva, válka,tuk jeNbertk rychleji než muži.Můžete zabít nepříteleOčekávání zisku.
refren

Tirana a hrozba zemětřesenína autěStatistiky.Otec a matka vrahCena.Každý voják ve válce.Podpisem níže, na nového hrdinu.prvníPokud máte problém.
refren

Sengsara les



救世主
メインは、 最初の一日でした 。
場合は、 前方何ではあり ま せん。
血液中の加した 。
聞く
タン。
私は
女性、 少年。

refrén :
難しい
プラン
3月の。
感染血液
エリ ア灰色。

。 NET。
リ ダと サポト アム
自由、 甘い自由。
彼は弁護士、 人、 だった
脂肪は、
男性よ り も速く Nbertk。
あなたは敵を殺すこ と ができ る
利益の期待。

refrén

ティ ラナ、 地震の脅威
車の
統計情報を表示しま す。 父と 母キラ
格。
のすべての兵士。
は、 以下の新しいヒロに署名する 。
最初の
あなたは問題がある場合。

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky



MesiášHlavní, to byl první den.Pokud nejste v jakém vpřed.Zvýšená v krvi.poslouchatTan.jáŽeny, Boy.
refrén:obtížnýplánBřezna.infikovaná krevŠedá zóna.

. NET.Vůdci a podpora ramenoSvoboda, sladká svoboda.Jeho právník, lidská práva, byla válkaTlustý,Nbertk rychleji než muži.Můžete zabít nepříteleOčekávání prospěch.
refrén

Tirana hrozba, zemětřesenívozuZobrazí statistické informace.Otec a matka vrahCena.Všichni vojáci války.Je podepsat následující nového hrdinu.prvníPokud máte problém.
refrén

Les Sengsara



Sengsara 레

구세주
메인은 첫 날이었습니다.
당신은 앞으로 무엇을하지 않습니다.
혈액 증가했다.
듣기
끝.
나는
여성, 소년.

refrén :
어려운
계획
3 월 .
감염 혈액
지역 회색.

. NET.
리더 및 지원 암
자유 , 달콤한 자유 .
그는 변호사, 인권, 전쟁 ,이었다
지방은
남자보다 빨리 Nbertk.
당신은 적을 죽일 수있다
이익의 기대.

refrén

티라나, 지진의 위협
차

통계를 표시합니다. 아버지와 어머니 살해
가격.
전쟁의 모든 군인 .
다음의 새로운 영웅에 서명한다.
첫 번째
당신은 문제가있다면.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky



MesiášMaine byl první den.Co si nepředají.Krev byla zvýšena.nasloucháníKonec.jáŽeny, Boy.
refrén:obtížnýplánV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

. NET.Vůdci a podpora rakovinySvoboda, sladká svoboda.Jeho právník, lidská práva, válka, a byltukRychleji než muži Nbertk.Můžete zabít nepřítele.Očekávání zisku.
refrén

Tirana, hrozba zemětřeseníautoZobrazí statistické údaje.Otec a matka zabilaCena.Každý voják z války.Následující podepsali nového hrdinu.prvníPokud máte problém.
refrén

Les Sengsara



Les Sengsara

Messias
Crinem primus die.
Quod non deinceps.
Sanguis augeri .
audiendo
In finem.
ego
Mulieres, puer.

refrén:
diffici le
consi l ium
In March.
inficiuntur sanguinem
Cinereo area.

. NET.
Principes et firmamentum cancer
Libertatem, dulcis l ibertatem.
Eius peritum, humana iura, bel lum, et
adipem
Citius quam homines Nbertk.
Te potest occidere.
Expectatio uti l i tatem.

refrén

Tirana, comminatione terraemotus
currus
Ostentat statistics. Pater et mater occidit
Pretium.
Omnis miles in bel lum.
In sequuntur signati novum heros.
primum
Si a forsit.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky



MesiášZámek, první den.To není zapnutý.Krve se zvyšuje.sluchDo konce roku.jáŽeny, dítě.
refrén:obtížnýplánV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Výsledkem bude.Lídři a podpora k rakoviněSvoboda, sladká svoboda.Jeho právník, lidská práva, válku atukNbertk rychleji než muži.Můžete zabít.Očekávání zisku.
refrén

Tirana, hrozba zemětřeseníautoZobrazí statistiky. Otec a matka zabilaCena.Každý voják ve válce.Následující byly podepsánys novým hrdinou.prvníPokud problém.
refrén

Les Sengsara



Les Sengsara

mesi ja
Atslēga, 1 . diena.
Tas nav.
Asinīs ir pal iel ināj ies.
uzklausīšana
Beigās.
es
Sievietes, bērnus.

refrén:
grūti
plāns
Martā.
inficētas asinis
Pelēkā zona.

Rezultāts būs.
Vadītāj i un atbalsta ar vēzi
Brīvība, salds brīvība.
Viņa advokāts, ci lvēktiesības, karš, un
tauki
Nbertk ātrāk nekā vīrieši .
Jūs varat nogalināt.
Gaidas peļņu.

refrén

Tirāna, draudi zemestrīces
auto
Parāda statistiku. Tēvs un māte nogalināja
Cena.
Katrs kareivis karā.
Šādi tika parakstīti ar jaunu varoni .
pirmais
Ja problēma.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky



MesiášKlíč, 1. den.To tedy není.Krve se zvyšuje.sluchNa konci.jáŽeny, děti.
refrén:obtížnýplánV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Výsledkem bude.Manažeři a podpora k rakoviněSvoboda, sladká svoboda.Jeho právník, lidská práva, válku atukNbertk rychleji než muži.Můžete zabít.Očekávání zisku.
refrén

Tirana, nebezpečí zemětřeseníautoZobrazí statistiky. Otec a matka zabilaCena.Každý voják ve válce.Tyto dohody byly podepsánys novým hrdinou.prvníPokud je problém.
refrén

les Sengsara



les Sengsara

Mesi jas
Raktas, 1 . diena.
Taip nėra.
Kraujyje yra padidėjusi .
klausa
Pabaigoje.
aš
Moterys, vaikai .

refrén:
sunkus
planas
Kovo mėn.
, infekuotą kraują
Pi lka plotas.

