
Ο Αντώνης, ο Τέο, ο Δημήτρης. Και ο Γιώργος. Τέσσερις φίλοι. Δηλαδή τρεις κι άλλος ένας. Φίλος. Στην πλατεία. 
Στο Fürstenplatz. Γύρω απ’ την πλατεία υπάρχουν σπίτια, μαγαζιά, δέντρα και παγκάκια. Μέσα στα σπίτια, στα 
μαγαζιά, ανάμεσα στα δέντρα και πάνω στα παγκάκια υπάρχουν άνθρωποι. Άλλοι κάθονται, άλλοι στέκονται κι 
άλλοι περνούν. Οι τέσσερις φίλοι πίνουν – σχεδόν καθημερινά – έναν καφέ στο αγαπημένο τους καφέ. Άλλες φορές 
φραπέ, άλλες φορές εσπρέσσο κι άλλες φορές γαλλικό. Άλλες φορές μιλάνε κι άλλες φορές σιωπούν. Κατά τ’ άλλα, 
δε συμβαίνουν και πολλά. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν... Όπως και να ‘χει, την ημέρα εκείνη κάτι ταρακούνησε 
την καθημερινότητά τους. Κι έβαλαν έναν στόχο. Ποιος είναι αυτός ο στόχος και ποια είναι αυτή η σερβιτόρα; 
Ή μήπως είναι αυτή ο στόχος; Δεν έχουν ιδέα. Θα τον πετύχουν όμως; 

Μια απλή, καθημερινή ιστορία. Για τέσσερις φίλους. Δηλαδή για τους τρεις απ’ τους τέσσερις. Και για τον στόχο 
τους. Και για τη σερβιτόρα. Στην πλατεία... 



Στον Leander, την Helena και την Ina,
στην Αναστασία, τη Λίλιαν και τον Βασίλη,

στον Νίκο
και στην Ντομένικα



Λέγεται ότι η Αρετή και η Κακία ήταν ένα πρόσωπο.
Οι δρόμοι τους απλά χώριζαν, έκαναν έναν κύκλο

και συναντιούνταν λίγα μέτρα πιο κάτω, 
πίσω από κάτι θάμνους...
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Εισαγωγή

Ένα ξυπνητήρι ποτέ δε συγχωρεί. (Το ξυπνητήρι τής διέκοψε το όνειρο.) Σηκώθηκε από το κρεβάτι και άνοιξε τα 
παραθυρόφυλλα. Ο ήλιος τής χάιδεψε τα μαλλιά και της ζέστανε το δέρμα. Εκείνη μισόκλεισε τα μάτια, χαμογέλασε 
για να του ανταποδώσει το καλό και, άθελά της, τον ανταγωνίστηκε σε λάμψη. Ύστερα πήγε στην κουζίνα, έβαλε 
το νερό να βράσει – σήμερα θα έπινε καφέ αποφάσισε, μετά πήγε στο μπάνιο. Λίγο αργότερα λιαζόταν δίπλα στην 
μπιγκόνια στο μικρό της μπαλκονάκι, πίνοντας τον καφέ της και τρώγοντας ένα κρουασάν βουτύρου με μαρμελάδα 
βατόμουρο. Έριξε μια ματιά στο ρολόι. Έπρεπε να φύγει. Σηκώθηκε, μάζεψε την κούπα και το πιάτο της, τα 
ακούμπησε στον νεροχύτη της κουζίνας και ξαναπήγε στο μπάνιο. Λίγα λεπτά αργότερα βρισκόταν στον διάδρομο. 
Τράβηξε την πόρτα, γύρισε δυο φορές το κλειδί, κατέβηκε ανάλαφρα τις σκάλες, βγήκε στον δρόμο, χαμογέλασε και 
κατευθύνθηκε προς την πλατεία. Προς το Fürstenplatz. Την Πλατεία των Πριγκίπων. 

6 

Fürstenplatz {fYrstƏnplats} (γερμ. ουσ. αρσ.) Ουσιαστικό που συχνά συναντάται ως όνομα πλατείας σε κατά 
κύριο λόγο κατοικημένες περιοχές γερμανόφωνων χωρών, και διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά μιας πλατείας, όπως 
αυτά απαντώνται ανά τον κόσμο, δηλαδή το εξής ένα: οι δρόμοι της ζωής (οι λεγόμενοι και «ζωικοί δρόμοι») 
δύο ή και περισσότερων ανθρώπων διασταυρώνονται, σμίγουν για λίγο (ή και για λίγο παραπάνω) ή είναι απλώς 
παράλληλοι αγνοώντας την ύπαρξη του άλλου ή των άλλων, πράγμα το οποίο στο σημείο αυτό αναφέρεται απλώς 
σαν δεδομένο και σε καμία περίπτωση ως κριτική στη σύγχρονη κοινωνία της αποξένωσης και της μοναξιάς.

Σε ελεύθερη εννοιολογική μετάφραση η λέξη «Fürstenplatz» σημαίνει «Πλατεία των πριγκίπων», αφού «Fürsten» 
είναι ο πληθυντικός αριθμός του «Fürst» (ουσ. αρσ.) και σημαίνει «πρίγκιπες», ενώ «Platz» (ουσ. αρσ.) 
είναι η «πλατεία». Η ευρέως διαδεδομένη θεωρία ότι «Fürstenplatz» σημαίνει «κολύμβηση των πρώτων» από το 
αγγλικό τακτικό αριθμητικό «first» ({fYrst} τοπική διάλεκτος της βορειοανατολικής Ουαλίας) που θα πει 
«πρώτος» και την ηχομιμητική λέξη «πλατς» (εκ του «πλιτς πλατς») δεν έχει αποδειχτεί επαρκώς.
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Κεφάλαιο 1ον

Πασαρέλα1

Μουσική: Αντώνης, Τέο

Στίχοι: Αντώνης

Ενορχήστρωση: Fürstenplatz

Τραγούδι: Αντώνης

*Φωνητικά: Τέο, Δημήτρης

***Φωνητικά: Νίκος

Ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες: 
Thorsten (Με «h». Wuppertal.)

Μπάσο, Glockenspiel (Πώς το λένε 
αυτό τώρα; Μεταλλόφωνο;): Τέο

Τύμπανα: Björn 

Congas, Τουμπελέκι, Shakers, 
Ντέφι (μπορεί και Djembe): Max

Ακορντεόν: Dragan

Μπουζούκι: Νίκος 

*Kazoo: Δημήτρης

Κατεβαίνω στην πλατεία
μ’ έναν φίλο, τον Ηλία,2

για να πιούμε καφεδάκι,
να χαζέψουμε λιγάκι.

Βρήκαμε κι ωραία θέση
στης καφετέριας τη μέση,
μας σερβίρει μια κοπέλα
καραμέλα με κανέλα.

Ρεφραίν

Έλα, φιλαράκι μου, έλα,
κάτσε κάτω απ’ την ομπρέλα,
είναι, είναι, είναι, είναι τρέλα,
ξεκινάει η πασαρέλα, η πασαρέλα.

Σούπερ-σέξι γκομενίτσες
και πουρά πεταλουδίτσες,
φλώροι, emo και φρικιά,
μεταλλάδες και πανκιά.

Είμαι Ο.Κ., είμαι ready,
είμαι trendy, είμαι trendy
και θα σας πω για άλλη φάση,
η πασαρέλα σαν περάσει.

Ρεφραίν

Έλα, φιλαράκι μου, έλα,
κάτσε κάτω απ’ την ομπρέλα,
είναι, είναι, είναι, είναι τρέλα,
ξεκινάει η πασαρέλα, η πασαρέλα,
η πασαρέλα, η πασαρέλα.

