«Κάποιες φορές αισθάνεσαι ότι σε αφορούν όλα. Ένα χρυπημένο μικρό παιδί από βόμβα στο
Λίβανο, που το'χει η μητέρα του στην αγκαλιά της, τά δάση του Αμαζονίου που
καταστρέφονται ανελέητα, οι άνθρωποι που μένουν δίπλα σου, ακόμα και οι ήχοι που βγάζει
το γέλιο ή το κλάμα ενός μικρού παιδιού.
Ο δίσκος αυτός ονομάστηκε omnia που σημαίνει όλα.
Ευχαριστώ τον Λουδοβίκο των Ανωγείων για τα λόγια που μου εμπιστεύτηκε γραμμένα πάνω
σε μια χαρτοπετσέτα μια μέρα που είχαμε βρεθεί σε ένα καφέ.
Τη Δήμητρα Καραμπεροπούλου, τα σύννεφα με παντελόνια και τους Locomodo για την
παρέμβασή τους σε διάφορα τραγούδια, και την Ελεονώρα Ζουγανέλη που μου χάρισε τη
ζεστασία της φωνής της.
Ευχαριστώ τις φίλες και τους φίλους μου, Μαργαρίτα Μάτσα, Κατερίνα Παπαδοπούλου,
Νεκτάριο Κόκκινο που εκτός των άλλων κατανοούν τις κάποιες φορές εξοργιστικά
μερακλίδικες ιδιαιτερότητες μου.
Τον Βασίλη Κωνσταντουλάκη και την Μαρία Παρούση που ξεκινήσαμε μαζί στην δισκογραφία
περίπου στα τέλη του 89 από κάτι γραφεία στον περισσό.
Απο τότε άλλαξαν τόσα πολλά ακόμα και η διεύθυνση των γραφείων που είναι πια στη
Μεσογείων. Όμως εξακολουθούμε να βγάζουμε δίσκους παρέα.»

Φ.Π.

Στίχοι από τον δίσκο Όμνια
πρώτη έκδοση Αύγουστος 2007

http://clubs.pathfinder.gr/fpliatsikas
http://fpliatsikas.googlepages.com
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ΑΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΑΛΛΑΖΑ
Μουσικη: Φίλιππος Πλιάτσικας
Στίχοι: Φίλιππος Πλιάτσικας, Ντέπη Χατζηκαμπάνη, MC Vinca
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε
τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε
χιλιάδες χρόνια φωτιά και μυνήματα
μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα
Tην είδα πάλι στις οχθές του βόλγα
που ένας στρατιώτης τη φώναξε Όλγα
κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο
που τότε μου'χε φανεί τόσο αστείο
Άν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα
Θα ξαναέβαφα γαλάζια την θάλασσα
κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα
Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα
Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει
γραμμένο κάπου στου κολόμβου την πρύμνη
τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν
και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν
Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία
πρώτη του Μάη σε μια άδεια πλατεία
σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν
και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν
Άν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα
Θα ξαναέβαφα γαλάζια την θάλασσα
κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα
Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα

2

Is it a sign of the times? Is man an intelligent beast trained to commit
legitimate crimes? I go through history's pages and see how profit was
guiding empires to slay places. Years of fire, strife and sorrow while the socalled benefactors were snatching lands.
From the crusaders to the conquistadores, disrespectful conquerors treating
natives like whores.
Today I hear Lebanese babies cry, i see imperialistic minds crossing the line.
Smart bombs, stolen moments they chew other countries riches as if they
were rodents. Mankind is in an open war with nature we intervene without
respecting the structure.
People! They're cutting down Amazons trees and mother earth still counts her
casualties if I could change something in the world I would turn the sea blue
again and feed the poor.
Σήμερα έχει στα χέρια ένα αγόρι
πάλι ξεκίνησαν οι στραυροφόροι
μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται
για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται
Άν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα
Θα ξαναέβαφα γαλάζια την θάλασσα
κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα
Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα
[είναι σημάδια των καιρών; Είναι ο άνθρωπος ένα έξυπνο τέρας
εκπαιδευόμενο να διαπράττει νόμιμα εγκλήματα. Κοιτάζω στις σελίδες της
ιστορίας και βλέπω ότι το κέρδος οδηγούσε αυτοκρατορίες στο να
σφαγιάσουν τόπους. Χρόνια φωτιάς, διαμαχών και θλίψης και οι φερόμενοι ως
ευεργέτες αρπάζανε χώρες, απο τους σταυροφόρους έως τους κονκισταδόρες
όλοι τους ασεβείς κατακτητές που φερόντουσαν στους ντόπιους σαν να ηταν
αυτοί πόρνες. Σήμερα, άκουω μωρά από το Λίβανο να κλαίνε, βλέπω
ιμπεριαλιστικά μυαλά να ξεπερνάνε τα όρια. Έξυπνες βόμβες και χαμένες
στιγμές, μασάνε άλλων χωρών τα πλούτη σαν τρωκτικά. Η ανθρωπότητα είναι
σε ανοικτό πόλεμο με τη φύση, παρεμβαίνουμε χωρίς να έχουμε σεβασμό στη
δομή της. Άνθρωποι! Κόβουνε τα δένδρα του Αμαζόνιου και η μητέρα γη
ακόμα μετράει τις απώλειες της. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι στον κόσμο θα
ξαναέβαφα τη θάλασσα γαλάζια και θα έτρεφα τους φτωχούς.]

