
حبيبتي احبك الله يخلف على اهلك 
انا بدونك زي الشارع بدون انــاااره 
زي التقاطع بدون اشــاااره 
زي العربجي بدون حــاااره 
زي السلطه بدون خيــاااره 
زي السواق بدون سيــاااره 
زي الددسن بدون غمــاااره 
زي السياره بدون استمــاااره 
زي البدوي بدون نــااار
زي الشارع بدون قــااار 
زي القطو بدون فــااار 
زي العصفور بدون منقــااار 
زي الحديقه بدون شجــره 
زي الثور بدون بقــره 
زي الصحراء بدون بعيــر 
زي بوش بدون بليــر
زي السياره بدون قيــر 
زي الحفله بدون كيــك 
زي الدباب بدون بريــك 
زي العرس بدون طيــران 
زي الطق بدون زيــران 
زي البيت بدون جيــران 
زي الكوره بدون الثنيــان
زي توم بدون جيــري 
زي جبن نوعه كيــري 
زي الخبل بدون خبــله 
زي عنتر بدون عبــله 

آآآآه.....
انا المحشش وانتي الزقــاااره 
انا الشقه وانتي العمــاره 
انا النار وانتي الدخــااان 
انا الزلزال وانتي البركــااان 
انا بدونك اضيــع 
انا بدونك بالشوارع اصيــع 
انا بدونك زي الخروف من غير قطيــع 
انا بدونك ماني فظيــع 
ليش ماني فظيــع ..؟؟؟ لاني راح اشب طراطيــع 
انا بدونك حمام من غير سيفــووون 
انا بدونك الدمام من غير هاف مــووون 
انا الكهرباء وانتي الليت 
وانا مارق مريت جمب ابواب البيت 
وش عندك عند ابواب البيت .؟؟؟ 
عشان لك حنيــت 
انا روميو وانتي جولــييت 
انا الفار وانتي الجبــن 
انا بدونك مافيه واجد قرقر كــلاااام 
انا في يبغى يكون مال انا مــدااام 
انا في يبغى يسمع يقول انتا ســلاااام 
انا سوبرمان وانتي طيــارته 
انا باتمان وانتي سيــارته 
انا عشانك اشتغل تاكسـي 
انا الميراندا وانتي الببسـي 
انتي القشطه وانا الزيتــون 
انتي نعناعه وانا ليمــون 
انتي الجزيره وانا سبيس تــون 
انتي بومبا وانا تيمــون 
انتي العراق وانا صـدام 
انتي الهند وانا الافــلام 
انتي الشكمان وانا الصّـدام 
انتي القمر وانا الشمس 
انتي اليوم وانا الامس 
انتي الصوت وانا الهمس 
انتي الكليجـا وانا القصيــم 
عشان حبي لك بالصميــم 
انتي الباب وانا المفتــاح 
انتي الضفدعه وانا التمســاح 
انتي الزيت وانا المكينــه 
انتي التلفون وانا الكبينــه 
انتي البيت وانا السطــوح 
انتي الفؤاد وانا الــروح 
انتي الثلاجه وانا الفريــون 
انتي الريموت وانا التلفزيــون 
انتي السماعه وانا التلفــون 
انا من غيرك ما اعرف مين اكــون

يااا احلى من بنات امستــرادام 
انتي جوليا وانا فــان دام 
يا اجمل من بنات المغرب واليونــان 
آآآآآه ليتك بنت الجيــران 
انا لعيونك اغلب جاكي شــان 
واعبر المحيطات والخلجان 
واهجد البعاريين والضبــان 
وادمن عالجريش والقرصــان 
واسمع بشير حمد شنــان 
واصارع في حلبة الثيــران 
واحترف الكيرم واشب النيــران 
يا احلى من شاكيرا وبرتني وكريستــان 
انا قليبي مشتعل نيــران 
شربت حبك وصرت سكــران 
ما يفيد معه النكــران .. 
آآآه .. انا وانتي احلى معنى للحب 
انا المتر وانتي الشبــر 
ليش انتي الشبــر ..؟؟؟ لان حبي لك هالكبر 
لااا حبي لك كبيييير كثر موج البحر 
حبي لك كثر مافي العالم قهــر 
كثر ما في عمان سحــر 
كثر ما في الحساء تمــر 
كثر ما يلبسون البنات حريــر 
كثر مافي القطيف جرجيــر 
كثر مافي لبنان بنات حلــوااات 
كثر ما عند الوليد يختــااات 
كثر مافي الجنوب نشــامى 
كثر مافي هولندا ورود 
كثر مافي امريكا يهود 
كثر مافي الصومال مجـاعـه 
كثر مافي لبنان صياعـه 
كثر ما تخيلت اني طرزان 
كثر ما بوزيدان طلق نورمان 
كثر ما الصيف عندنا حــار 
كثر ما عبر بن بطوطه البحــار 
ياكثر ما نويت الانتحــار
 