Έλα, φιλαράκι μου, έλα,
κάτσε κάτω απ’ την ομπρέλα,
είναι, είναι, είναι, είναι τρέλα,
ξεκινάει η πασαρέλα, η πασαρέλα,
η πασαρέλα, η πασαρέλα…

Ήταν η πρώτη της μέρα στη δουλειά. Εδώ και ώρα στεκόταν πίσω από τον πάγκο και παρατηρούσε τον κόσμο 
που πηγαινοερχόταν στην πλατεία, ανοιγόκλεινε πόρτες, μπαινόβγαινε στα μαγαζιά, ανεβοκατέβαινε στα τραμ, 
αναβόσβηνε τσιγάρα, έτρωγε, έπινε, μιλούσε στο κινητό, κοιτούσε το κινητό, έγραφε στο κινητό, διάβαζε στο 
κινητό, έψαχνε στο κινητό, άκουγε μουσική από το κινητό, έβγαζε φωτογραφίες με το κινητό... θαύμαζε το 
κινητό. «Σε αυτήν την πασαρέλαση συμβαίνουν κάθε μέρα πολλά!» σκέφτηκε και χαμογέλασε. «Μικρά, αλλά πολλά.» 
Κοίταξε το ρολόι. Δώδεκα και είκοσι πέντε περίπου. Για μια στιγμή της φάνηκε ότι οι δείκτες των δευτερολέπτων 
χοροπήδησαν. Δεν έδωσε σημασία. Πήρε τον δίσκο της και μάζεψε δυο φλιτζάνια από ένα τραπέζι. Ύστερα είδε τους 
τρεις φίλους και κοντοστάθηκε. Αυτοί δεν την πρόσεξαν. Περίμενε για λίγο ώσπου να καθίσει και ο τελευταίος, 
ο οποίος με έντονες χειρονομίες διηγούταν μια ιστορία. Στο τέλος όμως βαρέθηκε και αποφάσισε να πάει να 
τους πάρει παραγγελία. Βγαίνοντας από το καφέ έφτασαν στα αυτιά της ήχοι από μια γλώσσα γνώριμη, που της 
θύμισε περασμένα καλοκαίρια στη θάλασσα... Πλησίασε τους τρεις φίλους, χαμογέλασε, αντάλλαξε δυο κουβέντες 
μαζί τους, σημείωσε την παραγγελία και ξαναμπήκε στο καφέ, παίρνοντας ξανά τη θέση της πίσω από τον πάγκο. 
«Συμπαθητικά παιδιά...» σκέφτηκε. Ύστερα μετακίνησε το βάζο με τα λουλούδια – από μικρή της έλεγαν ότι έχει 
ταλέντο στη διακόσμηση – και άρχισε να φτιάχνει τους φραπέδες...

1 επίσης «πασσαρέλα», «πασαρέλλα» ή «πασσαρέλλα» 2 Πρόσωπο υπαρκτό, φίλος πραγματικός (όπως και ο 

Δημήτρης Μ.), ο οποίος επιλέχτηκε όμως και για 

λόγους ομοιοκαταληξίας, πράγμα που εξηγεί την 

απουσία του από την υπόλοιπη ιστορία.
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Αφού μάζεψε τα τασάκια, ετοίμασε τους φραπέδες και έσπασε και τα καλαμάκια, έβαλε σ’ ένα πιατάκι τρία 
κουλουράκια με γεύση κανέλλας (τα είχε φτιάξει με τα χεράκια της το προηγούμενο βράδυ) και τρεις καραμέλες 
σοκολάτας. Σέρβιρε τους τρεις φίλους και επέστρεψε ονειροπολώντας στη θέση της πίσω από τον πάγκο. Ένα κουδούνι 
ποδηλάτου την επανέφερε στην πραγματικότητα. Ύστερα είδε κάποιον να πλησιάζει τους τρεις φίλους, να συζητάει 
για λίγο μαζί τους και να φεύγει. Ένιωσε κάτι ευχάριστο. Θαύμασε το γοργό και αποφασιστικό αλλά συνάμα γαλήνιο 
βήμα του. «Με τέτοιο βήμα γυρνάς τον κόσμο όλο!» σκέφτηκε. «Μοιάζει σαν να πετάει!». Πού να πήγαινε άραγε; 
Όταν αργότερα προσπάθησε να θυμηθεί το πρόσωπό του, δεν μπόρεσε. Είχε πάθει κάτι σαν αναμνησία...

Κεφάλαιο 2ον

Σάκης
(Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα ή γεγονότα έχει τον λόγο της!)

Μουσική: Αντώνης, Τέο

Στίχοι: Δημήτρης

Ενορχήστρωση: Fürstenplatz

Τραγούδι: Αντώνης

***Χορωδία: Leander, Βασίλης, Fillip, 
Ina, Αναστασία, Ντομένικα, Αλεξάνδρα, 
Petra, Δημήτρης Μ., Γιώργος Τ., Βαγγέλης, 
Αντώνης, Τέο, Δημήτρης, Γιώργος 

Χορωδία: Henrik, Armin, Αντώνης, Τέο, 
Δημήτρης

**Ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες: 
Torsten (Χωρίς «h». Berlin.) 

*Μπάσο: Τέο

Τύμπανα: Markus

Shakers, Ντέφι: Max

Κροτάλισμα δαχτύλων: Τέο, Δημήτρης

Παλαμάκια: Αντώνης, Τέο, Δημήτρης

*Κέρματα: Πέσανε

Δεν υπάρχει στα αρχεία
σε κανένα απ’ τα γραφεία,
μήτε κι η αστυνομία
έχει μια φωτογραφία,
ούτε μια πληροφορία,
ούτε τίποτα στοιχεία
για την ηλικία.

Ρεφραίν

Δεν είναι αναρχικός, ούτε και χούλιγκαν,
είναι περιπατητής, κάτι σαν τον Forrest Gump.

Δεν ανήκει στα φαντάσματα,
ούτε στα εξωγήινα τα πλάσματα,
μα ούτε και στα μυθικά τα όντα
και ας έχει... τα προσόντα. 

Με την τύχη του φλερτάρει,
γιατί τόσο τη γουστάρει,
μα δεν είναι προικοθήρας
της Fortuna1 ο μνηστήρας. 

Ρεφραίν

Δεν είναι φλώρος, πανκ, ούτε φρικιό ή emo,
αλλάζει ρόλους, κάτι σαν τον Al Pacino.

Μια ζωή πίσω απ’ την μπάλα
κι άμα θες ν’ ακούσεις κι άλλα
ή αν θες τώρα να μάθεις,
πώς το λέν’ αυτό το ον,
το CD μας ν’ αγοράσεις,
να επενδύσεις το ποσόν.

Ρεφραίν

Δεν είναι ο Άκης, ο Λάκης, ούτε κι ο Τάκης, ο Μάκης, 
δεν είν’ ανώνυμος, το όνομά του είναι Σσς...

1 Fortuna (λατ. = τύχη) είναι η ποδοσφαιρική ομάδα 

της πόλης του Düsseldorf, που συνήθως αγωνίζεται 

κάπου μεταξύ 1ης και 2ης Bundesliga καθώς και 3ης 

Liga (βλ. Α’, B’ και Γ’ Εθνική). Σαν να λέμε: «Η 

Fortuna εγκατέλειψε τη Fortuna».

10 11



Ένα περιοδικό τής τράβηξε την προσοχή. Στο εξώφυλλο φιγουράριζε ένας ζάμπλουτος δισεκατομμυριούχος 
επιχειρηματίας με αστραφτερό χαμόγελο, τουπέ και μπότοξ, ο οποίος πριν καμιά βδομάδα είχε βγάλει ακόμη 
περισσότερα δισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο πουλώντας και αγοράζοντας... εεε, ναι, τι άραγε; Χαμογέλασε 
όταν σκέφτηκε ότι εκείνη είχε τα πουρμπουάρ της και ξέπλυνε ευχαριστημένη δυο ποτήρια στον νεροχύτη πίσω 
από τον πάγκο...

Κεφάλαιο 3ον

Μηρυκαστικά απόψεων

Μουσική: Τέο, Αντώνης

Στίχοι: Δημήτρης

Ενορχήστρωση: Fürstenplatz 
(αλλά κυρίως ο Τέο) 

Τραγούδι: Αντώνης

*Φωνητικά: Τέο

Ακουστική κιθάρα: και πάλι...

Κλασική κιθάρα: Thomas

Μπάσο: Τέο

Congas, Djembe, Shakers, 
Pandeiro, Guiro, Cowbell, 
Claves (Ξεχάσαμε τίποτα;): Max

**Πιάνο: Tobias

Κυρίως για τον αγώνα για ανεξάρτητη ενημέρωση
μα και για την οριστική τους καθιέρωση,
στους στενούς τους κύκλους κάποιου καφενείου
την ψυχή τους πούλησαν στον Δαίμονα του Τυπογραφείου.1

Δευτέρα με Παρασκευή και άνευ εξαιρέσεως
βρίσκονται πάντα σιωπηλοί σαν μέλη μιας αιρέσεως,
στηρίζουν τα βαριά γυαλιά στ’ όργανο της οσφρήσεως, 
όπου έχουν μια μικρή πληγή, σημάδι αναγνωρίσεως.

Τα φρύδια τους σουφρώνουνε και κάνουν μια ρυτίδα,
λίγο πριν ξετυλίξουνε τη φρέσκια εφημερίδα
κι αρχίσει στα πατώματα να τρέχει ο καφές,
καθώς στον Γουτεμβέργιο2 κάνουνε τις σπονδές.

Από επάγγελμα οι μισοί είναι συνταξιούχοι
κι οι άλλοι απλά θα ήθελαν να ‘ναι εκατομμυριούχοι, 
μα ήταν, λένε, άτυχοι, δεν έχουν ενοχές,
η εφημερίδα το ‘γραφε να πάρουν μετοχές.

