أغاني "غول" البايد
أغنية رقم 1

 .1واالقمري واروح وعالوة
 .0وا أنا صلو على النيب وعمي عني احلاددون
 .3واالقمري واروح و عالوة
 .4وا أنا خووا مني ولبس لبوض صلوى على النيب
 .5وا لقمري واروح وعالوة
 .6وا أنا خو وا مني ورعب الرحلة البوضة نرافقة
 .7وا لقمري واروح و عالوة
 .8وا أنا خووا حداوذه مربودة و ترهب العدو
 .9والقمري .. .
 .12وا أنا خووا ذووعة عجبتين و عدة فرنسا
 .11والقمري ...
 .10وا أنا خووا جاوين يف خاله قدودون الشنب
 .13واالقمري ...
 .14وا أنا خووا من ذوك السبوعة الي تاوهني
 .15وا القمري...

دفاتر ادلركز،

رقم  ،0223-6ص.ص58-55.
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أغنية

رقم 2

 .1وا دلطان الوادطة وا ذوخ بن الدون نباع احلرم
 .0راه يف الفرعة باني الي بقي وشوفه راه وصح البصر
 .3إال ذفتوه ذفاوت راكب جواد ،الداي من الروح مشبة
 .4راكب على رعادة و الستارة مسورة و الرقام وشعل
 .5إذا أنت ذفت الوالدك يف علمهم وقوهلم وزنوا
 .6إذا أنت فت الوالدك راه الظن خيوب ما بقي حرم

أغنية رقم

3

 .1وا اللة و القصبة خالوة تشوب
 .0وا اللة قداو منها فرنسا
 .3وا اللة ما تبدوهاش بالعداوة
 .4وا فارنة دوادك والو
 .5وا اللة خرجوا فرنسا مع لعشوة
 .6وا اللة رهبو إقاع الناس
 .7وا اللة ها ذوك والد جو دواوة ،وااللة أهل ادلشاوة ،الراي.
 .8وا اللة تبكي عوين على دوادي
 .9وا اللة من حيث اللي قربوا ما والو
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أغاني "غول" البايد

أغنية

رقم 4

 .1نحشمك وا قطب الصالح توصل بن محزة لووم راه منوي
 .0قوله خط ودوك يف باون وكتبت براوات ذوار الرحلة البوضة
 .3رقاص بوت مكة ولعار العلوك وا موالي ربل النحاس ال تستهزة
 .4محو ذري عاقل من جول القبول خريك وا فليب مصولة بن محزة
 .5ال دورش راي القراضة واك النتومة خوت ،حابكم بن محزة
 .6خش للحرم وهزب للسلطان ،قال أنا الووم ذرعه عندي
 .7معاذر مول الباراكة وقرم مخس الوقات كاملة بوضوها

أغنية

رقم 5

 .1مزون دودي احلاج وال صلو على النيب
 .0و رروق جروفوال لي باقي تومه
 .3ما بواش الراوة ،وأنا نبقي زوارته
 .4وستاهل ملوون وال دبلون زوارته
 .5وستاهل لكباذة وال اللعجمي مع ادلاه
 .6جدي كي العكاز اللي ضربته وعدمه
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أغنية

رقم 6

 .1زوار الوعدون لقالي وأنا عالش ما ودونوش معاهم
 .0باله وا ناصر راني متوحشة بالدك و احلال عود
 .3مني عاش قري ذاف القبة اخلصرة و القمام علوها وتفاجة
 .4ذوك لبرور راهة يف قليب داورة مناورة كي كي النار.
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