3

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
Στίχοι: Λευτέρης Πλιάτσικας,Φίλιππος Πλιάτσικας, MC Vinca
Μουσική: Φίλιππος Πλιάτσικας
Γράφω μεθυσμένα λόγια και τα κρύβω στα χαρτιά
του ονείρου τα ρολόγια κουδουνίζουν δυνατά
Ποιος έχει λόγο στην αγάπη ,ποιος να έχει την ευθύνη
για να του πω να σταματήσει, να μη με πονάει εκείνη
Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να τη βγάλει απ' τα δεσμά της
αφού πονάει για κάποιον άλλο κι εγώ είμαι μακριά της.
Γράφω μεθυσμένες λέξεις που έρχονται απ' τα παλιά
όποιο δρόμο και αν διαλέξεις θα σε βγάλει πιο μακρυά..
Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη,
για να του πω να σταματήσει , να μη με πονάει εκείνη.
Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να τη βγάλει απ' τα δεσμά της
αφού πονάει για κάποιον άλλο κι εγώ είμαι μακριά της.
Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος κρατάει τα κλειδιά της,
αφού πονάει για κάποιον άλλο και εγώ είμαι μακριά της.
I’feeling her but see don’t want to come close I’m writing words of passion
but she won’t open her soul she’s cought up in another love, her eyes sparkle
when she sees him and now I’m searchinh for a place to find a core for my
grieving. I don’t know if time will heal the wounds, I can’t see tomorrow
cause the bands are too hard to break. Who has a say in love, who has the
power to free me like a dove, I’m lost and i can’t find the way. I remember
when I first met her time stood still and I was jamming and singing only for
her, but all these things were in vain, an incomplete painting in frame how
can I ever maintain.
(τη νιώθω μα αυτή δεν έρχεται πιο κοντά, της γράφω λόγια πάθους μα αυτή
δεν ανοίγει την ψυχή της. Είναι δεμένη σε μια άλλη αγάπη, τα μάτης της
φωτίζουν μόλις τον βλέπει και εγώ τώρα ψάχνω μέρος να βρω γιατρειά για τη
θλίψη μου. Δεν ξέρω αν ο χρόνος θα γιατρέψει τις πληγές και δεν μπορώ να
δω το αύριο γιατί τα δεσμά είναι δύσκολο να σπάσουν.
Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος έχει την δύναμη να μ’ ελευθερώσει σαν
περιστέρι, είμαι χαμένος και δεν μπορώ να βρω το δρόμο. Θυμάμαι όταν την
πρωτογνώρισα ο χρόνος έμεινε ακίνητος και τραγούδαγα μόνο γι’αυτή, όλα
όμως αυτά ήταν μάταια, ήταν μια ατελής ζωγραφιά σε ένα πλαίσιο, πως θα το
ξεπεράσω.)
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ΠΟΛΗ ΧΙΟΝΙ
Στίχοι: Άντρη Θεοδώρου
Μουσική: Φίλιππος Πλιάτσικας
Γεμάτο δάκρυα στάζει το πέλαγος
Μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει
Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο
Σ' ένα παρόν που στενάζει και κλαίει
Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα
Και τούτη η πόλη φαρμάκι να στάζει
Έχω πια χάσει καιρό το δικαίωμα
Να σ' αντικρίζω καθώς θα χαράζει
Όσο μ' αγάπησες τόσο σε πρόδωσα
Όσο με πρόδωσες σ' είχα αγαπήσει
Όσο με άφηνες τόσο σε άφηνα
Κι όσο με μίσησες με έχω μισήσει...
Κλείνω τα μάτια και βλέπω το αύριο
Κι είναι ένα αύριο δίχως εικόνες
Ίσως να ζει η αγάπη μεθαύριο
Ίσως περάσουν κι αυτοί οι χειμώνες
Είναι η πόλη μας τώρα πια φάντασμα
Μοιάζει με πίνακα που έχει ξεβάψει
Κι έχει απομείνει μονάχα η θάλασσα
Να μου θυμίζει ότι έχω ξεχάσει
Έτσι κοιτάζω την πόλη που αγάπησα
Όταν σε είχα σε αυτή συναντήσει
Έτσι κοιτάζω την πόλη που άφησα
Όταν στην άβυσσο μ' είχες αφήσει...
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ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ
Στίχοι-Μουσική: Φίλιππος Πλιάτσικας
Έχω φτιάξει μια κρυψώνα
να περάσει η βροχή
για να βγάλω το χειμώνα
μια μοντέρνα φυλακή
Κάποιος πρέπει να μ’ ακούσει
αν φωνάξω δυνατά
πως καμιά φορά τα λάθη
ρίχνουν το ψέμα στη φωτιά
Είν’ ωραία τα λάθη
γιατί μοιάζουν με μας
ποια ζωή έχεις διαλέξει
ποια ζωή κουβαλάς
είν’ ωραίες οι λέξεις
που δεν βγάζουν φωνή
γιατί έχεις να παίξεις
μόνο μ’ ένα κορμί
Φωνάζει εδώ και χίλια χρόνια, σαν αγρίμι η σιωπή
πως σκορπίζονται τα λόγια, όταν μιλήσει το κορμί
πως μαραίνεται η αγάπη για να μπορεί να αναστηθεί
και καμιά φορά τα λάθη βάζουν το ψέμα φυλακή
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ΠΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΕΞΗΓΩ
Μουσική-Στίχοι: Φίλιππος Πλιάτσικας
Στίχοι απαγγελίας: Θεοδώρα Σταύρου
Που να σου εξηγώ πως έτσι σαν κουφάρι μένω να μετρώ τον χρόνο που θα
χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφειλες ξέρεις, τον
χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά, τα άδεια σου
μηχανουργήματα θα τα ξεσκίσω και θα στα στείλω πίσω σ’ ένα φάκελο γεμάτο
σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου και θα καθίσω μαζί
σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο του τρένου, να δούμε τον κόσμο
από άλλη μεριά. Μια Έλλη, μια Ιθάκη, μια Αμέρικα.

