
 حوار بين فتاه حسناء وشيبة هرم
 
 

 خفة ولطافه وكمون   آش يخلق ربي سبحانو  هو : 
 يالالها الخير لشكون؟   نوار مفرت في جنانو  

 تخاف ربي من ناس زمان   يا شايب ظنيتك عاقل  هي:
 مغروم بحب النسوان   لقيتك تلوج عالغافل  
 شايب ومافيك آمان! ؟   فعلك هذا راهو سافل  

 واسلبتيلي عقلي بزينك   حين راتك عيني حبيتك هو :
 واال آش جا مابيني وبينك   بربي قلي باش ضريتك 
 عرقت اللي سحرتني عينك    ياللي لمتيني ياليتك  

 متنور ولطيف وعارف    ظنيتك راجل متهذب  هي :
 يا خي نلقى رايك خارف  سكت عليك وقلت نجرب  
 لثور الشارفكيفك كيف ا  بخزره وحجه صرت متبب 

 زاد على قلبي الليعات   لوحك هذا ياتحفونه  هو :
 ديمه تسبع في الشيبات    يزيني من امك هنونه 
 وتلبسلي في البنوارات    تتدرج مثل الفكرونة  
 وتبحلقلي بعين صحيحة  ما تحشمشي كي تكلمني  هي : 

 وغاوي تركب في الدرجيحة   يا خي طامع با تعشقني  
 ياواهلل ما أكبرها فضيحة !   تولدني اصغر بناتك  

 ما دختش من الحب فنونو   يا واهلل طفلة مغرورة  هو : 
 صغير عاشم في كمونو  كيف تعشق جميل الصورة  
 وفي العشره يخونك ويخونو   يخليك حياتك مقهورة  

 لمحبه عواطف واحساس   خوذ كالم مجرب عارف  هي: 
 ويتقام الحب على ساس  كي القلب مع القلب يوالف  
 وال يصغى لكالم الناس  اللي تحبو عمرو ما يخالف  

 معاه تعدي عيشة سعيدة    جرب واتزوج بالشايب هو : 
 ما تراشي منو تنكيدة   وافرض تلقى وجهو خايب  
 واآلخر يومي وحده جديدة   هذا بحبك يصبح تايب  
 بين صطنبالي وعوادة   يفرق مسكين هالشايب ال هي : 



 يركب الفيل على جرارة   من خسة عقلو لحشرمن  
 بال محبه ما تلقى سعادة    قلو غرب واالشرق  

 الشايب مثلي ليلو عزوزه   كالمك يا بنتي معقول  هو:
 ايلو بصبيه مفروزه   اما اللي شباب وشهلول  
 ومن توا العركة محزوزه   تايب يزني من القول  

 باش تتربى برشه أبات   ان معا:يا سامع هذا مثالبن
 للشياب مول الثروات   ماتبيعش بنتك بالمال 
 تعدي عمرها في الحسرات   تعذبها ماهوشي حالل 
 ياللي تقر العقوبات .    هذا ماهو فعل رجال  

 
 