Απ’ το πολύ το διάβασμα τους έγειραν οι ώμοι,
μ’ ακόμα δεν σχημάτισαν μία δικιά τους γνώμη.
Κι ας έχουν τα νομίσματα πάντοτε δύο όψεις,
αυτοί των εφημεριδών αναμασούν απόψεις.

Κυρίως για ν’ ανέβουνε στης ενημέρωσης τα βάθρα,
μα και για να ‘χουν αποδεικτικό πως διάβασαν τα άρθρα,
τα χέρια τους μαυρίζουνε με τη φτηνή μελάνη,
καθώς η γλώσσα ξεκινά να τρέχει σαν ροδάνι.

Μιλάνε παραβλέποντας κάθε σημείο της στίξης
κι ενώ το σάλιο βρίσκεται στο στάδιο της πήξης, 
μπορούν και συζητούν με απόλυτη σοβαροφάνεια,
λίγο πριν να τους καταπιεί η απόλυτη αφάνεια.

 

1 Γνωστός δαίμονας (του τυπογραφείου)
2 Γνωστός Γερμανός εφευρέτης (περί τα 1400-1468), 

εφευρέτης της τυπογραφίας
3 Γνωστός θεός, γιος του Δία και της Μαίας, ένας από τους 

δώδεκα θεούς του Ολύμπου, με πολλές και διαφορετικές 

αρμοδιότητες, αλλά κυρίως αγγελιοφόρος των θεών, γνωστός 

και ως «ταχυδρόμος των θεών» ή «η Κατίνα του δωδεκάθεου». 

Το κεφάλι του κοσμούσε τις εισόδους των σπιτιών στην 

αρχαία Αθήνα για να τα προστατεύει από τους κλέφτες 

και τους αμαρτωλούς, ενώ σήμερα κοσμεί το λογότυπο των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) αλλά και διάφορων ιδιωτικών 

ταχυδρομείων ανά τον κόσμο.

Το Σάββατο προσεκτικά διαβάζουνε τα νέα,
η εβδομάδα πέρασε  - ωραία ή μοιραία -
ο κόσμος όλος άλλαξε, σελίδα τη σελίδα,
μα ο δικός τους έμεινε μες στην εφημερίδα.

Τις Κυριακές έχουν γιορτή και ανοίγουν δώρα θεία,
το νάυλον τσαλακώνουνε, για τον Ερμή3 θυσία,
που με σανδάλια ακούραστα τους έφερε τα νέα
με ντι-βι-ντί, περιοδικά και δυο σι-ντί παρέα.

Μα είναι πάντα αμίλητοι τις μέρες που ’ναι αργία
κι απ’ το τραπέζι απέναντι τούς γνέφει μια αγγελία
μ’ έναν γνωστό συνδυασμό κάποιων γνωστών ψηφίων:
«Να ‘ναι της πυροσβεστικής ή κάποιων φαρμακείων;» 

Τα μάτια βλέπουν γράμματα που ο νους τα συνδυάζει,
οι λέξεις φτιάχνουν πρόταση κι αυτή νόημα βγάζει.
Διαβάζουν άλλη μια φορά μήπως και το αναστρέψουν,
τα δεδομένα δεν μπορούν όμως να τ’ ανατρέψουν.

Μικρές Αγγελίες
«Σε ψάχνω απ’ την Παρασκευή και είναι ημέρα Τρίτη,
να δούμε αν θα ‘ρθεις ποτέ ξανά από το σπίτι.
Στον φούρνο έχω το αρνί μαζί με κριθαράκι,
μην έρθεις και πολύ νωρίς, έλα μεσημεράκι.»
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Σήκωσε το βλέμμα της και είδε έναν άλλο τύπο να πλησιάζει τους τρεις φίλους. «Μα καλά, πόσο κόσμο ξέρουν; 
Λες να είναι διάσημοι;» αναρωτήθηκε. Είχε και αυτός βήμα γοργό και αποφασιστικό αλλά κάπως αγχωτικό. Ένιωσε 
κάτι... όχι και τόσο ευχάριστο. Αφού έβαλε μια καρέκλα στη θέση της, πήγε και στάθηκε μπροστά από τον πάγκο. Ο 
τύπος την πλησίασε, τη ρώτησε αν μπορεί να πάρει έναν εσπρέσσο σε χάρτινο ποτηράκι, ύστερα σήκωσε επιτέλους το 
κινητό του που χτυπούσε εδώ και ώρα, άρχισε να μιλάει για διάφορα μέλη του σώματος και κατευθύνθηκε προς την 
τουαλέτα. Βγήκε, σκούπισε τα χέρια του βιαστικά στο παντελόνι, πλήρωσε (αφήνοντας γενναιόδωρο πουρμπουάρ), 
πήρε τον καφέ του, είπε κάτι στους τρεις φίλους κι εξαφανίστηκε. Εκείνη, αγχωμένη, σκέφτηκε πως καλό θα ήταν 
να κόψει το τσιγάρο... ή τουλάχιστον να κόψει να κόβει το τσιγάρο. Άναψε ένα τσιγάρο για να ηρεμήσει.

Κεφάλαιο 4ον

Γιατρέ μου! Με κοιτάς στα μάτια, μου μετράς την πίεση
κι ας μη φοράς τη λευκή σου αμφίεση
και μου λες για μιαν αρρώστια άγνωστη, 
στον φίλο σου βρήκες να κάνεις διάγνωση;

Με κοιτάζεις στα δόντια και διακρίνεις μια τρύπα,
έχω φάει σαλάτα και απλά δε σ’ το είπα.
Κι αν τώρα συνεχίσεις θα μου βρεις και άλλα,
τον φίλο σου βρήκες να πεις «κουφάλα»;

Ρεφραίν

Άνοιξες κι άλλη κοιλιά με κοφτερό νυστέρι,
μα σκέφτηκες, γιατρέ μου, πως, πως δε μ’ ενδιαφέρει;

Τη ζωή την ακουμπάς με πλαστικά γαντάκια,
έχεις αυτοκίνητο και μπάνιο με μπανιέρα,
μια γυναίκα, δυο παιδιά, για τα παιδιά γατάκια,
και τηλεόραση να βλέπεις τι έχασες τη μέρα. 

Με ρωτάς: «Τι κάνεις;» και μιλάς στο συκώτι
κι ας στο ‘χω πει χίλιες φορές – «Ότι;»
Ότι εγώ δε θέλω να αλλάξω χαρακτήρα,
στον φίλο σου λες να κόψει την μπύρα;

Και μου δίνεις το χέρι, μου αγγίζεις το δέρμα:
«Είναι λίγο σκληρό, μήπως έχεις και φλέγμα;»
Δεν κοιτάς που όλο βήχεις από το τσιγάρο,
στον φίλο σου λες πως καπνίζει σαν φουγάρο.

Ρεφραίν

Άνοιξες κι άλλη κοιλιά με κοφτερό νυστέρι,
μα σκέφτηκες, ντοτόρε, πως, πως δε μ’ ενδιαφέρει;

Τη ζωή την ακουμπάς με πλαστικά γαντάκια,
έχεις αυτοκίνητο και μπάνιο με μπανιέρα,
μια γυναίκα, δυο παιδιά, για τα παιδιά γατάκια,
και τηλεόραση να βλέπεις τι έχασες τη μέρα. 

Κάνω λάθος και λέω πως πονάει το στομάχι
και μου λες, αν είναι όγκος, έχω χάσει τη μάχη.
Όμως, ίσως για όλα να φταίνε τα νεφρά,
θέλω τόσο να σου πω πως μου ‘χεις σπάσει τα νεύρα.

Με πονάει το χέρι και σου λέω «ο τένοντας»,
δε μ’ ακούς, μ’ αγνοείς και μου λες, επιμένοντας,
πως είναι κάποιες ίνες του ακρομυαίου,
μα εγώ λέω είν’ η γνώμη ενός στριμμένου εντέρου. 

Ρεφραίν

Άνοιξες κι άλλη κοιλιά με κοφτερό νυστέρι,
μα σκέφτηκες, γιατρούκο, πως, πως δε μ’ ενδιαφέρει;

Τη ζωή την ακουμπάς με πλαστικά γαντάκια,
έχεις αυτοκίνητο και μπάνιο με μπανιέρα,
μια γυναίκα, δυο παιδιά, για τα παιδιά γατάκια,
και τηλεόραση να βλέπεις τι έχασες τη μέρα. 

Μουσική: Αντώνης, Τέο

Στίχοι: Δημήτρης

Ενορχήστρωση: Fürstenplatz

Τραγούδι: Αντώνης

*Φωνητικά: Αντώνης, Τέο, Δημήτρης

***«Ότι;»: Αλέξανδρος

Ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες: 
... ο ένας... 