Rezultatas bus.
Vadovai ir paramos vėžio
Laisvė, saldus laisvė.
Jo advokatas, žmogaus teisių, karas, ir
riebalai
Nbertk greičiau nei vyrai .
Jūs galite užmušti .
Lūkesčiai pelno.

refrén

Tirana, žemės drebėj imų pavojus,
automobi l is
Rodo statistiką. Tėvas ir motina nužudė
Kaina.
Kiekvienas kareivis karo.
Šie susitarimai pasirašyti su nauju herojaus.
pirmas
Jei problema yra.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky



MesiášKlíče, první den.To tedy není.Krev je povýšen.sluchNa konci.jáŽeny, děti.
refrén:těžkýplánV březnu.Infikovaná krevŠedá zóna.

Výsledkem bude.Manažeři a podpora rakovinySvoboda, sladká svoboda.Jeho právník, lidská práva, válku atukNbertk rychleji než muži.Můžete zabít.Očekávání zisku.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoZobrazí statistiky. Otec a matka zabilaCena.Každý voják ve válce.Tyto dohody byly podepsánys novým hrdinou.prvníPokud je problém.
refrén

les Sengsara



Les Sengsara

Меси јата
Клучот, прво ден.
Тоа не е.
Крвта е покачена.
слух
На крајот.
јас
Жени, деца.

refrén:
тешка
план
Во март.
Инфицирана крв
Сива зона.

Резултатот е биде.
Менаери и поддршка рак
Слобода, слатка слобода.
Неговиот адвокат, човекови права, војната, и
масти
Nbertk побрзо отколку мажите.
Можете да го убие.
Очекуваата на профит.

refrén

Тирана, зем јотреси,
автомобил
Покажува статистиката. Татко и мајка убиени
Цена.
Секој војник во војната.
Овие договори се потпишани со нов херој .
прва
Ако е проблемот.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky



MesiášKlíč, první den.To tedy není.Krev je povýšen.sluchKonec.jáŽeny, děti.
refrén:obtížnýplánV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Výsledkem bude.Manažeři a podpora rakovinySvoboda, sladká svoboda.Jeho právník, lidská práva, válku atukNbertk rychleji než muži.Můžete ho zabít.Očekávání zisku.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoZobrazí statistické údaje.Otec a matka zabilaCena.Každý voják ve válce.Tyto dohody jsou uzavíránys novým hrdinou.prvníPokud je problém.
refrén

Les Sengsara



Les Sengsara

Messias
Nøkkelen, den første dagen.
Det er ikke.
Blod er forhøyet.
hørsel
Slutten.
jeg
Kvinner, barn.

refrén:
vanskel ig
plan
I mars.
infisert blod
Gråsonen.

Resultatet vi l bl i .
Ledere og støtte kreft
Frihet, søt frihet.
Hans advokat, menneskerettigheter, krig, og
Fat
Nbertk raskere enn menn.
Du kan drepe ham.
Forventninger om profitt.

refrén

Tirana, jordskjelv,
bi l
Viser statistikk. Far og mor drept
Pris.
Hver soldat i krigen.
Disse avtalene er signert med en ny helt.
første
Hvis problemet er.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky > norsky



MesiášKlíč, první den.To tedy není.Krev je povýšen.sluchKonec.jáŽeny, děti.
refrén:obtížnýplánV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Výsledkem bude.Manažeři a podpora rakovinySvoboda, sladká svoboda.Jeho právník, lidská práva, válku atukNbertk rychleji než muži.Můžete ho zabít.Očekávání zisku.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoZobrazení statistiky. Otec a matka zabilaCena.Každý voják ve válce.Tyto dohody jsou uzavíránys novým hrdinou.prvníPokud je problém.
refrén

Přečtěte si postel Sara



Baca kati l Sara

Mesias
Utama, hari yang pertama.
Ia tidak.
Darah dinaikkan.
mendengar
Akhir.
Saya
Wanita, kanak-kanak.

refrén:
sukar
pelan
Pada bulan Mac.
darah yang di jangkiti
Grey Zon.