Που να σου εξηγώ πως δεν πονάω πια
που να σου εξηγώ πως δεν σε ξέρω πια
κι ας ξέρω τον καιρό, στα μέρη που θα πας
ορίζοντα ανοιχτό να βρίσκεις να περνάς
Κοιτάζω τώρα πίσω
τι να κρατήσω
και ποις ζωή να ζήσω
πώς να σου εξηγήσω

TIME FOR LOVE
Μουσική-Στίχοι: Φίλιππος Πλιάτσικας
Time for love
Time to feel something
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OMNIA
Μουσική: Φίλιππος Πλιάτσικας
Στίχοι: Λουδοβίκος των Ανωγείων
Omnia sol temperat purus et subtilis
(όλα τα κυβερνά ο καθαρός και λεπτός ήλιος)
Με γομολάστιχα θα σβήσω
αλήθειες που σε κάνουν να πονείς
Να φτιάξω ένα ωραίο ψέμα
Απόψε για να κοιμηθείς
Μη με κοιτάς μ’ αυτό το βλέμμα
γεμάτο ερωτηματικά
οι απαντήσεις που γυρεύεις
είναι θαμμένα μυστικά
Μετράει η αλήθεια για όσο την αντέχεις
Γι’ αυτό τις ερωτήσεις που θα κάνεις να προσέχεις
Μετράει η αλήθεια για όσο την αντέχω
Γι’αυτό τις ερωτήσεις που θα κάνω θα προσέχω.