Μπάσο, *Μελόντικα: Τέο

**Πιάνο: Stefan

*Cajon, *Στάμνα: Δημήτρης

Shakers: Max

Ντέφι: Björn

*Loops: «Ευριπίδης» 
(αρχαίος τραγικός υπολογιστής)
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Γύρισε στη θέση της και αυτήν τη φορά έκατσε σε ένα σκαμπό πίσω από τον πάγκο. Πήρε μια βαθιά ανάσα. Ξαφνικά 
πρόσεξε την τσάντα μιας κοπέλας που – χωρίς φανερή αιτία – άνοιξε απότομα και έπεσε αδειάζοντας το περιεχόμενό 
της στο πεζοδρόμιο. Έριξε μια ματιά προς τους τρεις φίλους. Από το ύφος τους κατάλαβε ότι μόλις ξεχύθηκε 
μπροστά στα μάτια τους και πάνω στις γκρίζες πλάκες ένας ως τότε καλά κρυμένος κόσμος. Ύστερα σαν να της 
φάνηκε πως άκουσε κάποιον να σφυρίζει μια γλυκιά μελωδία...

Κεφάλαιο 5ον

Τσάντες, τσαντούλες, τσαντάκια…1 Μεγάλες τσάντες
με κουδούνια και χάντρες,
και μεσαίες τσαντούλες 
με χιλιάδες τσεπούλες.

Πούδρα, mascara,
βερνίκι, τσιγάρα,
σκιές,2  λαστιχάκια,
μέικ-απ, κοκκαλάκια.

Ρεφραίν

Κορίτσια, κοπέλες, γυναίκες και γριούλες,
όλες στα χέρια τους κρατούν πολύτιμες τσαντούλες.
Αχ, θα ‘θελα να ήξερα τι βάζουνε στις τσάντες
και πώς τα καταφέρνουνε χωρίς αυτές οι άντρες.

Μικρά τσαντάκια
με μικρά καθρεφτάκια,
μικροσκοπικά τσαντίδια
της ζωής εγχειρίδια.

Κινητό και κραγιόν,
δυο ταμπόν και ντεπόν,
τρία στυλό, τα κλειδιά,
πορτοφόλι, λεφτά.3

Ρεφραίν

Κορίτσια, κοπέλες, γυναίκες και γριούλες,
όλες στα χέρια τους κρατούν πολύτιμες τσαντούλες.
Αχ, θα ‘θελα να ήξερα τι βάζουνε στις τσάντες
και πώς τα καταφέρνουνε χωρίς αυτές οι άντρες.

Μουσική: Αντώνης, Τέο

Στίχοι: Δημήτρης

Ενορχήστρωση: Fürstenplatz 
(αλλά κυρίως ο Τέο)

Τραγούδι: Αντώνης

*Φωνητικά: Τέο

Ακουστικές κιθάρες: ... ο μοναδικός...

Ηλεκτρικές κιθάρες: Henrik

Μπάσο: Τέο

Τύμπανα, Shakers, Ντέφι: Björn

**Πιάνο: Tobias
1... τσαντίδια, τσαντουλίνια, τσαντουλιθίνια, τσαντουλίτσες, τσαντουλάκια...

2  Οι σκιές είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο της γυναικείας 

τσάντας. Άλλωστε κάθε ύπαρξη έχει και τη σκιά της.
3 Τα αντικείμενα που καταγράφονται στο παρόν τραγούδι ως 

περιεχόμενο της γυναικείας τσάντας είναι μόνο ενδεικτικά, 

αφού ο περιορισμένος χρόνος ενός σι-ντί δεν επιτρέπει την 

εκτενή καταγραφή του περιεχομένου της γυναικείας τσάντας.
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Πάλι κάθεται και γράφει το πρώτο μυθιστόρημα,
πάνε χρόνια που παιδεύει μια λέξη,
κι αυτή θέλει πια να φύγει και να τρέξει
γιατί αυτά που γράφει είναι ανώριμα.

Πάλι κάθεται και γράφει το πρώτο του σενάριο,
πάνε χρόνια που παιδεύει μια ταινία,
κι αυτή θέλει να ξεφύγει απ’ την ανία,
να ξεφύγει απ’ αυτόν τον αρχάριο.

Ρεφραίν

Τα βιβλία του Κάφκα
του στολίζουν τα ράφια
και αυτά του Μπωντλαίρ
το καλοριφέρ.

Πιστεύει ότι ο Καουρισμάκι
είναι οδός στο Κολωνάκι
και ότι ο Αλμοδοβάρ
είναι μπαρ.

Πάλι κάθεται και ζωγραφίζει μια γυμνή κοπέλα,
πάνε χρόνια που παιδεύει ένα πινέλο,
κι αυτό θέλει να το σκάσει μαζί με το μοντέλο,
να του δώσει να φορέσει μια φανέλα.

Πάλι κάθεται και πασπατεύει το πρώτο του γλυπτό,
πάνε χρόνια που παιδεύει μια μύτη,
κι αυτή θέλει πια να βγει από το σπίτι,
ν’ αναπνεύσει και ας είναι από πηλό.

Ρεφραίν

Μια αφίσα του Γουώρχολ
του στολίζει το χωλ
κι άλλη μια του Μονέ
το βε-σε.

Πιστεύει ότι ο Φειδίας
είναι ο σκύλος της Μαρίας
κι ο Λεονάρντο ντα Βίντσι
ο Καντίνσκυ.

Μουσική: Τέο, Αντώνης

Στίχοι: Δημήτρης

Ενορχήστρωση: Fürstenplatz 
(αλλά κυρίως ο Τέο)

Τραγούδι: Δημήτρης

Πολύπλοκα, ωραία φωνητικά και χορωδία: 
Henrik  

*Εύκολα φωνητικά: Τέο

Ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες: 
... ο ανεπανάληπτος...

Ηλεκτρικές κιθάρες και solo: Franjo 
                    
Μπάσο: Τέο

Τύμπανα: Mickey

**Πιάνο, **Hammond organ: Stefan

Πάλι κάθεται και γράφει τον πρώτο του τον στίχο,
πάνε χρόνια που παιδεύει μια κιθάρα,
κι αυτή θέλει να περάσει η βαρεμάρα,
πιο καλά όταν στηρίζεται στον τοίχο.

Πάλι κάθεται και σκέφτεται μια χορογραφία,
πάνε χρόνια που παιδεύει έναν χορό,
κι αυτός θέλει να ‘ναι τσάμικος σ’ ένα μικρό χωριό,
ν’ αποδράσει από αυτήν την αηδία.

Ρεφραίν

Ένας δίσκος του Ζάππα
του στολίζει την ντουλάπα
κι άλλος ένας με μπλουζ
το ντουζ.

Πιστεύει ότι η Πίνα Μπάους
χορεύει μόνο με χάουζ
και ότι ο Γιοχάννες Μπραμς
παίζει ντραμς. 

Ήταν ακόμη καθισμένη στη θέση της πίσω από τον πάγκο και αγνάντευε τα αγάλματα στην πλατεία. «Καιρός να 
ξαναπάω σε κανά μουσείο. Ή σινεμά. Ή σε μια συναυλία...» της πέρασε άξαφνα από το μυαλό. «Λες να είναι 
μουσικοί;» ξανακοίταξε τους τρεις φίλους και άρχισε να τραγουδάει. Της άρεσε να τραγουδάει κι ας μην είχε 
τόσο καλή φωνή...

Κεφάλαιο 6ον

Μάθε Τέχνη πιάσ’ τηνε, μ’ αν πεινάσεις άσ’ τηνε
(Φήμες λένε ότι πρόκειται για τραγούδι αυτοβιογραφικό· δυστυχώς, δεν έχουν διαψευστεί επισήμως...)
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Τα μαλλιά του λούζει μ’ ένα σαμπουάν
από εκχυλίσματα φυτών Aloe Vera,
συμβουλή του κομμωτή του Αντουάν1

με καταγωγή λίγο έξω από τη Βέροια.2

Ρεφραίν

Στεγνώνει τα μαλλιά με σεσουάρ
και λίγο πριν να βγει φορά αξεσουάρ,
παίρνει ύφος ελαφρώς νουάρ
για τα κορίτσια, για τα κορίτσια!
Χορός: Για τα κορίτσια, για τα κορίτσια!
Παίρνει ύφος ελαφρώς νουάρ.

Το κορμί του αλείφει μ’ ένα λάδι
με αποστάγματα χυμού από καρύδες,
για το πρόσωπο μια κρέμα για το βράδυ
και άλλες τρεις για να καλύπτονται οι ρυτίδες.