Hasi lnya akan menjadi .
Pengurus dan sokongan kanser
Kebebasan, kebebasan manis.
Peguam, hak asasi manusia, peperangan, dan
lemak
Nbertk lebih cepat daripada lelaki .
Anda boleh membunuhnya.
Jangkaan keuntungan.

refrén

Tirana, gempa bumi,
kereta
Menunjukkan statistik. Bapa dan ibu yang membunuh
Harga.
Setiap tentera dalam perang tersebut.
Perjanj ian-perjanj ian ini
ditandatangani dengan hero baru.
1
J ika masalah.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky > norsky
> malajsky



MesiášHlavní, první den.Tomu tak není.Krev byla zvýšena.poslouchatKonec.jáŽeny, děti.
refrén:obtížnýplánV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Výsledkem bude.Manažeři a podpora rakovinySvoboda, sladká svoboda.Právníci, lidská práva, válka, atukNbertk rychleji než muži.Můžete ho zabít.Očekávaný zisk.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoStatistiky. Otec a matka, kdo zabilCena.Každý voják ve válce.Dohody podepsané s novým hrdinou.1Pokud problém.
refrén

Přečtěte si postel Sara



Aqra sodda Sara

Messi ja
Main, fl-ewwel jum.
Hija ma.
Demm tqajmet.
j isimgħu
Tmiem.
I
Nisa, tfal .

refrén:
diffiċl i
pjan
F'Marzu.
infettati demm
Grey Żona.

I r-riżultat se jkun.
Maniġers u l-kanċer appoġġ
Libertà, i l-l ibertà ħelu.
Avukati , dritti j iet tal-bniedem, gwerra, u
xaħam
Nbertk aktar mgħaġġel mil l-irġiel .
Inti j ista 'joqtol l i lu.
I l mistenni profitt.

refrén

Tirana, terremoti ,
karozza
Istatistika. Missier u omm li j inqatlu
Prezz.
Kull suldat fi l-gwerra.
I l-ftehimiet iffirmati ma 'eroj ġdid.
1
Jekk problema.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky > norsky
> malajsky > maltézsky



MesiášHlavní, první den.To dělá.Krev byla zvýšena.poslouchatKonec.jáŽeny, děti.
refrén:obtížnýplánV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Výsledkem bude.Manažeři a podpora rakovinySvoboda, sladká svoboda.Právníci, lidská práva, válka, atukNbertk rychleji než muži.Můžete ho zabít.Očekávaný zisk.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoStatistiky. Otec a matka zabilaCena.Každý voják ve válce.Dohody podepsané s novým hrdinou.
Pokud problém.

refrén

Přečtěte si postel Sara



تاعفد :دیدزاب تخت اراس

حیسم دوعوم
هحفص ،یلصا زور لوا .تسا
ماجنا یم .دهد
نوخ گرزب هدش .دوب
شوگ نداد
.نایاپ
نم
،نانز .ناکدوک

refrén:
لکشم
همانرب
رد هام سرام .تسا
نوخ هدولآ
یرتسکاخ .هقطنم

هجیتن نیا دهاوخ .دوب
ناریدم و ینابیتشپ زا ناطرس
،یدازآ یدازآ .نیریش
،الکو ،همیمض قوقح ،رشب ،گنج و
یبرچ
Nbertk رتعیرس تبسن هب .نادرم
امش یم دیناوت وا ار .دنشکب
دوس راظتنا یم .دور

refrén

،اناریت ،هلزلز
لیبموتا
.رامآ ردپ و ردام هتشک دندش
تمیق یم .دشاب
ره زابرس رد .گنج
تقفاوم همان یاه اضما اب کی نامرهق .دیدج
رگا کی لکشم .تسا

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky



MesiášDomů, je první den.Ano.Krev byla skvělá.poslouchatKonec.jáŽeny, děti.
refrén:problémprogramV měsíci březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Výsledkem bude.Správci a podpora rakovinySvoboda, sladká svoboda.Právníci, lidská práva, válka, atukNbertk rychleji než muži.Můžete ho zabít.Předpokládaný zisk.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoStatistiky. Jeho rodiče byli zabitiCena.Každý voják ve válce.Podepsaly dohody s novým hrdinou.
Pokud máte problém.

refrén

Přečtěte si Sarah postel



Przeczytaj łóżko Sary

Mesjasz
Dom, to pierwszy dzień.
Robi .
Krew była wspaniała.
słuchać
Koniec.
ja
Kobiety, dzieci .

refrén:
problem
program
W miesiącu marcu.
zakażona krew
Szara strefa.

Wynik będzie.
Administratorzy i wsparcia na raka
Wolność, słodka wolności .
Prawnicy, prawa człowieka, wojna i
tłuszcz
Nbertk szybciej niż mężczyźni .
Możesz go zabić.
Oczekiwane zyski .

refrén

Tirana, trzęsienia ziemi,
samochód
Statystyki . Jego rodzice zostal i zabici
Cena.
Każdy żołnierz na wojnie.
Podpisano umowy z nowego bohatera.

Jeśl i masz problem.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky



MesiášDomů, je první den.Ano.Krev byla skvělá.poslouchatKonec.jáŽeny, děti.
refrén:problémprogramV měsíci březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Výsledkem bude.Správci a podpora rakovinySvoboda, sladká svoboda.Právníci, lidská práva, válka, atukNbertk rychleji než muži.Můžete ho zabít.Předpokládaný zisk.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoStatistiky. Jeho rodiče byli zabitiCena.Každý voják ve válce.Podepsaly dohody s novým hrdinou.
Pokud máte problém.

refrén

Přečtěte si Sarah postel



Leia cama de Sarah

messias
Home é o primeiro dia.
Ele faz.
O sangue foi maravi lhoso.
ouvir
O fim.
eu
Mulheres, crianças.

refrén:
problema
programa
No mês de março.
sangue infectado
A Zona de Grey.

O resultado será.
Administradores e apoio para o câncer
Liberdade, l iberdade doce.
Advogados, direitos humanos, guerra e
gordura
Nbertk mais rápido do que os homens.
Você pode matá-lo.
Esperado lucros.

refrén

Tirana, terremotos,
carro
Estatísticas. Seus pais foram mortos
Price.
Cada soldado na guerra.
Assinou um contrato com um novo herói .

