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 أنا المسجون وانا السجان

 وانا اللي ف غربتي بتهان

 وانا اللي ف قلبي حب وجرح

 الحياة ألوانوانا ف مر 
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 ماجتش الفرصة

 أتكلم الفرصة ماجتش

 فيه انا اللى عن اعرب وال

 هتأمل حاجة وأول

 أيه واعمل فاتنى اللى عن

 قدامى الفرصة ماجتش

 أحالمى يف اكتب عشان

 حباهلا كده للناس واقول

 كالمى يف هتقروا. كتبت

                                                                                . 

 مش القى

 مثيل ياعني ليكى القى مش

 مستحيل مش بعيد مش أنا

 حياة لقيت إيديكى مابني

 بديل مش عندك وحياتى

 شفايفك مابني بديل مش

 شايفك بألف همسة ألف

 حلوة معانى منى جوة
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 عارفك أيوة لقلبك تقول

 ضلوعى بني عارفك أيوة

 دموعى وبني آهاتى بني

 مرة بدعى ملا حتى

 خشوعى وف تانى بدعى

 كلمة بالقى خشوعى وف

 حاملة بس تطلع راضية

 كله العمر فيكى تبقى

 كاملة وتبقى فيا وتبقى

 كله العمر كاملة تبقى

 حتله نور املشاكل يف

 ثانية وكل ساعة كل

 منه تبقى دقة وكل

                                                                                . 

 رسمت صورتك ع الورق

 افرتق ملا الورق ع صورتك رمست

 شيء كل وبينك بينى

 متبسمة مقسمة صورة رمست
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 صديق أمجل عليها مكتوب

 احلبيب دا هو الصورة بداية ف قلت

 الطريق ع صح كله مش الكالم بس

 حب مليانة كتري حاالت حياتى ف شفت

 قلب لكل مجيلة صورة كان والعشق

 يعود ممكن مش العمر م فات اللى بس

 حب برضوا هيفضل وشوق قلب يف ومادام

 احلياة عشاق شرع خبالف مش أنا

 احلياة ولقيت احلب لقيت مادام

 وتستمر تدوم الزم احلياة يبقى

 جاه ليها وباين باينة امسها من

 هبيع مش هخون مش هجرح مش أنا

 يضيع لو مسئول أيوة واحد كل دا

 كتري حاجات مبتدناش احلياة ليه

 الربيع ميالها الدنيا كل اما إال

                                                                                . 
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 أشكال والوان

 والوان أشكال

 ميزان والدنيا

 تفوز عمالة

 منبوذ إنسان

 نور شايف مش

 بنور من لو

 واحوال أشكال

 مال اهو والعدل

 فلوس دنيا ماهى

                                                                                . 

 أنا مش مرتاح

 مرتاح مش أنا

 مالك شكل ف كدبة دى الدنيا إن حاسس أنا

 ههواك مش أنا

 جراح مالنى ورده عليا حبيبى رد كان

 مبسوط مش أنا

 خمنوق وانا عدى دا العمر إن شايف أنا
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 بذوق والحتى

 املربوط وانا نفسى تدمر نفسى سبت ماانا

                                                                                . 

 الجمال

 ليا بالنسبة اجلمال

 وبس عني حالوة مش

 يرص لسان يف كالم مش

 حس مليانة دموع مش

 ليا بالنسبة اجلمال

 نفس كل ف قلب صرب

 ونسبى شيء ده اجلمال

 قلبى أحياىل اجلمال

 حسبى يبقى ممكن بس

 أس همومى يف اشوف إنى

                                                                                . 

 أول طريق الحب

 حلوة ونظرة كلمة احلب طريق أول

 غنوة هاختبى ليه القلب لقيت ومادام
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 املهمة دى هي ازاى وهاتبتديها

 كلمة ويا إحساس احلب أيه قد شوف

 كلمة وهو يطول الليل أيه قد شوف

 غنوة أحلى هتبقى النهاية يبقى

                                                                                . 

 

 بسيط

 مرتاح مش أنا

 مالك أبقى عايز أصال ماانا

 أشواك من دى الوردة بس

 صباح كل ودا

 تفاح لون ياشايل ياقلبى آه

 براح عشت انا تالقينى نفسك

 املفتاح؟ فني

 بلقاه حتلم عايش لساك

 معاه وتبقى الدنيا هاتسيب

 تهواه طول على

 غويط حبلم ماحلمت عمرك
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 حويط وعايشها نفسك شايف

 بسيط أنت ماهو

                                                                                . 