Ρεφραίν

Φορά πάντα ένα στενό μπλουτζίν,
που είδε κάπου σ’ ένα fashion μαγκαζίν
και διάβασε ότι είναι πάλι ιν
«... να πίνεις τα κοκτέιλ σου με τζιν.»
Χορός: Με τα κορίτσια, με τα κορίτσια!
«... να πίνεις τα κοκτέιλ σου με τζιν.»

Μουσική: Αντώνης, Τέο

Στίχοι: Δημήτρης

Ενορχήστρωση: Fürstenplatz

Τραγούδι: Αντώνης

*Φωνητικά: Αλεξάνδρα, Τέο, Αντώνης

Ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες: 
... ο φοβερός...

Μπάσο: Τέο 

Τύμπανα: Björn 

Shakers: Max

**Πιάνο, **Synthesizer: Stefan

*Loops: «Ευριπίδης» 
(αρχαίος τραγικός υπολογιστής)

Μισή περίπου ώρα νωρίτερα...

1 Ουδεμία σχέση με τον Αντώνη – που δεν κατάγεται από τη 

Βέροια – ούτε και με τον Τέο – που κατάγεται από τη Βέροια.
2 Η Βέροια είναι μια πανέμορφη πόλη, η οποία επιλέχτηκε 

για λόγους ομοιοκαταληξίας. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι 

σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες οι μύγες έχουν 

εξαφανιστεί για ανεξήγητους λόγους τόσο από το κέντρο της 

πόλης όσο και από τα περίχωρα.
3 Η Γιούλα είναι ένα εκπληκτικό κορίτσι. Το όνομά της 

επιλέχτηκε παρόλ’ αυτά τυχαία.
4 Ντίνα (η): βλ. Γιούλα

Αφηρημένη καθώς ήταν πίσω από τον πάγκο της, ακολούθησε τα βλέμματα των τριών φίλων και τον είδε και αυτή να 
μπαίνει στο αμάξι του. «Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια, για να μπορέσει ο άντρας να αποδεχτεί το λουτρό σαν 
χώρο καλλωπισμού. Όμως αγωνίστηκε σθεναρά για την ισότητα των φύλων στο μπάνιο και για τη δίκαιη κατανομή του 
χώρου στα ραφάκια γύρω από τον καθρέφτη» σκέφτηκε και χαμογέλασε σαν... αααχ, χαμογέλασε σαν... 

Κεφάλαιο 7ον

Ο μόντελος

20 21

Στα χέρια του η Γιούλα3 κάνει μανικιούρ,
κάνει και αποτρίχωση του στήθους,
στα πόδια του η Ντίνα4 κάνει πεντικιούρ,
θυσίες για τον θαυμασμό του πλήθους.

Ρεφραίν

Στο ένα μπράτσο τζαπανίζ τατουάζ
αποχρώσεως σκούρου τιρκουάζ,
στο άλλο χέρι ένα Gauloises,
στο βλέμμα διακριτικό μακιγιάζ,
έχει ένα μεγάλο αβαντάζ...
με τα κορίτσια!
Χορός: Με τα κορίτσια...
έχει ένα μεγάλο αβαντάζ...



Μουσική: Αντώνης, Τέο

Στίχοι: Δημήτρης

Ενορχήστρωση: Fürstenplatz

Τραγούδι: Αντώνης

Φωνητικά: Σάκης 
(δεν πρόκειται για τον «Σσς»)

***Φωνητικά «Alter Ego»: Νίκος, Τέο, Δημήτρης

Ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες: 
... ο τρομερός...

Μπάσο: Τέο

Cajon, Shakers, Ντέφι (και μεγάλο κέφι): Max

Ακορντεόν: Dragan

Μπουζούκι: Νίκος 

Παλαμάκια: Σάκης, Αντώνης, Τέο, Δημήτρης

**Σπασμένη κιθάρα και ηχογράφηση με 
πλαστικό μικρόφωνο στο Intro 
(πρόκειται για απόσπασμα-ντοκουμέντο 
της πρώτης σπιτικής ηχογράφησης): Αντώνης

Έριξε μια ματιά στο κινητό της, που είχε αφήσει από το πρωί σε ένα ράφι πίσω από τον πάγκο. Δεν είχε λάβει 
κανένα μήνυμα... Ύστερα κοίταξε προς την πλατεία, είδε ένα τραμ να σταματάει και κόσμο να ανεβοκατεβαίνει, 
κι αμέσως βάλθηκε να υπολογίζει τον αριθμό των μηνυμάτων που στέλνουν οι άνθρωποι μέσα σε ένα ημερολογιακό 
έτος. Λίγο αργότερα σταμάτησε να λογαριάζει και κανείς δεν έμαθε ποτέ αν κατέληξε σε κάποιο αποτέλεσμα...

Κεφάλαιο 8ον

Διαδικτυακές γνωριμίες
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Το «γράμμα» μου το πρώτο
πριν απ’ τον πρώτο κρότο
της γνωριμίας
το έγραψα με δαχτυλιές,
γρήγορες σαν πιστολιές
μιας ταινίας.

Εμένα περικύκλωσα,
τον κόσμο μου συμπύκνωσα 
σε μιαν οθόνη
με γράμματα λατινικά,
νοήματα ερωτικά
και περιμένω ακόμη... περιμένω ακόμη.

Ρεφραίν

Στο Internet σε γνώρισα
κι από τον κόσμο χώρισα,
δεν είναι πρέπον, δεν είναι πρέπον.
Το θέμα το προχώρησα,
μια κάμερα σου δώρισα,
για να σε βλέπω, για να σε βλέπω.

Αχ Εκάβη, αχ Εκάβη,1

της γραμματοσειράς οι σκλάβοι.

Σου λείπει ένα καλώδιο
και βρέχω με ιώδιο
τις πληγές,
που άνοιξαν στα χέρια μου,
στα δυο τα κωλομέρια μου
πολλές.

Με βρήκε το ξημέρωμα,
μα εγώ δε βρίσκω ημέρωμα,
να κοιμηθώ, να κοιμηθώ.
Πήγαινε στο υπόγειο,
να δεις αν βρεις καλώδιο,
για να σε δω, για να σε δω.

Έχω ό,τι χρειάζεσαι,
μα βλέπω πως δε βιάζεσαι
να συνδεθείς.
Alter Ego: «Θα στείλω το καλώδιο, 
να το ’χεις για εφόδιο
να κρεμαστείς, να κρεμαστείς.»

Ρεφραίν

Στο Internet σε γνώρισα
κι από τον κόσμο χώρισα,
δεν είναι πρέπον, δεν είναι πρέπον.
Το θέμα το προχώρησα,
μια κάμερα σου δώρισα,
για να σε βλέπω, για να σε βλέπω.

Περσεφόνη, αχ Περσεφόνη,2

οι διαδικτυακοί μας φόνοι.

Στο Internet σε γνώρισα
κι από τον κόσμο χώρισα,
δεν είναι πρέπον, δεν είναι πρέπον.
Το θέμα το προχώρησα,
μια κάμερα σου δώρισα,
για να σε βλέπω, για να σε βλέπω.

Αχ Κασσάνδρα, αχ Κασσάνδρα,3

μήπως έχω να κάνω μ’ άντρα;

1 Εκάβη (η): γνωστό αρχαιοελληνικό όνομα που σήμερα 

χρησιμοποιείται συχνά και σαν ψευδώνυμο στο διαδίκτυο.
2 Περσεφόνη (η): βλ. Εκάβη
3 Κασσάνδρα (η): βλ. Περσεφόνη

Δώδεκα περίπου ώρες αργότερα...



Καθισμένη ακόμη πίσω από τον πάγκο της, παρακολούθησε τον έναν από τους τρεις φίλους να καθαρίζει μια 
κουτσουλιά απ’ το μπατζάκι του μ’ ένα χαρτομάντηλο. «Ατυχία!», σκέφτηκε... Ύστερα κοίταξε το ρολόι. Έδειχνε 
13:23...

Κεφάλαιο 9ον

Spielothekα

einsam

Δώδεκα περίπου 
ώρες αργότερα...

.

1

1 Πρόκειται για έναν χώρο, στον οποίο ενήλικοι homo sapiens (ή homo sapioi) συνηθίζουν να «επενδύουν» τα χρήματά τους – κυρίως 

σε μορφή κερμάτων – σε κάτι μεγάλες, χρωματιστές μηχανές, τα λεγόμενα «φρουτάκια». Υπό τον όρο «Spielothekα» μπορούν φυσικά να 

εννοηθούν και άλλα τυχερά παιχνίδια εκτός από τα «φρουτάκια», όπως π.χ. η ρουλέττα, το πόκερ, το Black Jack, ο «κουλοχέρης», το 

μπαρμπούτι, το ΠΡΟ-ΠΟ, το ΛΟΤΤΟ, το ΠΡΟΤΟ, το Στοίχημα, τα στοιχήματα, το ΚΙΝΟ, ο Ιππόδρομος κ.ά.