Se você tem um problema.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky



MesiášDomov je první den.On dělá.Krev bylo báječné.poslouchatKonec.jáŽeny, děti.
refrén:problémprogramV měsíci březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Výsledkem bude.Správci a podpora pro rakovinuSvoboda, sladká svoboda.Právníci, lidská práva, válka atukNbertk rychleji než muži.Můžete ho zabít.Předpokládaný zisk.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoStatistiky. Jeho rodiče byli zabitiCena.Každý voják ve válce.On podepsal smlouvu s novým hrdinou.
Pokud máte problém.

refrén

Přečtěte si Sarah postel



Citeste patul lui Sarah

Mesia
Home este prima zi .
El face.
Sânge a fost minunat.
asculta
Final .
eu
Femei , copi i .

refrén:
problemă
program
În luna martie.
sânge infectat
Grey Zone.

Rezultatul va fi .
Administratori i şi de spri j in pentru cancer
Libertatea, l ibertatea de dulce.
Avocaţi , drepturi le omului , de război şi
grăsime
Nbertk mai repede decât bărbaţi i .
Puteţi să-l omoare.
Preconizată profituri le.

refrén

Tirana, cutremure,
maşină
Statistica. Parinti i lui au fost ucişi
Preţ.
Fiecare soldat în război .
El a semnat un contract cu un nou erou.

Dacă aveţi o problemă.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky



MesiášDomov je první den.On dělá.Krev bylo báječné.poslouchatFinále.jáŽeny a děti.
refrén:problémprogramV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Výsledkem bude.Správci a podpora pro rakovinuSvoboda, sladká svoboda.Právníci, lidská práva, válka atukNbertk rychleji než muži.Můžete ho zabít.Předpokládaný zisk.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoStatistiky. Jeho rodiče byli zabitiCena.Každý voják ve válce.On podepsal smlouvu s novým hrdinou.
Pokud máte problém.

refrén

Přečtěte si Sarah postel



Читайте кровати Сара

мессия
Главная первый день.
Он делает.
Крови было замечательно.
слушать
Финал.
я
Женщины и дети.

refrén:
проблема
программа
В марте.
инфицированной крови
Серая зона.

Результат будет.
Администраторы и поддержка рака
Свобода, свобода сладкое.
Юристы , права человека, войны и
жир
Nbertk быстрее, чем мужчины .
Вы можете убить его.
Ожидаемая прибыль.

refrén

Тирана, землетрясения ,
автомобиль
Статистика. Его родители были убиты
Цена.
Каждый солдат на войне.
Он подписал контракт с новым героем.

Если у вас есть проблемы .

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky



MesiášÚvod první den.On dělá.Krev bylo báječné.poslouchatFinále.jáŽeny a děti.
refrén:problémprogramV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Výsledkem bude.Správci a podpora pro rakovinuSvoboda, svoboda sladké.Právníci, lidská práva, válka atukNbertk rychleji než muži.Můžete ho zabít.Očekávaný zisk.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoStatistiky. Jeho rodiče byli zabitiCena.Každý voják ve válce.On podepsal smlouvu s novým hrdinou.
Pokud máte problém.

refrén

Přečtěte si postel Sarah



Прочитајте Сарах кревет

Меси ја
Почетна први дан.
Он не.
Крв је дивно.
слушати
Завршни.
ја
Жене и деца.

refrén:
проблем
програм
У марту.
заражена крв
Сива зона.

Резултат e бити.
Администратори и подршка за рак
Слобода, слобода слатко.
Адвокати, удских права, рата и
маст
Нбертк брже него мушкарци.
Можете да га уби је.
Очекује добит.

refrén

Тирана, земотреси,
аутомобил
Статистика. егови родитеи су уби јени
Цена.
Сваки војник у рату.
Он је потписао уговор са новим херојем.

Ако имате проблема.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky > srbsky



MesiášSpuštění první den.On dělá ne.Krev bylo báječné.poslouchatFinále.jáŽeny a děti.
refrén:problémprogramV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Výsledkem bude.Správci a podpora pro rakovinuSvoboda, sladká svoboda.Právníci, lidská práva, válka atukNbertk rychleji než muži.Můžete ho zabít.Předpokládaný zisk.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoStatistiky. Jeho rodiče byli zabitiCena.Každý voják ve válce.On podepsal smlouvu s novým hrdinou.
Pokud máte problémy.

refrén

Přečtěte si postel Sarah



Prečítajte si posteľ Sarah

Mesiáš
Spustenie prvý deň.
On robí nie.
Krv bolo báječné.
počúvať
Finále.
ja
Ženy a deti .

refrén:
problém
program
V marci .
infikovaná krv
Šedá zóna.

Výsledkom bude.
Správcovia a podpora pre rakovinu
Sloboda, sladká sloboda.
Právnici , ľudské práva, vojna a
tuk
Nbertk rýchlejšie ako muži .
Môžete ho zabiť.
Predpokladaný zisk.

refrén

Tirana, zemetrasenia,
auto
Štatistiky. Jeho rodičia boli zabití
Cena.
Každý vojak vo vojne.
On podpísal zmluvu s novým hrdinom.

Ak máte problémy.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky > srbsky
> slovensky



MesiášSpuštění první den.On dělá ne.Krev bylo báječné.poslouchatFinále.jáŽeny a děti.
refrén:problémprogramV březnu.infikovaná krevŠedá zóna.

