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ਪੇਚ Lyrics in Punjabi
ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਿਸਆਂ
ਬੱਸ ਨਾ ਦੀ ਆੜੀ ਿਦੱਲੀ ਦੀ
ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲਾਗੂ
ਉਹ ਨੀਯਤ ਮਾੜੀ ਿਦੱਲੀ ਦੀ
ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ
ਆਣ ਕੁਹਾੜੀ ਿਦੱਲੀ ਦੀ
ਓਏ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ
ਕਾਹਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਤਾੜੀ ਿਦੱਲੀ ਦੀ
ਵੇਲਾ ਆ ਿਗਆ ਜਾਗ ਿਕਸਾਨਾਂ
ਦੇ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਹਲ਼ਕ ਚ ਫਾਨਾ
ਵੇਲਾ ਆ ਿਗਆ ਜਾਗ ਿਕਸਾਨਾਂ
ਦੇ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਹਲ਼ਕ ਚ ਫਾਨਾ
ਖੇਤ ਤੇਰੇ ਏ ਖੋਣ ਨੂੰ ਿਫਰਦੇ
ਜੋ ਤੂੰ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰ ਨਾਲ
ਖੇਤ ਤੇਰੇ ਏ ਖੋਣ ਨੂੰ ਿਫਰਦੇ
ਜੋ ਤੂੰ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰ ਨਾਲ
ਿਖੱਚ ਲੈ ਜੱਟਾ
ਿਖੱਚ ਲੈ ਜੱਟਾ ਉਹ ਿਖੱਚ ਿਤਆਰੀ
ਪੇਚਾ ਪੈ ਿਗਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ
ਹੋ ਵੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਿਪਪਲ
ਿਹੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਿਫਰਦੇ
ਵੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ
ਅੱਜ ਵੱਟਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਨੂੰ ਿਫਰਦੇ
ਅੱਜ ਵੱਟਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਨੂੰ ਿਫਰਦੇ
ਹੋ ਵੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਿਪਪਲ
ਭਰਤਿਲਿਰਕਸ.ਕਾੱਮ
ਿਹੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਿਫਰਦੇ
ਵੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਚੜਨ ਿਦੱਤਾ ਤੂੰ
ਤੇਰੀਆਂ ਵੱਟਾ ਤੂੰ ਨੂੰ ਿਫਰਦੇ
ਤੇਰੀਆਂ ਵੱਟਾ ਤੂੰ ਨੂੰ ਿਫਰਦੇ
ਿਪੰਡ ਿਪੰਡ ਿਵਚੋਂ ਭਰੋ ਟਰਾਲੀਆਂ
ਿਪੰਡ ਿਪੰਡ ਿਵਚੋਂ ਭਰੋ ਟਰਾਲੀਆਂ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕੈਂਟਰ ਨਾਲ
ਿਖੱਚ ਲੈ ਜੱਟਾ
ਿਖੱਚ ਲੈ ਜੱਟਾ ਉਹ ਿਖੱਚ ਿਤਆਰੀ
ਪੇਚਾ ਪੈ ਿਗਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ
ਹੋ ਅਕਲਾਂ ਵਾਿਲਓ ਚਕਲੋ ਕਲਮਾਂ
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ਮਾਰ ਲੈਣ ਨਾ ਰਫਲਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਅੱਜ ਹਰ ਗਏ ਿਕ ਕਿਹਣਗੀਆਂ
ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਅਕਲਾਂ ਵਾਿਲਓ ਚਕਲੋ ਕਲਮਾਂ
ਮਾਰ ਲੈਣ ਨਾ ਰਫਲਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਅੱਜ ਹਰ ਗਏ ਿਕ ਕਿਹਣਗੀਆਂ
ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਟਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਟਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਲੀਡਰ ਫੋਕੇ ਫੇੰਟਰ ਨਾਲ
ਿਖੱਚ ਲੈ ਜੱਟਾ
ਿਖੱਚ ਲੈ ਜੱਟਾ ਉਹ ਿਖੱਚ ਿਤਆਰੀ
ਪੇਚਾ ਪੈ ਿਗਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ.
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Pecha Song Lyrics
Naal tere punjab siah
Bas naa di addhi dilli di
Kaliyan nitiyan karde laguu
Oh niyat maddi dilli di
Tere gall takk pahunch gayi ae
Aan kuhadi dilli di
Oye teri khudkushiyan te
Kahton wajdi taddi dilli di
Vela aa gya jaag kisana
De system de halak ch faana
Vela aa gya jaag kisana
De system de halak ch faana
Khet tere ae khaun nu ﬁrde
Khet tere ae khaun nu ﬁrde
Jo tu paddre kite enter naal
Khich lae jatta
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Khich lai jatta oh khich tyari o
Ho vadd ke tere khet chon pipal
Hiq teri te laun nu ﬁrde
Vatt te koi tun khadan nahi ditta
Ajj vatta teriya taun nu ﬁrde
Ajj vatta teriya taun nu ﬁrde
Vadd ke tere khet chon pipal
Hiq teri te laun nu ﬁrde
Vatta te nahi koi chadhan ditta tu
Teriya vaatan taun nu ﬁrde
Teriya vaatan taun nu ﬁrde
Pind pind vicho bharo taraliyan
Pind pind vicho bharo taraliyan
Gal nai ban ni canter naal
Khich lae jatta
O khich lai jatta oh khich tyari
Pecha pai gya center naal
O khich lai jatta oh khich tyari o
Ho akla valyo chaklo kalma
Maar lain na raﬂan sanu
Ajj har gaye ki kehngiya
Aaun valiya naslan sanu
Aaun valiya naslan sanu
Akla valyo chaklo kalma
Maar lain na raﬂan sanu
Ajj har gye ki kehngiya
Aaun valiya naslan sanu
Aaun valiya naslan sanu
Vota vele taal jande ne
Vota vele taal jande ne
Leader foke fenter naal
Khich lae jatta
O khich lai jatta oh khich tyari
Pecha pai gya center naal
Khich lai jatta oh khich tyari o
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Kithe kithe payaan vadde
Kedi party te kede chade
Oye vota paake khave dande
O boleya jatta samje jande
Ovo 26 tariq nu apde hakka lai
Sare radmilke katthe hoke
Dilli nu chaliye..chaldi karo..
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