
	
 كاْن قَْصدي

 كلمات وألحان: تینا یموت

، ماشي الحالْ ھ ماشي الحالْ لّ دي قصْ قَ  كانْ   
ل شي عالْ ، كِ شي عالْ  لوكِ  لّْ اللي فَ  تِ قْ وَ  نْ مِ   

؟ ما مالْ  أوْ  ھ مالْ بُ لْ ، قَ ؤالْ ھ سُ ألُ دي إسْ صْ قَ  كانْ   
ؤالْ ، میة سُ ؤالْ دي میة سُ عنْ   

ماشي الحاْل، ماشي الحالْ قلّھ كاْن قَْصدي   
شي عالْ  ِمْن َوْقِت اللي فَّلْ وِكل شي عاْل، ِكل  

 كاْن قَْصدي إْسألُھ سُؤاْل، قَْلبُھ ماْل أْو ما ماْل؟ 
ْندي میة سُؤالْ عِ ، ْندي میة سُؤالْ عِ   

میري ضَ  بْ ضَ غَ ھ بْ سُ سِّ ة، حَ الغیرِ ھ بِ سُ سِّ حَ  كاْن قَْصدي  
جالْ في مَ  ما كانْ  سْ بَ   

ةصَّ ھي القُ ة إنْ ظَ حْ لَ و لَ ة لَ صَ رْ في فُ  كانْ  وْ لَ وْ   
دالْ ھا بَ ة ما إلْ ویلِ طَ  نینْ ال سْ بَ   

قالْ نْ اكي ما حَ  نْ عَ  رْ بِّ ه عَ دُ نْ عَ لَ  دي روحْ صْ قَ  كانْ   
عالْ فِ إنْ  ال أيَّ دي بَ صْ شو قَ  دي قولْ صْ كان قَ   

 إْنِفعاْل إْنِفعالْ 

تْ كُ نّي إنّي إسْ مِ  عْ قَّ وَ تْ تِ كیف بْ   
تْ كُ سْ ما بِ  دّْ ني، قَ نِّ جَ تْ حَ  وإنتَ   

قي داقْ لْ ، خِ ناقْ فّي خْ كَ بِ  جایي قولْ   
راءْ ھا مَ ما إلْ  كْ نَّ مِ  تْ بِ عْ سي تِ فْ نَ   

قّْ إلي حَ  كْ یْ لَ نیي عْ ّم الدّ دّي لِ بَ  وْ لَ   
ُ لْ مِ ي عْ اللّ  لّ كِ  قّْ حَ  كْ ي ما إلَ یّ ھ فِ ت  

ُ یْ یا رَ  قّْ ّما دَ بي لَ لْ قَ ني بِ تْ ھِ رَّ كَ  قّْ ھ ما دَ ت  
)دَقّْ ، دَّقْ ، دَّقْ ( قَْلبي دَقّْ ، قّْ بي دَ لْ قَ   

سُھ ْبغََضْب َضمیري  سُھ ِبالغیِرة، َحّسِ  كاْن قَْصدي َحّسِ
 بَْس ما كاْن في َمجالْ 

 ْولَْو كاْن في فُْرَصة لَو لَلَْحَظة إْنھي القُصَّة
 بَال ْسنیْن َطویِلة ما إْلھا بَدالْ 

قالْ كاْن قَْصدي روْح لَعَْنده َعبِّْر َعْن َحكي ما انْ   
 كان قَْصدي قوْل شو قَْصدي بَال أيَّ إْنِفعالْ 

 إْنِفعاْل إْنِفعالْ 

سُھ ِبالغیِرة( كاْن قَْصدي روحْ  )كان قَْصدي قولْ ( )  كاْن قَْصدي َحّسِ  
)بَْس ما كاْن في َمجالْ (لَعَْنده َعبِّْر َعْن َحكي ما اْنقاْل   

شو قَْصدي بَال أيَّ إْنِفعالْ  )ةكان قَْصدي قوْل (ْولَْو كاْن في فُْرَصة لَو لَلَْحظَ   
 إْنِفعاْل إْنِفعالْ 

 