Výsledkem bude.Správci a podpora pro rakovinuSvoboda, sladká svoboda.Právníci, lidská práva, válka atukNbertk rychleji než muži.Můžete ho zabít.Předpokládaný zisk.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoStatistiky. Jeho rodiče byli zabitiCena.Každý voják ve válce.On podepsal smlouvu s novým hrdinou.
Pokud máte problémy.

refrén

Přečtěte si postel Sarah



Preberite Sarah postel jo

Mesi ja
Začetkom prvi dan.
On pa ne.
Kri je bi la čudovita.
poslušaj
Končno.
jaz
Ženske in otroci .

refrén:
problem
Program
V marcu
okužene krvi
Cona Twil ight.

Rezultat bo.
Administratorj i in podporo za rakom
Svoboda, sladko svobodo.
Odvetniki , človekove pravice, vojna in
maščobe
Nbertk hitreje kot moški .
Lahko ga ubi je.
Pričakuje dobiček.

refrén

Tirana, potresi ,
avto
Statistika. Njegovi starši so bi l i ubiti
Cena.
Vsak vojak v vojni .
Je podpisal pogodbo z novim junaka.

Če imate težave.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky > srbsky
> slovensky > slovinsky



MesiášZačátek první den.On dělal ne.Krev bylo báječné.poslouchatKonečně.jáŽeny a děti.
refrén:problémProgramv březnuinfikovaná krevTwilight Zone.

Výsledkem bude.Správci a podpora pro rakovinuSvoboda, sladká svoboda.Právníci, lidská práva, válka atukNbertk rychleji než muži.Můžete zabít.Předpokládaný zisk.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoStatistiky. Jeho rodiče byli zabitiCena.Každý voják ve válce.On podepsal smlouvu s novým hrdinou.
Pokud máte problém.

refrén

Přečtěte si postel Sarah



Lea la cama de Sarah

Mesías
A partir del primer día.
No lo hizo.
La sangre fue maravi l loso.
escuchar
Por último.
yo
Las mujeres y los niños.

refrén:
problema
El programa
En marzo de
sangre infectada
The Twil ight Zone.

El resultado será.
Los administradores y el apoyo para el cáncer
Libertad, l ibertad dulce.
Los abogados, los derechos humanos, la guerra y
grasa
Nbertk más rápido que los hombres.
Usted puede acabar con él .
Los beneficios esperados.

refrén

Tirana, terremotos,
coche
Estadísticas. Sus padres fueron asesinados
Precio.
Cada soldado en la guerra.
Él firmó un contrato con un nuevo héroe.

Si usted tiene un problema.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky > srbsky
> slovensky > slovinsky > španělsky



MesiášOd prvního dne.On dělal ne.Krev bylo báječné.poslouchatKonečně.jáŽeny a děti.
refrén:problémProgramV březnuinfikovaná krevZóna Twilight.

Výsledkem bude.Správci a podpora pro rakovinuSvoboda, sladká svoboda.Právníci, lidská práva, válka atukNbertk rychleji než muži.Můžete zabít.Očekávané přínosy.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoStatistiky. Jeho rodiče byli zabitiCena.Každý voják ve válce.On podepsal smlouvu s novým hrdinou.
Pokud máte problém.

refrén

Přečtěte si Sarah postel



Soma kitanda Sara

Masihi
Tangu siku ya kwanza.
Hakufanya hivyo.
Damu il ikuwa ni ya ajabu.
kusiki l iza
Hatimaye.
mimi
Wanawake na watoto.

refrén:
tatizo
mpango
Machi
walioambukizwa damu
Twil ight Zone.

Matokeo yake itakuwa.
Watawala na msaada kwa aj i l i ya kansa
Uhuru, tamu uhuru.
Wanasheria, haki za binadamu, vita na
mafuta
Nbertk kasi zaidi kul iko wanaume.
Unaweza kumchinja.
Faida i l ivyotaraj iwa.

refrén

Tirana, matetemeko ya ardhi ,
gari
Takwimu. Wazazi wake waliuawa
Bei .
Ki la askari katika vita.
Yeye saini mkataba na shujaa mpya.

Kama una tatizo.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky > srbsky
> slovensky > slovinsky > španělsky > svahi lsky



MesiášOd prvního dne.Takže on dělal ne.Krev bylo báječné.poslouchatKonečně.jáŽeny a děti.
refrén:problémplánbřezeninfikovaná krevTwilight Zone.

Výsledkem bude.Správci a podpora pro rakovinuSvoboda, sladká svoboda.Právníci, lidská práva, válka aolejNbertk rychleji než muži.Můžete zabít.Výhody očekávání.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoÚdaje. Jeho rodiče byli zabitiCeny.Každý voják ve válce.On podepsal smlouvu s novým hrdinou.
Pokud máte problém.

refrén

Přečtěte si postel Sara



Läs bädd Sara

Messiah
Eftersom den första dagen.
Så han gjorde inget.
Blod var underbart.
lyssna
Äntl igen.
jag
Kvinnor och barn.

refrén:
problemet
planen
mars
infekterat blod
Twil ight Zone.

Resultatet kommer att bl i .
Administratörer och stöd för cancer
Frihet, söt frihet.
Advokater, mänskliga rättigheter, krig och
olja
Nbertk snabbare än män.
Du kan döda den.
Fördelar väntat.

refrén

Tirana, jordbävningar,
bi l
Data. Hans föräldrar dödades
Priser.
Varje soldat i kriget.
Han undertecknade ett avtal med en ny hjälte.

