Δύο λέξεις
Στίχοι:Sanjuro
Μουσική:Sanjuro

Εκτελέσεις:
njuro
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Έλα και μίλα μου κι ας είναι ανοησία
Τα μάτια δε μιλάνε, πες που πήγε η ουσία
Αν έχεις κάποια αλήθεια στη φωνή σου κρυμμένη
Έλα πες τηνα τώρα, να μη μείνει θαμμένη
Είναι καημένοι όλοι αυτοί που περιμένουν
Ένα λόγο ν’ακούσουν, να ανέβουν ή να κατέβουν
Βάλε και εμένα σ’αυτούς αν θέλεις μα έλα
Δώσε μου κάτι να πιαστώ πριν μ’αγγίξει η τρέλα
Μοιράσου σκέψεις, μια ιδέα, ένα πόνο
Θα κάτσω να σ’ακούσω, βλέπεις έχω τον χρόνο
Δεν έχω μόνο κουράγιο για άλλη σιωπή
Δεν είμαι αγρίμι ούτε θεός, είμαι όπως είσαι και εσύ
Μια ακόμη μορφή, πολλές φορές σκοτεινή
Άλλες φορές παίρνω φωτιά, φωτίζω όλη τη γη
Δεν είμαι άγιος, δεν είμαι άτρωτος
Μα να το ξέρεις πάνω από όλα θά ‘μαι πάντα άνθρωπος
Φέρσου μου ανθρώπινα και γέμισε με με λέξεις
Όμως ποτέ να μην τις πεις αν πρώτα δε τις πιστέψεις
Δώσε μου μίσος, δώσ’ μου συμπόνια
μα μην μ’ αφήσεις να χαθώ πριν μου χαρίσεις δυο λόγια
Πες μου δύο λόγια, έλα και πες μου δύο λόγια
μες στης καρδιάς σου τα υπόγεια πόσο θα ήθελα να μπω
(θέλω να σε καταλάβω)
Πες μου δυο λέξεις έλα και πες μου δύο λέξεις
μα πριν τις πεις να τις πιστέψεις
γιατί άλλο ψέμα δεν μπορώ
(στ’αλήθεια το θέλω)
Πες μου δύο λόγια έλα και πες μου δύο λόγια
μεσ’ της καρδιάς σου τα υπόγεια πόσο θα ήθελα να μπω
(θέλω να σε καταλάβω)
Πες μου δυο λέξεις έλα και πες μου δύο λέξεις
μα πριν τις πεις να τις πιστέψεις
Γιατί άλλο ψέμα δεν μπορώ
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Δεν ξέρω τίποτα, βοήθησέ με να μάθω
όσο μιλώ και μου μιλάς σημαίνει ότι υπάρχω
Θέλω να σε καταλάβω στ’αλήθεια το θέλω
μα αν θα φύγω μακριά να το ξέρεις δε φταίω
Έλα και πιάσε με λίγο πριν εξασθενίσω
και τότε σαν λουλούδι στην καρδιά σου θα ανθίσω
Δε θα σαπίσω μα πρέπει να με ποτίζεις
ποτέ μου δε θα σ’αφήσω αν ποτέ δε μ’αφήσεις
Τι άλλο να χάσω λοιπόν εσύ μου’χεις μείνει
μη καταντήσουμε σημάδια ο ένας στου άλλου τη μνήμη
Εκτός και αν θέλεις να γίνει αν το θες να σ’ αφήσω
τότε αντίο για πάντα ποτέ μου δε θα γυρίσω
μα κάτσε σκέψου το είναι η αξία μου τέτοια
εγώ που ήμουν δίπλα σου στα κέφια στα ντέρτια
εγώ που έγινα μισός και τ’ άλλο μου μισό ητανε χάρισμα σου
παρτο αν δε το θες τι να σου πω
Δε λέω τίποτα λέξεις χωρίς βαρύτητα
χάθηκαν όλες από μπρος μου μ’ υψηλή ταχύτητα
Κοίτα στο έδαφος μια ακόμα σπαρταράει
σκοτωσέ τη σηκωσέ τη διάλεξε ότι σου πάει
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Πες μου δυο λόγια έλα και πες μου δυο λόγια
μες στης καρδιάς σου τα υπόγεια πόσο θα ήθελα να μπω
(θέλω να σε καταλάβω)
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Πες μου δυο λέξεις έλα και πες μου δυο λέξεις
μα πριν τις πεις να τις πιστέψεις
γιατί άλλο ψέμα δεν μπορώ
(στ’αλήθεια το θέλω)
Πες μου δύο λόγια έλα και πες μου δύο λόγια
μες στης καρδιάς σου τα υπόγεια πόσο θα ήθελα να μπω
(θέλω να σε καταλάβω)
Πες μου δυο λέξεις ελα και πες μου δυο λέξεις
μα πριν τις πεις να τις πιστέψεις
γιατί άλλο ψέμα δεν μπορώ
Πες μου δυο λόγια ..
Πες μου δυο λέξεις..
Πες μου δυο λόγια..
Πες μου δυο λέξεις..
Καταχώριση στο stixoi.info: Panagiotis7GR, Παναγιώτης, 25-12-2009
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=39781
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