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Μηα ηζηνξία κε καο απόςε πξηλ αξρίζεηο 

ζα ζνπ δεηήζσ λα δώζεηο απιέο εμεγήζεηο 

ζέισ ηηο λύρηεο πνπ θνηκάζαη λα μέξσ 

ζνπ δεηώ εμεγήζεηο 

λα κελ ην κάζσ κεηά θαη ππνθέξσ 

 

Μηα ηζηνξία καδί ζνπ πξηλ μεθηλήζεηο 

δε ζέισ λα ‘ρεηο ηακπνύ θαη πξνθαηαιήςεηο 

όιεο απηέο ηηο ραδέο αληηιήςεηο 

  

Κάλε ινηπόλ ηελ αξρή θαη πεο κνπ γηα ‘ζέλα 

κεηά εγώ ζα ζνπ πσ ζ’ αγαπώ 

θη αλ επηκέλεηο νη δπν καο λα είκαζηε έλα 

έλα ζα ζνπ πσ κνλάρα έλα γη’ απηό ν ν ν 

 

Κάλσ εγώ ηελ αξρή θαη ζνπ ιέσ 

πσο έρσ δήζεη ηε λύρηα από παηδί  (λαη) 

όκσο γηα ‘ζέλα δε ζ’ αιιάμσ δσή 

ηε λύρηα από παηδί  (λαη) 

όκσο γηα ‘ζέλα δε ζ’ αιιάμσ δσή 

 

 

Να μέξεηο πσο ε ζρέζε απηή γηα λα θξαηήζεη 

ζέιεη αιήζεηα θη απόιπηε πίζηε λα δήζεη 

κε έλα ζνπ ςέκα κπνξεί λα πεζάλεη 

κόλν κε αιήζεηα ζα δήζεη 

ηελ νκνξθηά ηεο λ’ αξρίζεη λα ράλεη  (λα ράλεη λα ράλεη) 

 

Μηα ηζηνξία καδί κνπ απόςε πξηλ αξρίζεηο 

ζα ζνπ δεηήζσ αθόκα απ’ ην κπαιό ζνπ λα ζβήζεηο 

εκκνλέο θαη ζηξεβιέο αληηιήςεηο 

 

Κάλε ινηπόλ ηελ αξρή θαη πεο κνπ γηα ‘ζέλα 

κεηά εγώ ζα ζνπ πσ ζ’ αγαπώ 

θαη κε θνβάζαη γηαηί ζα είλαη γηα ‘κέλα 

όζα κνπ πεηο θξπθό κπζηηθό ν ν ν 

 

 

Κάλσ εγώ ηελ αξρή θαη ζνπ ιέσ 

πσο έρσ δήζεη ηε λύρηα από παηδί 

όκσο γηα ‘ζέλα δε ζ’ αιιάμσ δσή 

 

Κάλσ εγώ ηελ αξρή θαη ζνπ ιέσ 



πσο έρσ δήζεη ηε λύρηα από παηδί 

όκσο γηα ‘ζέλα δε ζ’ αιιάμσ δσή 

ηε λύρηα από παηδί  (λαη) 

όκσο γηα ‘ζέλα δε ζ’ αιιάμσ δσή 

                                                          

 

ηε λύρηα από παηδί 

όκσο γηα ‘ζέλα δε ζ’ αιιάμσ δσή  (δελ αιιάδσ δσή) 

 

Κάλσ εγώ ηελ αξρή θαη ζνπ ιέσ 

πσο έρσ δήζεη ηε λύρηα από παηδί  (λαη λαη κσξό κνπ) 

όκσο γηα ‘ζέλα δε ζ’ αιιάμσ δσή 

ηε λύρηα από παηδί  (λαη) 

όκσο γηα ‘ζέλα δε ζ’ αιιάμσ δσή 

ηε λύρηα από παηδί  (ζα ζνπ δεηήζσ) 

δε ζ’ αιιάμσ δσή  (απιέο εμεγήζεηο) 

ηε λύρηα από παηδί 

 

Κάλσ εγώ ηελ αξρή θαη ζνπ ιέσ 

θάλσ εγώ ηελ αξρή θαη ζνπ ιέσ 

θάλσ εγώ ηελ αξρή θαη ζνπ ιέσ  (θάλσ εγώ ηελ αξρή) 

θάλσ εγώ ηελ αξρή θαη ζνπ ιέσ  (ηε λύρηα από παηδί) 

θάλσ εγώ ηελ αξρή θαη ζνπ ιέσ  (δελ αιιάδσ δσή) 

θάλσ εγώ ηελ αξρή 

θάλσ εγώ ηελ αξρή 

 

 

 

 

 

 

 

 