Om du har ett problem.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky > srbsky
> slovensky > slovinsky > španělsky > svahi lsky
> švédsky



MesiášOd prvního dne.Takže on neudělal nic.Krev bylo báječné.nasloucháníKonečně.jáŽeny a děti.
refrén:problémplánbřezeninfikovaná krevTwilight Zone.

Výsledkem bude.Správci a podpora pro rakovinuSvoboda, sladká svoboda.Právníci, lidská práva, válka aolejNbertk rychleji než muži.Můžete zabít.Výhody očekávání.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoÚdaje. Jeho rodiče byli zabitiCeny.Každý voják ve válce.On podepsal smlouvu s novým hrdinou.
Pokud máte problém.

refrén

Přečtěte si pokoj Sara



Paṭikka paṭukkai cārā

Ēcu kiṟistu
Mutal nāḷ eṉpatāl .
Ataṉāl avar etuvum ceyyavi l lai .
I ratta aḻakāka iruntatu.
Kēṭṭukkoṇṭu
Iṟutiyāka.
Nāṉ
Peṇkaḷ maṟṟum kuḻantaikaḷ .

refrén:
Piracciṉai
Tiṭṭam
Mārc
Pātikkappaṭṭa irattam
Ṭivai laiṭ sōṉ .

I taṉ vi ḷaivāka irukkum.
Nirvākikaḷ maṟṟum puṟṟunōy ātaravu
Cutantiram, iṉ ippu cutantiram.
Vaḻakkaṟiñarkaḷ , maṉ i ta urimai , pōr maṟṟum
Eṇṇey
Āṇkaḷai kāṭṭi lum vēkamāka Nbertk.
Nīṅkaḷ atai kol la muṭiyātu.
Naṉmaikaḷ etirpārkkappaṭukiṟatu.

refrén

Ṭi rāṉā, pūkampaṅkaḷ ,
Kār
Taravu. Avaratu peṟṟōr kollappaṭṭaṉar
Vilai .
Pōr ovvoru vīrar.
Avar oru putiya hīrō oru oppantatti l kaiyeḻuttiṭṭār.

Nīṅkaḷ oru piraccaṉai eṉṟāl.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky > srbsky
> slovensky > slovinsky > španělsky > svahi lsky
> švédsky > tamilsky



MesiášOd prvního dne.Takže on neudělal nic.Krev byla krásná.nasloucháníKonečně.jáŽeny a děti.
refrén:problémprojektbřezeninfikovaná krevTwilight Zone.

Výsledkem bude.Správci a Cancer SupportSvoboda, sladká svoboda.Právníci, lidská práva, válka aolejRychlejší než muži Nbertk.Nemůžete zabít.Očekávané přínosy.
refrén

Tirana, zemětřesení,autoÚdaje. Jeho rodiče byli zabitiCena.Každý hráč ve válce.On také podepsal smlouvuna nového hrdinu.
Pokud máte problém.

refrén

Více Nocleh se Sara



Teīyng Sara pheìmteim

Phra khris̄t ̒
Tậngtæ̀ wạn ræk
Dạngnận k̄heā cụng m ị ̀ d ị ̂ thả xarị
Leụ ̄xd khụ ̄x thī̀ s̄wyngām
Kār fạng
Nı thī̀s̄ud
C̄hạn
P̄hū ̂h ̄ỵing læa dĕk

refrén:
Pạỵh ̄ā
Khorngkār
Mīnākhm
Leụ ̄xd thī̀ tid cheụ ̄̂x
Dæn s̄nṭhyā

P̄hl ca xxk mā
P̄hū ̂ brih ̄ār læa f̀̄āy s̄nạbs̄nun marĕng
Xis̄rp̣hāph s̄erīp̣hāph h ̄wān
Thnāykhwām s̄i thṭhi mnus̄ʹy chn s̄ngkhrām læa
N ̂ảmạn
Dị ̂ rĕw k̄hụ ̂n kẁā pheṣ ̄ Nbertk
Khuṇ m ị ̀ s ̄āmārt̄h ḳh ̀ā mạn
Prayochn ̒ thī̀ khād ẁā ca

refrén

Tirānā, p̄hæ̀ndinh ̄ịw,
Rt̄h
K̄ĥxmūl Ph ̀x mæ̀ k̄hxng k̄heā t̄hūk ḳh ̀ā tāy
Rākhā
P̄hū ̂ lèn nı s̄ngkhrām tæ̀la
Nxkcāk nī̂ k̄heā yạng lng nām nı s̄ạỵỵā s̄ảh ̄rạb phraxek h ̄ım̀

T̄ĥā khuṇ mī pạỵh ̄ā

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky > srbsky
> slovensky > slovinsky > španělsky > svahi lsky
> švédsky > tamilsky > thajsky



Ježíš Kristus.Od prvního dne.Takže on neudělal nic.Krev je krásná.NasloucháníNakonecJáŽeny a děti.
refrén:ProblémProjektBřezenInfikovaná krev.Zóna Twilight.

Výsledkem bude.Správa a podpora na rakovinu.Svoboda, sladká svoboda.Válka a obhájce lidských práv.OlejRychlejší než muži Nbertk.Nemůžete zabít.Očekávané přínosy.
refrén

Tirana, zemětřesení.AutoPro jeho rodiče byli zabiti.CenaKaždý hráč ve válce.On také podepsal smlouvuna nového hrdinu.
Pokud máte problém.

refrén

Více Nocleh se Sára



Daha fazla yatak Sara

İsa Mesih.
İ lk günden.
Bu yüzden bir şey yapmadık.
Kan güzel .
Dinleme
Sonunda
Ben
Kadınlar ve çocuklar.

refrén:
Sorun
Proje
Mart
Enfekte kan.
The Twil ight Zone.