ΕΧΩ ΚΙ ΑΛΛΑ
Μουσική-Στίχοι: Φίλιππος Πλιάτσικας
Χονδρές φιγούρες που έχω βελτιώσει
ξεκάθαρα βλέμματα που έχω θολώσει
ελεύθερες σκέψεις που έχω πληρώσει
Ατέλειωτα όνειρα που έχω σκοτώσει
Μα έχω κι άλλα πολλά, μη με λυπάσει
έχω κι άλλα πολλά μη με φοβάσαι
Πολλές οι αλήθειες και μ’ έχουν στριμώξει
πολλά και τα ψέματα μα δεν μ’ έχουν γλυτώσει
χιλιάδες ταξίδια που δεν έχω τελειώσει
Αμέτρητα όνειρα που έχω προδώσει
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ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ΣΕ ΘΟΛΑ ΝΕΡΑ
Μουσική-Στίχοι: Φίλιππος Πλιάτσικας
Στις σκυφτές σου πλάτες πράγματα πολλά
φουντώνουν οι αυταπάτες σε θολά νερά
έρχονται οι χειμώνες όταν δεν τους θες
άγριες ανεμώνες, κρύες θύελλες
Τι να πω για όσα είχα ονειρευτεί
ήταν όλα ξένα πριν να ρθεις εσύ
τι να πω για όσα είναι ανείπωτα
πόσα χρόνια ακόμα για ένα τίποτα
Ίσως να με βγάλεις απ’ τη συννεφιά
ίδια η απορία που θα σε κυνηγά
ό,τι και ν’αγγίξεις ότι και να δεις
μια θα προδώσει, τρεις θα τ’αρνηθείς

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΔΙΧΩΣ ΘΥΜΟ
Μουσική:Φίλιππος Πλιάτσικας
Στίχοι: Νάντια Σπηλιωτοπούλου
Μια ελπίδα χαμένη
ένα τσιγάρο κλεφτό
νόμιζα ήσουνα ξένη
μα είσαι πάντα εδώ
Ένα παιχνίδι κλεμμένο
επαναστάτης δίχως θυμό
ακόμη σε περιμένω
κι ας είσαι πάντα εδώ
Κια ας είσαι πάντα εδώ
κι ας ξέρω τι ψάχνεις
έχω καιρό να σε δω
να μάθω τι κάνεις
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Για πόσα χρόνια ακόμα
για πόσο ακόμη καιρό
θα φεύγεις δε θα υπάρχεις
αλλά θα είσαι εδώ
Ένα παιχνίδι κλεμμένο
επαναστάτης δίχως θυμό
ακόμη σε περιμένω
κι ας είσαι πάντα εδώ

ΘΕΛΩ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ
Συμμετέχει η Ελεονώρα Ζουγανέλη
Μουσική-Στίχοι: Φίλιππος Πλιάτσικας
Θέλω ακόμα μια βόλτα
έχουμε ζήσει τόσα μαζί
θέλω ακόμα μια βόλτα
στου αιγαίου το γλυκό θαλασσί
Θέλω ακόμα μια βόλτα
Στης ζωής μας το μεγάλο γιατί
θέλω ακόμα μια βόλτα
να κάνουμε μαζί
Θέλω ακόμα μια στροφή
να χορέψουμε μαζί
θέλω ακόμα έναν καφέ
στο ξημέρωμα στο μπλε
Θέλω ακόμα μια βόλτα
έχουμε ζήσει τόσα μαζί
θέλω ακόμα μια βόλτα
να φεύγω μόνη να γυρνάμε μαζί
Θέλω ακόμα μια βόλτα
στα μεγάλα μας γιατί
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΛΕΦΤΕΣ
Μουσική-Στίχοι: Φίλιππος Πλιάτσικας
Τα τραγούδια κοστίζουν κι ας μην έχουν τιμή
πάντα αυτά θα κερδίζουν και θα χάνεις εσύ
Τα τραγούδια πληγώνουν με δική τους φωνή
όταν κλαις δυναμώνουν και σε παίρνουν μαζί
Τα τραγούδια μου κλέφτες μια στιγμή στη σκηνή
φοβισμένοι δραπέτες από δω κι απο’ κει
Τα τραγούδια σε βρίσκουν αν τα βρίσκεις πρώτα εσύ
την ψυχή τους σου δίνουν για μια βόλτα μαζί

www.pliatsikas.com
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