2 Ο πρωταγωνιστής αυτής της δραματικής ιστορίας 

παρήγγειλε εκείνη την ημέρα έναν σεβαστό αριθμό 

καφέδων.

Φρούτα τρέχουν, λαμπυρίζουν,
δε μυρίζουν, μα γυαλίζουν
κι είναι πάρτι εθιστικό,
μόλις πλησιάζω τα εκατό ευρώ.

Ρεφραίν

Spielothekα, Spielothekα,
Spielothekα, Spielothekα.

Πριν προλάβω να σκεφτώ
μου τα τρώνε στο λεπτό,
μου τελειώνουνε τα φράγκα,
μα θα μπήξω άλλα σαράντα.

Ρεφραίν

Spielothekα, Spielothekα,
Spielothekα, Spielothekα.

Ερινύες: Άφησες τη Σούζι μόνη
για ένα ψεύτικο λεμόνι.
Τώρα νιώθεις πάλι χάλια,
μα δε φταίν’ τα πορτοκάλια.

Φτιάξτε μου έναν καφέ,
φτιάξτε μου κι άλλον καφέ,2

πόσο θέλω να τα στίψω,
να τα πάρω όλα πίσω.

Ρεφραίν

Spielothekα, Spielothekα,
Spielothekα, Spielothekα.

Τα ‘χασα πάλι όλα απόψε
και με καίει πυρετός,
να γυρίσω στη γυναίκα
ή να μπήξω άλλα δέκα;

Ερινύες: Άφησες μόνη τη Σούζι
για ένα ψεύτικο καρπούζι.
Τώρα νιώθεις πάλι άσχημα,
μα δε φταίνε τα δαμάσκηνα.

Μουσική: Αντώνης, Τέο

Στίχοι: Αντώνης, Δημήτρης

Ενορχήστρωση: Fürstenplatz 
(αλλά κυρίως ο Τέο)

Τραγούδι: Αντώνης

Φωνητικά: Henrik

**Φωνητικά: Μαριλένα, Marc, Till, 
Benno, Leon, Alex

*Φωνητικά: Τέο

Ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες: 
... ο θεσπέσιος...

Ηλεκτρικές κιθάρες: Henrik

Μπάσο: Τέο (Όλεεε!!!)

Τύμπανα: Björn

Congas, Djembe, Shakers, Caxixi: Max

**Πιάνο, **Wurlitzer-Piano, **Moog, 
**Strings: Tobias

Βιολί, Βιόλα: Chris

Τσέλο: Cornelius

Ενορχήστρωση εγχόρδων: Tobias, Τέο

*Loops: «Ευριπίδης» 
(αρχαίος τραγικός υπολογιστής)

Ρεφραίν

Spielothekα, Spielothekα,
Spielothekα, Spielothekα.

Ρεφραίν

Στο Monte Carlo, στο Μον Παρνές, 
στο Sun City, στο Λουτράκι, στο Las Vegas!!! 

Στη Spielothekα!!! 
Στη Spielothekα!!!

Κεφάλαιο 9ον 
Spielothekα1
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Καθισμένη ακόμη πίσω από τον πάγκο της, παρακολούθησε τον έναν από τους τρεις φίλους να καθαρίζει μια 
κουτσουλιά απ’ το μπατζάκι του μ’ ένα χαρτομάντηλο. «Ατυχία!» σκέφτηκε... Ύστερα κοίταξε το ρολόι. 
Έδειχνε 13:23...



Έριξε μια ματιά στον δρόμο. Ένα φορτηγάκι μετακομίσεων, παραφορτωμένο πιο πολύ με αναμνήσεις παρά με 
έπιπλα και συμπράγκαλα, εξαφανίστηκε αγκομαχώντας στη γωνία. Το βλέμμα της επέστρεψε στους τρεις φίλους 
και τους χάιδεψε νοερά, λίγο πριν διακρίνει το είδωλό της να καθρεφτίζεται ανάμεσά τους στην τζαμαρία 
του καφέ... (Ένας προσεκτικός παρατηρητής στο σημείο αυτό θα αναρωτιόταν αν ήταν ακόμη καθισμένη πίσω 
από τον πάγκο της.)

Κεφάλαιο 10ον

Η πιο γλυκιά μετακόμιση Άμα ήμουν στην Ελλάδα, θα κανόνιζε ο μπαμπάς,
μα εδώ στη Γερμανία μ’ έχει βρει μέγας μπελάς.
Βρήκα διαμερισματάκι στην παλιά μου περιοχή,
που μ’ αρέσει και γουστάρω, όλα πάλι απ’ την αρχή!

Ρεφραίν

Μετακόμιση, Αντώνη, ξεκινάς και δεν τελειώνει,
ξεκινάς και δεν τελειώνει μετακόμιση, Αντώνη.

Από πού να ξεκινήσω, πάνω απ’ όλα τα λεφτά,
πρέπει να οργανωθούμε, τράβα φέρε φορτηγά.
Φώναξέ μου τα μαστόρια, μην κοιτάς μόνο εσύ,
τώρα τρέχα με τα πόδια και στο άλλο μαγαζί.

Ρεφραίν

Μετακόμιση, Αντώνη, ξεκινάς και δεν τελειώνει,
ξεκινάς και δεν τελειώνει μετακόμιση, Αντώνη.

Στρίψε λίγο το σφυράκι να μην κάνουμε ζημιά,
μην ξεχνάς το μεζεδάκι για να φάνε τα παιδιά.
Κάπου εδώ μετακομίζω και θα μένω κάπου εκεί,
όπως το’ λεγε ο μπαμπάς μου: 
«Φτου και πάλι απ’ την αρχή!»

Ρεφραίν

Μετακόμιση, Αντώνη, ξεκινάς και δεν τελειώνει,
ξεκινάς και δεν τελειώνει μετακόμιση, Αντώνη.

Μετακόμιση...
Μουσική: Αντώνης, Τέο

Στίχοι: Αντώνης

Ενορχήστρωση: Fürstenplatz

Τραγούδι: Αντώνης

Φωνητικά: Αντώνης, Τέο, Δημήτρης

Ακουστική κιθάρα και (ξε)κούρδισμα κιθάρας: 
... ο καταπληκτικός...

Shakers, Ντέφι, Helix Bowl: Max

Κούτα μετακόμισης: Armin

Ακορντεόν: Dragan

Μπαγλαμάς: Νίκος

Παλαμάκια: Αντώνης, Τέο, Δημήτρης 
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Λίγους μήνες αργότερα...

(Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα) 



Ένας άλλος θαμώνας, που ήτανε από το πρωί μόνος στο καφέ, έκανε νόημα στη σερβιτόρα να του φέρει τον 
λογαριασμό. Εκείνη κοίταξε πάλι το ρολόι, η ώρα ήταν 13:37. «Πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος!» σκέφτηκε, 
σηκώθηκε από το σκαμπό της πίσω απ’ τον πάγκο, τον πλησίασε, πήρε τα χρήματα, του έδωσε τα ρέστα και τον 
χαιρέτησε. Όταν εκείνος άρχισε πια να απομακρύνεται, αυτή, αποκωδικοποιώντας σωστά τα βλέμματα των τριών 
φίλων, τους πλησίασε και τους ρώτησε αν ήθελαν και αυτοί τον λογαριασμό. Αφού πλήρωσαν (αφήνοντας γενναιόδωρο 
πουρμπουάρ), τους φανέρωσε ένα μικρό μυστικό και ύστερα χαμογέλασε. «Συμπαθητικά παιδιά...» ξανασκέφτηκε. Στη 
συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον πάγκο χαρούμενη που την επόμενη κιόλας μέρα θα είχε ρεπό...

Κεφάλαιο 11ον

Τραγούδα για την Paula! Μάτια από πράσινο ρουμπίνι,1

τα μαλλιά από χρυσάφι,
το χαμόγελο ασήμι
και το δέρμα από μετάξι.

Ρεφραίν

Τραγούδα για την Paula
κι όλα θα πάν’ καλά!
Τραγούδα για την Paula,
δε σου ζητάει πολλά!

Τραγούδα για την Paula
κι όλα θα πάν’ καλά!
Τραγούδα για την Paula,
δε σου ζητάει πολλά!

Είναι αυτή που έχει πάντα λύση
για όλα τα προβλήματά σου,
είναι αυτή που θα σου απαντήσει
σ’ όλα τα ερωτήματά σου.

Ρεφραίν

Τραγούδα για την Paula
κι όλα θα πάν’ καλά!
Τραγούδα για την Paula,
δε σου ζητάει πολλά!

