Όπως εγώ
Στίχοι:Μιχάλης Παπαθανασίου
Μουσική:Μιχάλης Παπαθανασίου
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Τα λόγια μοιάζουνε με σφαίρες, οι νύχτες βαριές
οι μέρες που περνούνε όλο πιο σκοτεινές
έφυγες χθες και δε θες να αφήσεις σημάδι
το άυριο περιμένω μα απέχει ένα βράδυ.
Νιώθω το χάδι άλλα μάλλον γελιέμαι
θέλω να σε δω, αλλά κρατιέμαι
τόσο μακριά για να έρθεις κοντά μου
νιώθω πως ακούω τη φωνή σου στ’ αυτιά μου..
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Όλα μου τα όνειρα, μια μελαγχολία
από τότε που `φυγες χάνω την ουσία.
Πως μπορείς να ακουμπάς, έτσι ξένο σώμα
και το χτες μας να ξεχνάς
γι’ αυτό κι εγώ, θα σου πω…

w

w

w

..Σε θέλει όπως εγώ, που τα'δινα όλα για σένα
φιλάει όπως εγώ, που έλιωνα σ’ ενα σου βλέμμα.
Σε νιώθει όπως έγω, που σου `δωσα σώμα και πνέυμα
σε παρακαλώ, σαν τον φιλάς μη σκέφτεσαι εμένα.
Mην σκέφτεσαι εμένα..
Σκέψου όσα έχω περάσει,
πριν να φτάσει στο τέλος αυτή η φάση
πριν ραγίσει το γυαλί, πριν να σπάσει
είχαν όλα σχεδόν ξεθωριάσει.
Μία στάση μία ανάσα πριν φύγω
πάντα, στο ίδιο θα καταλήγω
η συνείδηση μου θέλει να μάθει
τόνομα μου στην ψυχή σου αν γράφει
Ότι και να έκανες, σου το συγχωρούσα
και τα ίδια θα `κανα 2 φορές αν ζούσα
της καρδιάς μου το κλειδί, πια είναι χαμένο
δεν υπάρχει επίστροφη, σε όσα μου πήρες εσύ..
..Σε θέλει όπως εγώ, που τα'δινα όλα για σένα
φιλάει όπως εγώ, που έλιωνα σ’ ενα σου βλέμμα.
Σε νιώθει όπως έγω, που σου `δωσα σώμα και πνέυμα

σε παρακαλώ, σαν τον φιλάς μη σκέφτεσαι εμένα.
Mην σκέφτεσαι εμένα..
Σαν τον κοιτάς, σαν τον φιλάς, όταν θα είσαι μακρία μου
όπου τώρα κι αν πας
Μη σκέφτεσαι εμένα
Σαν τον κοιτάς, σαν τον φιλάς, όταν θα είσαι μακρία μου
όπου τώρα κι αν πας
Μη σκέφτεσαι εμένα.. μη σκέφτεσαι εμένα!!!
Καταχώριση στο stixoi.info: libido, 14-10-2012
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=52479
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