 بقى دا اسمه كالم

 غيطان وسط ف نفسى شايف أنا

 دبالن قال األخضر والزرع

 انام عارف مش

 أيه؟ لك حاصل الشجرة وسألت

 ليه؟ بتسأل: لي وقالت ردت

 أحالم مش أنا

 قول له وقلت الغصن وسألت

 املسئول؟ مني العادي مني

 ماليه عينه ف واحلزن لي بص

 إيديه صنع من اإلنسان هو

 أوهام مش ودى

 أدمني البنى قلب ف احلزن

 املضطهدين قلوب يف عاشش

 بكام وتبيعه
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 قوام بتجرى دى األيام أصل

 قلقان والنوم واقف واحلال

 !كالم امسه دا بقى

                                                                                . 

 

 أشجار معطرة

 معطرة كترية أشجار القلوب بني

 ورا ترجع املشكالت القلوب بني

 والغصبانية خنقة والطالبة

 ِمية قلب مش عندى احلب

 وسطنا عايش وحيد قلب احلب

 مرتني جيرح القلب بعيد مش ماهو

 العني هتشوفوا اجلبني ع واملكتوب

 قلبني بني جبد حب اجلرح

 عندنا مزروع أصله عارف اللى وانا

 سبب الهون بنندبح كترية ساعات

 أدب قلة يكون الزم مش واحلب

 مابيتحسبش إنه مشكلته احلب
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 مابيتعملش أكيد احتسب ولو

 قلبنا املاسك احلب عند والعهدة

                                                                                . 

 الفرح

 وسطنا ليه مكان ملهوش الفرح هو

 عندنا ليه عذاب دامًيا أمل دامًيا

 حينا ليه األمان ساب الزمان ليه

 اهلنا شال دار والعمر نار العيشة

 ضنا دايق شهور الفف ادور حرمت

                                                                                . 

 أنا إنسان

 غبى والإنى هلفوت انا ال

 نبى إنى نفسى على والقلت

 إنسان أنا

 ندمان مش

 صبى لسه عايش انا بس

 باملاليني دى الدنيا عشت

 طني انا مرة فوق انا مرة
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 والحلمان

 والزهقان

 أمني أبقى حباول بس

                                                                                . 

 مش هرضى

 إنسان أكون هرضى مش أنا

 غلبان يعيش همومه كل

 توُبه بِدل

 ذنوبه حتى

 سنان تبقى بتكرت ملا

 عبيط عملت خيبتى من أنا

 بالتظابيط دى الدنيا قلت

 أجرب قلت

 أقرب ميكن

 غويط اهلادى البحر والقى

 كبري عشمى متعشم أنا

 تأثري فيه دا الدنيا حب

 باخلوف مش
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 ملهوف انا دا

 تغيري فيه دا احلب ألقى

                                                                                . 

 سامحت

 مابتحبش قوب ساحمت

 ماتتحبش قلوب ودوست

 اجلرح ياكلوا قلبى ف وسبت

 وحديا ودموعى وانا

 قضية يف وحبى وكنت

 الكسبان فينا مني ياعامل

 إنسان غري ماملكش ماانا

 إنسية حب بقلبه

                                                                                . 

 زى التراب

 صعاب أوقات احملن كل على صربك بني

 السراب كل على دايس األمل فيها

 وشراب ُأنس وحدتك ف تالقى ميكن

 صحاب أقرب يتلفك ممكن اللى بس
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 الرتاب زى البشر كل طريق ف ماشى

 السكات ويا زمان حيلم كان اللى فني

 باب يف ـ اآلن ـ يبقى بيحلم ياعينى صبح

                                                                                . 

 في حاجات

 حاجات يف نفسك جوه لنفسك حبك بني

 املسافات بيها تسد سكة القى مش حريان

 تروح فني والذاتك جناتك طريق فني من

 جروح يف نفسك جوه نفسك حكمت انت

 وراضى مسكني

 حزين قال يأسك وسط ف تبقى

 السنني ويا تروح وقال تيجى عمالة أشكال

 للسكون حن ملا غنى حلظة ف القلب

 قلبى على ادوس راح

 جنة يبقى ملا

 سطوح مش

                                                                                . 
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 حكمك ياقاضى

 خنقه؟ اللى مني

 زنقه؟ اللى أيه

 سرقه؟ اللى مني

 غريه حد وال هو

 مظبوط مش ياقاضى حكمك

 املوت حكم ياقاضى حكمك

 سوط100ب ضربنا جالدك

 مصريه يبقى ودا

 سيبه طب خانقك

 ونصيبه بقى هو

 وبتتحدف فريان هي

 بتتشحتف فراخ وال

 جييبه الزم ماهو

 ِشباكه مادد الظلم

 شَباكه فاتح ليكم

 عذابه يف باين قهره

 بشبابه بيصرخ واحلق
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 وبيلملم بينادى موت

 املتقسم فيه يصرخ

 بتحكم البشر يف أنا

 بتأمل وعشانهم قدرهم

 آآه مبليون بتعلى صرخة

 حياه أصلى بتنطق صرخة

 وجاه وعز ودهشة دمعة

 صداه نبض اآلخر م أنا

 انشرح قلبى احلكمة م ا أ،

 انطرح وقهر وظلم غصب

 اجنرح وقلب بنار عيشة

 وسرح ظلم. التار خدت

                                                                                . 