Τραγούδα για την Paula
κι όλα θα πάν’ καλά!
Τραγούδα για την Paula,
δε σου ζητάει πολλά!

- Τι ζητάς; - Λεφτά!
- Τι ζητάς; - Καρδιά!
- Τι ζητάς; - Γεύμα!
- Τι ζητάς; - Πνεύμα, ελευθερία... 
... κι όλα αυτά!

Μουσική: Τέο, Αντώνης

Στίχοι: Αντώνης, Δημήτρης

Ενορχήστρωση: Fürstenplatz 
(αλλά κυρίως ο Τέο)

Τραγούδι: Αντώνης

*Φωνητικά: Kim, Αντώνης, Τέο

Ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες: 
... ο αξεπέραστος...

Μπάσο: Τέο

**Hammond organ: Moritz («Mr. Mo»)

Congas, Cajon, Shakers, Djembe, 
Ντέφι, Πιατίνι: Max

Cowbell: Björn 

Τριγωνάκι (σκαληνό αμβλυγώνιο): Andi

*Στάμνα: Δημήτρης

Παλαμάκια: Αντώνης, Τέο, Δημήτρης 

*«Τύμπανο»: «Ευριπίδης» 
(αρχαίος τραγικός υπολογιστής)

(Το ουσιαστικό που έγινε προστακτική)

Τραγούδα για την Paula
κι όλα θα πάν’ καλά!

Τραγούδα για την Paula,
δε σου ζητάει πολλά!

Τραγούδα για την Paula
κι όλα θα πάν’ καλά!

Τραγούδα, τραγούδα...

Τραγούδα για την Paula
κι όλα θα πάν’ καλά!

Τραγούδα, τραγούδα...

Τραγούδα για την Paula,
δε σου ζητάει πολλά!

Είναι η γυναίκα που ξέρει στη ζωή σου τι λείπει...
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1 Πρόκειται για το μέχρι στιγμής μοναδικό στον κόσμο 

ρουμπίνι σε απόχρωση του πράσινου, αφού τα ρουμπίνια 

είθισται να εμφανίζονται αποκλειστικά σε διάφορες 

αποχρώσεις του κόκκινου, εξού και η ονομασία τους, αφού 

«ruber» (λατ. = κόκκινο) θα πει εεε... κόκκινο.



 

Καταγραφή κάποιων σκόρπιων σκέψεων, οι οποίες θα ήταν κρίμα να μη δημοσιευτούν και για αυτόν ακριβώς τον 
λόγο δημοσιεύονται στο σημείο αυτό (οι σκέψεις με τον αστερίσκο είναι εμπνευσμένες - έως και κλεμμένες - από 
κάπου, κάποιον, κάποτε· η πηγή τους έχει, δυστυχώς, λησμονηθεί):

- Για κάποιον που θεωρεί το ντολμαδάκι μουσικό όργανο μπορεί κανείς με μεγάλη σιγουριά να υποθέσει ότι 
  δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις μαγειρικής, ενώ μπορεί παράλληλα (με επίσης μεγάλη σιγουριά) να υποθέσει 
  ότι δεν έχει και ιδιαίτερες γνώσεις μουσικής.*

- Η καμηλοπάρδαλη θα μπορούσε να είναι το πιο κοντό θηλαστικό του κόσμου αν δεν ήταν τόσο ψηλή.*

- Πολλοί άνθρωποι δε δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό στο τασάκι τους, αφού του πετούν τις στάχτες και τα  
  αποτσίγαρά τους.

- Δίλημμα υφίσταται και με μία μόνο επιλογή, αφού πρέπει κανείς να αποφασίσει αν θα την ακολουθήσει ή όχι.

- Με ένα βιβλίο το διάβασμα γίνεται ακόμα πιο ωραίο και, στις περισσότερες περιπτώσεις, πιο ενδιαφέρον.

- Προσοχή! Το φως στο τέλος του τούνελ μπορεί να είναι και τρένο!

Επίλογος 
Ο φαύλος κύκλος (Ein Loch ist im Eimer)1 Ο κουβάς έχει τρύπα, βρε Τέο, βρε Τέο,

ο κουβάς έχει τρύπα, βρε Τέο, μια τρύπα.

Βούλωσέ τη, Δημήτρη, βρε Δημήτρη, βρε Δημήτρη,
βούλωσέ τη, Δημήτρη, βούλωσέ τηνε ντε.

Και με τι να τη βουλώσω, βρε Τέο, βρε Τέο,
με τι να τη βουλώσω, αχ Τέο, με τι;

Με στάχυα, Δημήτρη, βρε Δημήτρη, βρε Δημήτρη, 
με στάχυα, Δημήτρη, βούλωσέ τη με στάχυα.

Μα τα στάχυα είναι μεγάλα, είναι μεγάλα, βρε Τέο,
τα στάχυα είναι μεγάλα, βρε Τέο, πολύ.

Τότε κόψ’ τα Δημήτρη, αχ Δημήτρη, αχ Δημήτρη,
κόψ’ τα στάχυα, Δημήτρη, αλλά όχι πολύ.

Και με τι να τα κόψω, βρε Τέο, βρε Τέο,
με τι να τα κόψω, Τέο, με τι;

Με τον μπαλτά, βρε Δημήτρη, βρε Δημήτρη, βρε Δημήτρη,
με τον μπαλτά, βρε Δημήτρη, κόψ’ τα με τον μπαλτά.

Ο μπαλτάς έχει στομώσει, βρε Τέο, βρε Τέο,
ο μπαλτάς έχει στομώσει, Τέο, έχει στομώσει.

Ακόνισέ τον, Δημήτρη, βρε Δημήτρη, ακόνισέ τον,
ακόνισέ τον, Δημήτρη, ακόνισέ τον καλά.

Και με τι να τον ακονίσω, βρε Τέο, ακονίσω,
με τι να τον ακονίσω, βρε Τέο, με τι;

Με μια πέτρα, Δημήτρη, με μια πέτρα, βρε Δημήτρη,
με μια πέτρα, Δημήτρη, με μια πέτρα σκληρή.

Η πέτρα είναι στεγνή, βρε Τέο, βρε Τέο,
η πέτρα είναι στεγνή, βρε Τέο, στεγνή. 

Μουσική: Υπήρχε (Διασκευή: Τέο)

Στίχοι: Υπήρχαν (Απόδοση: Δημήτρης, Τέο)

Ενορχήστρωση: Τέο 

*Τραγούδι: Τέο, Δημήτρης

*Ακουστικές και **ηλεκτρικές κιθάρες: 
... Thorsten!!! (Με «h». Wuppertal.)
(χειροκροτήματα)

*Ό,τι άλλο όργανο ακούγεται: 
Αντώνης, Τέο, Δημήτρης, 
«Ευριπίδης» (αρχαίος τραγικός υπολογιστής)

(σούπερ έξτρα χίντεν μπόνους τρακ)

Τότε βρέξ’ τη, Δημήτρη, βρε Δημήτρη, βρε Δημήτρη,
τότε βρέξ’ τη, Δημήτρη, βρέξ’ την πέτρα καλά.

Και με τι να τη βρέξω, βρε Τέο, αχ Τέο,
και με τι να τη βρέξω, βρε Τέο, με τι;

Εεε, με νερό, βρε Δημήτρη, με νερό, Δημητράκη,
με νερό, βρε Δημήτρη, βρέξ’ τηνε με νερό. 

Και πώς να το φέρω, βρε Τέο, βρε Τέο,
και πώς να το φέρω, πώς να φέρω νερό;

Μ’ έναν κουβά, βρε Δημήτρη, βρε Δημήτρη, 
βρε Δημήτρη,
μ’ έναν κουβά, βρε Δημήτρη, βρε Δημήτρη κουβά.