Sonuç olacaktır.
Yönetim ve kanser destek.
Özgürlük, tatl ı özgürlük.
Savaş ve insan hakları avukatı .
Yağ
Erkek Nbertk daha hızl ı .
Bunu yok edemezsiniz.
Beklenen yararlar.

refrén

Tiran, deprem,.
Araba
Için anne ve babası öldürüldü.
Fiyat
Savaşta her oyuncu.
O da yeni bir kahraman için bir sözleşme imzaladı .

Eğer bir sorun varsa.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky > srbsky
> slovensky > slovinsky > španělsky > svahi lsky
> švédsky > tamilsky > thajsky > turecky



Ježíš Kristus.První den.Takže jsem nic neudělal.Krev je krásná.naslouchánínakonecjáŽeny a děti.
refrén:problémprojektbřezenInfikovaná krev.Zóna Twilight.

Bude mít za následek.Správa a podpora k rakovině.Svoboda, sladká svoboda.Válka a obhájce lidských práv.olejMuž Nbertk rychleji.Nemůžete zničit.Očekávané přínosy.
refrén

Tirana, zemětřesení.autoMatka a otec byl zabit pro.cenaKaždý hráč ve válce.On také podepsal smlouvuna nového hrdinu.
Pokud to je problém.

refrén

Více Nocleh se Sára



Більш л іжка Сара

Ісуса Христа.
У перший же день.
Так що я н ічого не робив.
Кров прекрасна.
прослуховування
В кінці кінців
Я
Жінки і діти.

refrén:
проблема
проект
Березень
Інфіковано крові .
Сутінкова зона.

Чи буде результат.
Управл іння та п ідтримка раку.
Свобода, свобода солодке.
В ійна і адвокат з прав людини.
Нафта
Чоловічий Nbertk швидше.
Ви не можете знищити.
Оч ікуван і вигоди.

refrén

Тирана, землетрусу.
автомобіль
Мати і батько загинули в.
Ціна
Кожен гравець п ід час війни.
В ін також п ідписав контракт на новий герой.

Якщо проблеми.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky > srbsky
> slovensky > slovinsky > španělsky > svahi lsky
> švédsky > tamilsky > thajsky > turecky > ukraj insky



Ježíš Kristus.Na první den.Tak jsem nic neudělal.Krev je krásná.nasloucháníNakonecjáŽeny a děti.
refrén:problémprojektbřezenInfikovaná krev.Twilight Zone.

Bude vyplývat.Správa a podpora na rakovinu.Svoboda, svoboda je sladká.Válka a obhájce lidských práv.olejMuži Nbertk rychleji.Nemůžete zničit.Očekávané přínosy.
refrén

Tirana, zemětřesení.autoMatka a otec zemřel.cenaKaždý hráč ve válce.On také podepsal smlouvuna nového hrdinu.
Pokud máte problém.

refrén

Více Nocleh se Sára



More giường Sara

Chúa Giêsu Kitô.
Vào ngày đầu tiên.
Vì vậy, tôi đã không làm gì.
Máu là đẹp.
nghe
Trong phần kết thúc
tôi
Phụ nữ và Trẻ em.

refrén:
vấn đề
dự án
March
Máu bị nhiễm.
Twil ight Zone.

Sẽ cho kết quả.
Quản lý và hỗ trợ của ung thư.
Tự do, Tự do là ngọt ngào.
Chiến tranh và luật sư nhân quyền.
dầu
Đàn ông Nbertk nhanh hơn.
Bạn không có thể phá hủy.
Dự kiến hiệu quả.

refrén

Tirana, trận động đất.
xe hơi
Người mẹ và người cha qua đời .
Giá
Mỗi người chơi trong chiến tranh.
Ông cũng đã ký một hợp đồng cho
một anh hùng mới .

Nếu bạn có một vấn đề.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky > srbsky
> slovensky > slovinsky > španělsky > svahi lsky
> švédsky > tamilsky > thajsky > turecky > ukraj insky
> vietnamsky



Ježíš Kristus.Na první den.Tak jsem nic neudělal.Krev je krásná.poslouchatNakonecjáŽeny a děti.
refrén:problémprojektbřezenInfikovaná krev.Twilight Zone.

By mělo za následek.Správa a podpora na rakovinu.Svoboda, svoboda je sladká.Válka a obhájce lidských práv.olejMuži Nbertk rychleji.Nemůžete zničit.Očekávané přínosy.
refrén

Tirana, zemětřesení.autoMatka a otec zemřel.cenaKaždý hráč ve válce.On také podepsal smlouvuna nového hrdinu.
Pokud máte problém.

refrén

Více Nocleh se Sára



Wely mwy Sara

Iesu Grist.
Ar y diwrnod cyntaf.
Fel ly wnes i ddim.
Gwaed yn hardd.
gwrando
Yn y diwedd
Rwy'n
Menywod a Phlant.

refrén:
broblem
prosiect
Mawrth
Waed wedi 'i heintio.
Twil ight Zone.