 مصر

 بشخبط احليطان ع

 واتلخبط امسك بكتب

 صغري لسه وكإنى

 بتنطط العيال مع
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 مجالك؟ اوصف منني

 حالك وال وحاىل

 اجلرح ماكان عمر

 مربط ليا منك

 امليم حرف أول

 مستقيم طريقك

 والدك هم بس

 املقهورين أصل

 صاد حروفك تانى

 الصياد مش وانا

 ابقى حباول بس

 احملرومني وسط ف

 الراء حرف تالت

 حراق الفلفل دا

 منه انا ماادوق كل

 مشتاق كده بفضل

 يسيبوكى ازاى قوىل

 جبوكى الثورة بعد
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 ورموكى وشك على

 حبوكى والهامم

 العالية الغالية انتى

 دارية مش ناسك ليه

 عرى جسمك ف كله

 احلرة ماتبقيش ليه

 وتانية أوىل مرة

                                                                                . 

 اقهر خوفك

 خوفك تقهر حاول

 ظروف أى واقهر

 تشوفك الدنيا خلى

 بنود حواليك ليه

 حبدود وبتسلم

 سدود ليك اعمل

 خوف عنك تبعد

 مجيل احلب طعم

 بالليل وخصوًصا
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 النيل حياة ويا

 تتخيل عليك صعب

 عيل تفضل إنك

 حد من كده وختاف

 تستسهل والتعرف

                                                                                . 

 مش سهل

 هلفوت انا وال سهل مش أنا

 حقوق عندى آدم بنى أنا

 بذوق بيها اطالب ما كل

 امُلر وطعم الذل طعم

 ُغُلب معايا الصرب ألقى

 طلب ليا بطلب ما كل

 ويقول عبيط أفندى ييجى

 حر أنت. عاجبك مش لو

 مكتوع انا ان له قايل حد

 مشروع مش دى مطالبى وال

 خضوع كفاية زهقت أيوة
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 الُدر حلب لي أهون أنا

                                                                                . 

 مين اللى قالِك؟

 حاربى؟ قاِلك اللى مني

 قلبى تكسرى ليه

 جنبى اشوفك حقى من

 بقربى تستمتعى

 سيبى؟ قاِلك اللى مني

 جيبى تنهبى ليه

 أيه؟ حلمك انِت هو

 طيبى يكون اوعى

 ُطبى؟ قاِلك اللى مني

 حبى ف تولعى ليه

 ناوىل؟ قاِلك اللى مني

 دولي ليه االسم

 مضحى حلم كل ليه

 حتاوىل برضوا.يتهد

                                                                                . 
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 نسرك عالى

 عاىل غاىل نسرك قوىل 

 غراب ده نسرك وال

 همى يف بيشيل يوم كل

 باب ألف فاتح وال

 ضعيف عامل ليه هو

 وخفيف ماسكينوا وال

 راسه ماعًلا عمره وال

 كداب يكون ملا إال

 بتقسى ليه الغالبة ع

 بتطبطبى فوق اللى ع

 تدوسى قالك مني هو

 غبى ده حابك اللى ع

 الربدانينت عقول فني

 متلجني لسه وال

 حلمى ليا حيقق مني

 مطلبى؟ حيقق مني

 وحاوىل أصلك عًريف
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 بالكالم مش احلياة

 احلقيقة قوىل اصرخى

 آالم ساحة مش أرضى

 عليكى اتسال دم كل

 ليكى منه طاهر أيوة

 هتكك اللى كل اطردى

 كام كله عرِضك خًلا

 حببك ليه اسألينى

 فيكى اخللق ذل رغم

 وحاسبى قلبى افتحى

 شاريكى ليه نبضه كل

 فيا طبع حبك أصل

 ليا حلفتى اتولدت

 وتعرفى غالية تبقى

 عليكى ومني معاكى مني

                                                                                . 

 نِفسى

 عادي حد أبقى نفسى
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 اهلنية اللقمة آكل

 إيديا بني أهلى كل

 ِمية وسط حلوة ضحكة

 دافى قلب االقى نفسى

 صافى حب شايف يبقى

 همى فيا امحل ليه

 خرافى شيء حلمى كإن

 اجلميلة بلدى اشوف نفسى

 ليلة كل صافية بسمة

 فني راحية هي عارفة

 ذليلة مش غالية هي

                                                                                . 