Μα ο κουβάς είναι τρύπιος, βρε Τέο, βρε Τέο,
ο κουβάς έχει τρύπα, βρε Τέο, μια τρύπα.
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1 Παραδοσιακό κεντροευρωπαϊκής γερμανόφωνης χώρας



3

Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας όλους όσοι μας βοήθησαν με τον οποιονδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωση 
του παρόντος καλλιτεχνικού πονήματος – πάντα αφιλοκερδώς! Το χρήμα άλλωστε χαλάει τον άνθρωπο. Απόδειξη; 
Όσοι έχουν χρήματα δεν τα μοιράζονται. Για την υπομονή τους ευχαριστούμε το σαλόνι του Τέο και την κουζίνα 
του Γιώργου και της Ντομένικας, που απορρόφησαν όλη τη νικοτίνη και άκουσαν τα πάντα, γιατί, ως γνωστόν, και 
οι τοίχοι έχουν αυτιά, αλλά ευτυχώς δεν έχουν στόμα. Επίσης, όλα τα καφενεία, τις καφετέριες, τις καφετιέρες 
και τα καφέ αυτού του κόσμου και τους εφευρέτες του φραπέ, του κομπολογίου και του ταβλίου (οι οποίοι μάλλον 
ήταν ένας). Τον Σάκη, που υπάρχει κάπου μεταξύ γης και στρατόσφαιρας, χρόνου και ημιχρόνου και μας άφησε να 
κάνουμε τον τρόπο του τραγούδι. Όλους τους εκδότες εφημερίδων και κυρίως τους αναγνώστες αυτών, που φροντίζουν 
να (παρα)πληροφορούν εαυτούς και αλλήλους. Τον Αλέξανδρο για το «Ότι;» στο «Γιατρέ μου!» και επειδή υπάρχει 
κι ας μην προλαβαίνει, γιατί σώζει ζωές την ώρα που εμείς πίνουμε απανωτούς φραπέδες. Τη Μαίρη, τη Μαρία, τη 
Μαρίνα, τη Μαριάννα, τη Μαριέτα, τη Μαρίκα, τη Μαρινέλλα, που σίγουρα κάπου υπάρχουν, και τα υπέροχα τσαντάκια 
τους, καθώς και τη Μαριλένα για το «θαμόνος». Επίσης, όλους αυτούς που προσπαθούν χωρίς αποτέλεσμα. Όλους τους 
«Ντίνους» αυτού του κόσμου, που θα μπορούσαν να αφιερώνουν τον χρόνο τους σε κάτι πιο δημιουργικό από το να σπάνε 
σπυράκια. Το Internet, που μας απομακρύνει από τους ανθρώπους που μας αγαπάνε και μας φέρνει κοντά σε ανθρώπους που 
δε γνωρίζουμε. Όλα τα οπωροφόρα δέντρα που χάρισαν τα φρούτα τους στον άνθρωπο για να φτιάξει «φρουτάκια», τις 
μετακομίσεις, που λαμβάνουν χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τον Armin, τον Chris και τον Cornelius της 
Royal Street Records, την Κατερίνα, τους γονείς μας, την κυρία Νίκη και τον κύριο Γιώργο που με μαγικό τρόπο 
καθησυχάζουν τις γαστριμαργικές μας ανησυχίες, καθώς και...

«... τον Νίκο!» θυμήθηκε ο Τέο.
«Ποιον Νίκο;» ρώτησε ο Δημήτρης.
«Ξέρει αυτός...» είπε ο Αντώνης και οι τρεις φίλοι χαμογέλασαν ευχαριστημένοι...

Τέλος, ευχαριστούμε την Paula που δεν υπάρχει, τον κόσμο που υπάρχει και είναι όπως είναι (αν και θα 
μπορούσε καλύτερα), και την καθημερινότητά μας, που πονάει αλλά είναι ό,τι έχουμε. Κι έτσι, δεν 
ξεχάσαμε κανέναν. Μάλλον...

Ευχαριστίες

«Τέλος»

Οι Fürstenplatz είναι οι: 
Φον Αντώνης ο 12ος, Σερ Τέο ο 137ος, Δον Δημήτρης ο 
4ος, Κόντε Γιώργος (και) ο 1ος, καθώς και 
πολλοί βαρώνοι, βασιλείς, δεσπότες, 
αντισυνταγματαξίαρχοι, πρωθυπουργοί, 
πρόεδροι, διευθυντές, τμηματάρχες, γείτονες, 
αλλά και ο απλός λαός.  

Μουσική έπαιξαν οι μουσικοί:

Thorsten Sala: Κιθάρες

Torsten Beckmann: κι άλλες Κιθάρες
 
Thomas Klein: κι άλλες Κιθάρες

Henrik Freischlader: κι άλλες Κιθάρες 

Franjo Obradovic: κι άλλες Κιθάρες

Björn Krüger: Τύμπανα, Κρουστά

Markus Schillings: κι άλλα Τύμπανα 

Mickey Neher: κι άλλα Τύμπανα

Max Klaas: (πάρα πολλά) Κρουστά 

Tobias Philippen: Πιάνο, Wurlitzer-Piano, 
Moog, Strings 

Stefan Leon Lenkeit: κι άλλο Πιάνο, 
Synthesizer, Hammond organ 

Moritz («Mr. Mo») Fuhrhop: Hammond organ

Dragan Burmazovic: Ακορντεόν

Νίκος Ρονδέλης: Μπουζούκι, Μπαγλαμά 

Chris Huber: Βιολί, Βιόλα

Cornelius Thiem: Τσέλο

Andreas (Andi) Herr: Τριγωνάκι 

Armin Alic: Κούτα μετακόμισης

Θεόφιλος (Τέο) Φωτιάδης: Μπάσο, Μελόντικα, 
Glockenspiel (Μεταλλόφωνο), «Ευριπίδη»

Δημήτρης Βενέτης: Cajon, Kazoo, Στάμνα

Αντώνης Παπαμιχαήλ: (λίγο) Κιθάρα

Τις αγγελικές τους φωνές μας χάρισαν οι:
Leander, Βασίλης, Fillip, Ina Venetis, 
Αναστασία Κοτρώτσιου, Ντομένικα Θεολογίτη, 
Αλεξάνδρα Waierstall, Petra Sommer-Trakalas, 
Δημήτρης Μητρόπουλος, Γιώργος Τρακάλας, Βαγγέλης 
Τσάτσης, Armin Alic, Henrik Freischlader, 
Νίκος Ρονδέλης, Αλέξανδρος Αναστασιάδης, Σάκης 
Καραφυλλίδης, Μαριλένα Ορφανού, Marc Schäfers, 
Till Bauer, Benno Müller vom Hofe, Leon Mucke, 
Alex Auer, Kim Blankennagel

Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν από τους
Andreas (Andi) Herr, Marc Sokal
στο
Heyday Studio.

Τα * ηχογραφήθηκαν (από τον Τέο) στο
Wartezimmer Studio.

Τα ** ηχογραφήθηκαν στο σπίτι των μουσικών αντιστοίχως.

Οι αφηγήσεις και τα *** ηχογραφήθηκαν από τον
Νίκο Ρονδέλη
στο
Oberlin Sound Attic.

Τη μίξη έκαναν οι
Andreas (Andi) Herr, Νίκος Ρονδέλης
στο
Heyday Studio και στο Oberlin Sound Attic
αντιστοίχως.

Το mastering έκανε ο
Απόστολος Σιώπης
στο
SiopisMasters.

Γλυκιές μελωδίες σκαρφίστηκε, στίχους στοίχισε και τα 
τραγούδια τραγούδησε ο
Αντώνης Παπαμιχαήλ.

Για την «παραγωγή» και για κάποιες μελωδίες ευθύνονται οι
Θεόφιλος (Τέο) Φωτιάδης και Andreas (Andi) Herr
καθώς και οι
Νίκος Ρονδέλης και Marc Sokal.

Στίχους, κείμενα και αφηγήσεις (τις οποίες και 
αφηγήθηκε) έγραψε ο
Δημήτρης Βενέτης.

Την ωρθωγραφηκί, τον γραμματική και συντακτική την 
επιμέλεια των στίχων, των κειμένων και των αφηγήσεων 
επιμελήθηκε επιμελώς (και σχεδόν εθελοντικά, εάν 
εξαιρέσει κανείς ένα μαχαίρι στον λαιμό, ένα πιστόλι 
στον κρόταφο, ένα μαστίγιο στην πλάτη και μια 
γκιλοτίνα στην κεντρική πλατεία της γενέτειράς της) η
Μαρία Σπανού.

Τα σκίτσα σκίτσαρε ο
Γιώργος Κοτρώτσιος.

Τα τραγούδια χρωμάτισαν με χρώματα οι
Γιώργος Κοτρώτσιος και Δημήτρης Βενέτης. 

Το mise en page έκανε η 

Τα έκαναν αχταρμά:  
όλοι μαζί!
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Αργά τη νύχτα...

είπε ο Αντώνης.

«Τι τέλος;» ρώτησε ο Δημήτρης.
«Γιατί; Άρχισε κάτι;» αναρωτήθηκε ο Τέο.

Nadine Duchnicki.



καφέ  V

γάλα  V

ζάχαρη       V

βούτυρο

ψωμί  V

τυρί        V

Α! Και σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ακούσει, δει 
και διαβάσει περισσότερα ή να επικοινωνήσει με τους 
Fürstenplatz (πράγμα απίθανο), ιδού η κατάλληλη ιστοσελίδα 
καθώς και η κατάλληλη ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.fuerstenplatz.com

fuerstenplatzmusic@gmail.com

Σημειώσεις
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