Yn arwain.
Rheoli a chefnogaeth o ganser.
Rhyddid, Rhyddid yn felys.
Rhyfel a hawliau dynol chyfreithiwr.
olew
Dynion Nbertk gyflymach.
Ni al lwch ddinistrio.
Disgwyliedig budd-daliadau.

refrén

Tirana, daeargryn.
car
Y fam a'r tad farw.
Price
Mae pob chwaraewr yn y rhyfel .
Mae hefyd yn llofnodi contract am arwr newydd.

Os oes gennych broblem.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky > srbsky
> slovensky > slovinsky > španělsky > svahi lsky
> švédsky > tamilsky > thajsky > turecky > ukraj insky
> vietnamsky > velšsky



Ježíš Kristus.Na první den.Tak jsem to neudělal.Krev je krásná.poslouchatNakonecjáŽeny a děti.
refrén:problémprojektbřezenInfikovaná krev.Twilight Zone.

Vést.Správa a podpora na rakovinu.Svoboda, svoboda je sladká.Válka a obhájce lidských práv.olejMuži Nbertk rychleji.Nemůžete zničit.Očekávané přínosy.
refrén

Tirana, zemětřesení.autoMatka a otec zemřel.cenaKaždý hráč ve válce.To také podepsala smlouvu na nové hrdiny.
Pokud máte problém.

refrén

Více Nocleh se Sára



רעמ טעב .ַארַאס

עקשָאי .חישמה
ףיוא רעד רעטשרע .גָאט
יוזא ךיא טאה .טינ
טולב זיא .ןייש
ןרעה
ןיא יד ףוס
ךיא
ןעיורפ ןוא .רעדניק
refrén:
םעלבָארּפ
טקעיורּפ
ץרַאמ
דעטקעפני .טולב
טהגיליווט .ענָאז
.ןריפ
עיצַארטסינימדַא ןוא ןציטש ןופ .קַאר
,טייהיירפ טייהיירפ זיא .סיז
המחלמ ןוא עכעלשטנעמ טכער .טַאקָאוודַא
ליי
ןשטנעמ קטרעבנ .רעטסַאפ
ריא ןענעק טינ .ןרעטשעצ
טרַאוורעד .ץיפענעב
refrén
,ַאנַאריט .שינרעטיצדרע
ןישַאמ
יד רעטומ ןוא רעטאפ זיא .ןבראטשעג
זַיירּפ
רעדעי רעליּפש ןיא יד .המחלמ
סע ךיוא טעמתחעג ַא טקַארטנָאק רַאֿפ ַא ַיינ .דלעה
ביוא ריא ןבָאה ַא .םעלבָארּפ
refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky > srbsky
> slovensky > slovinsky > španělsky > svahi lsky
> švédsky > tamilsky > thajsky > turecky > ukraj insky
> vietnamsky > velšsky > j idiš



Ježíš je Mesiáš.Na první den.Tak jsem to neudělal.Krev je krásná.slyšetNakonecjáŽeny a děti.
refrén:problémprojektbřezenInfekted krev.Twilight Zone.

Vést.Správa a podpora na rakovinu.Svoboda, svoboda je sladká.Válka a obhájce lidských práv.olejLidé nbertk Foster.Nemůžete zničit.Očekávané přínosy.
refrén

Tirana, zemětřesení.strojMatka a otec zemřel.cenaKaždý hráč ve válce.To také podepsala smlouvu na nové hrdiny.
Pokud máte problém.

refrén

Března kopl Sarra



Mars a débuté Sarra

Jésus le Messie.
Le premier jour.
Donc, je n'ai pas.
Le sang est bel le.
entendre
En fin
je
Les femmes et les enfants.

refrén:
problème
projet
mars
Le sang Infekted.
Twil ight Zone.

Plomb.
La gestion et le soutien du cancer.
Liberté, l iberté est douce.
Guerre et avocat des droits humains.
hui le
Les gens nbertk Foster.
Vous ne pouvez pas détruire.
Les avantages attendus.

refrén

Tirana, tremblement de terre.
machine
La mère et le père est mort.
prix
Chaque joueur de la guerre.
I l a également signé un contrat pour
un nouveau héros.

Si vous avez un problème.

refrén

originál > afrikánsky > albánsky > arménsky
> azerbajdžánsky > baskicky > bělorusky > bengálsky
> bulharsky > katalánsky > čínsky > chorvatsky
> dánsky > holandsky > anglicky > esperanto
> estonsky > fi l ipínsky > finsky > francouzsky
> galici jsky > gruzínsky > německy > řecky > haitsky
> hebrejsky > hindsky > maďarsky > islandsky
> indonésky > irsky > italsky > japonsky > korejsky
> latinsky > litevsky > lotyšsky > makedonsky
> malajsky > maltézsky > norsky > persky > polsky
> portugalsky > rumunsky > rusky > srbsky
> slovensky > slovinsky > španělsky > svahi lsky
> švédsky > tamilsky > thajsky > turecky > ukraj insky
> vietnamsky > velšsky > j idiš > francouzsky



Ježíš je Mesiáš.První den.Tak jsem to neudělal.Krev je krásná.slyšetnakonecjáŽeny a děti.
refrén:problémprojektbřezenInfekted krev.Twilight Zone.

Vést.Správa a podpora na rakovinu.Svoboda, svoboda je sladká.Válka a obhájce lidských práv.olejLidé nbertk Foster.Nemůžete zničit.Očekávané přínosy.
refrén

Tirana, zemětřesení.strojMatka a otec zemřel.cenaKaždý hráč ve válce.On také podepsal smlouvu na nového hrdinu.
Pokud máte problém.

refrén

Pochod začal Sarra