 قولى ليها

 ليها قوىل 

 ليها أبقى عايز إنى

 عمرى وكل قلبى هي

 عنيها تشوف نفسى عينى

 ليها قوىل
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 وحدى ماهبقى عمرى إنى

 عندى وغالية نبضى هي

 فيها حياتى كل هي

 ليها قوىل

                                                                                . 

 سألت نفسى كتير

 كتري نفسى سألت

 شايك بشرب ليه أنا

 واستنى القهوة ع واقعد

 بابك على تانى من وأقف

 لك حبتاج عنى وغصًبا

 لك بشتاق عنى وغصًبا

 بَطني عنى وغصًبا

 ترابك من انا أصل

 ماشى البلد وسط يف

 غباشى عم قابلنى

 جابك؟ أيه: قاللى

 قبلك من كنت أنا
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 عايش ومش عايش

 لك اوصف قادر مش

 الرايش م كنت أنا

 حمبوبها كنت أنا

 توبها ومن عاشق

 أحالمها يف وجريت

 ماينام األمل الجل

 السابع م ورمتنى

 نافع مش ووقعت

 شافع مش والصرب

 مقام ماكانش واحلب

 شهيد تقوللى عايز

 بعيد كنا امتى من

 وعبيد سود واخدينا

 خدامها وتقوللى

 نابها شال اللى مني

 سابها وال قشطها

 شابها واهو شايب
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 وسلبها قشطها

 متحكم العشق

 غية صار والعشق

 مااتكلم عمرى أنا

 ليا مش وكالمى

 ألوان األمل شفت

 سجان صار واحللم

 فيا مات واحللم

 تانى كالم شوفلك

 أحزانى طبعى أنا

 نسانى واهلم

 حنية أى أنا

 كتري فيها ياعم

 بتثري اآلالم بس

 تغيري كان احللم

 والنية بالقلب

 األهوال من سيبك

 خيال كان احللم
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 ومثال شباب َقِدم

 تضحية والنفس

 شربت يابلدى الجلك

 وتعبت صبور وعشان

 ِشلت انا همى قلبى من

 ديا اجلراح كل

 برخيص مش ياعروسة

 "عرتيس"البطل ترمى

 وعريس مجيل جايلك

 ضمه قوى ضميه

 شبعان ومش شبعان

 تلفان صبح أكلك

 إميان عشقت لكن

 ملة كتري وقلوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكَسَر سور

 سور أَكَسر ليه أنا

 مكسور فيه اللى كل
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 حاىل اغري وليه

 مغرور بيه كنت لو

 عصفور بيه حتى أو

 حاىل بقى دا ماكانش

 املرفوض على ساكت

 مفروض شيء واجلرح

 وش البس كله واهو

 تغم حالتها الناس

 أم من كتري وعياط

 يغش اللى م مكسورة

                                                                                . 

 الصورة األخيرة

 األخرية الصورة دى إن أعرف كنت لو

 ضحكتني أضحك كنت ياحبيبتى أنا

 أسرية مش بتطلع روح يف بشر ضحكة

 سنني من ترابك عاشق مالك وضحكة

 والدك عشان ابكى ما كل أنا

 كتري شايل قلبك أالقى
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 والدك واسيب أنا أبعد مااقدرش

 كبري حبك انِت ياغالية

 حامينى ضلك ياحبيبتى أنا

 عينى وعنيِك منك حتت أنا

 عنك غصب كان حصللى واللى

 دينى يف مكتوب حصللى واللى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شوية ورق

 ورق شوية

 مسلمني واحنا مسكانا

 ورق شوية

 غرقانني واحنا بتعلى

 مكسوفني واحنا إمتى من

 عطشانني ياعامل احنا دا

 مكسورين واحنا ونغنى

 بتتسرق بسيطة غنوة

 ورق شوية

                                                                                . 
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 الحكم بعد المزاولة

 العتاولة فيِك إزاى

 مقاولة واخدك والكل

 املزاولة بعد واحلكم

 كبري همك ياحبيبتى

 منى جوه شيلتك أنا

 وننى عينى ف غالية

 حتنى انك راضية مش

 أسري ليِك قلبى وانا

                                                                                . 

 لحظة قَدَر

 غاىل عندى عينك دمع

 لياىل بشتاق يوم كل

 واقولك معاك أبقى نفسى

 حاىل قلبت أيه قد

 اسهر بفضل ليلة كل

 وبفكر بينا كان اللى يف

 واقولك اليوم ييجى إمتى
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 َقَدر حلظة حبى انت

 حياتى لقيت إيديك بني

 ثباتى بفقد عنيك بني

 أسكت عايزنى ليه أنت

 أمنياتى أكرب وانت

** 
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