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SKYWALKER
Music: Konstantin Samson
Lyrics: Joachim Skondras
Walking the unknown paths on the atmosphere
In to the secret routes of the travelling winds
The destination is the middle of nowhere
And your thoughts at the superior feel of the heights
No one can feel the way you do
The moment your feet leaves the ground behind
No one can touch you when you're up there
Riding the wind because you dare
---------------------------------------------------------------------------Clouds reflect the sunrays on your face
Forests and mountains passes in a hurry under
Birds show you the way to win your race
But stay away from gust and thunder
Day dies in a bloody sky
Horizon show you the last frontier
You’d love to stay forever high
And your heart, for once again, is crystal clear.

ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Μουσική: Κωνσταντίνος Σαµψών
Στίχοι: Ιωακείµ Σκόνδρας
(C)
Πέταξες για πιο πέρα κι έγινες πουλί
Ζήλεψες τον αέρα σα το πρώτο σου φιλί
Σύνορα δε γνωρίζεις κι έφυγες µακριά
Στην απόδραση σου, δε θα ‘χεις συντροφιά

(R)
Του χρόνου να’ταν άρχοντας
Της µοίρας ο αφέντης
Να πίσω πάλι γύριζε
Και να ‘µπαινε σα κλέφτης
Μες του γραφτού τις προσταγές
Και τη ροή ν’ αλλάξει
Μες του γραφτού τις προσταγές
Και τη ροή ν’ αλλάξει
Μέσα από τη λησµονιά
Με θάρρος να σ’ αδράξει
Και πάλι πίσω εδώ στο φως
Γρήγορα να πετάξει.

(C)
Ένα µε τον αέρα να σε γνωρίσω πως?
Έφυγες πετώντας µέσα στο ουράνιο φως.
Σε λευκή Νεφέλη έκανες στάση µια
∆υό σ’ ένα πεφταστέρι, τρίτη στη λησµονιά

MYSTIC FLIGHT
Music: Konstantin Samson
Lyrics: Joachim Skondras
This is a story of a father and son
Who were both unhappy and sad
A ruthless King held them prisoners
And to escape was the only they had
Refrain
Put on the wings of feathers my son
Come on to fly away
Watch out; don’t reach too close to the sun
We're gonna be free today
---------------The sun is shining all over today
Perfect clouds show us the way
We have to try even if we fail
We're no longer staying in this jail
Refrain
Put on the wings of feathers my son
Come on to fly away
Watch out; don’t reach too close to the sun
We're gonna be free today

ΑΕΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Μουσική: Κωνσταντίνος Σαµψών
Στίχοι: Ιωακείµ Σκόνδρας
(C)
Τα χέρια µου απλώνω στον γαλάζιο σου ουρανό
Στου ήλιου το άρµα δεµένος πετώ
Με µια ηλιαχτίδα που στα πέρατα πάει
Τους ορίζοντες σχίζει και µε οδηγάει.

(R)
Έφυγαν τα σύννεφα µακριά
σκόρπησαν στου ήλιου την θωριά
άπλετο ξεχύθηκε το φως
Γέµισε µ' ελπίδα ο καιρός
Έγινα παιδί κι όπως παλιά
θήλασα απ΄τα στήθη σου ξανά
πια δεν µε κρατάει το παρελθών
πέταξα στο τέλος των καιρών

(C)
Μέσα σου χάνοµαι µε λούζει το φως
τη τροχιά σου διαγράφω σαν αρχαίος Θεός
σβήνω τα σύνορα απ’ το χάρτη σου τώρα
αέρινος γίνοµαι στης γνώσης την χώρα.

