
ΙΙΙ.5   ΣΙΥΟΙ  ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ  (91)   
 
1. Ω ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε 
 
Σνπ έξσηα αλνίγνπκε θηεξά 
θαη κηα θσιηά λα θηίζνπκε πνζνύκε 
θαη έηζη θαηαιήμακε γνξγά 
ηνπ γάκνπ ην ζηεθάλη λα θνξνύκε. 
 
αλ ηεο γηνξηήο ηα θώηα ζβήζαλ, 
νη θαιεζκέλνη καο αθήζαλ 
κόλνπο ηνπο δπν καο αγθαιηά 
κέζα ζηελ λέα καο θσιηά. 
               Refrain 
Ω ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε, 
ζε βιέπσ ζηα κάηηα, δπν κάηηα γιπθά. 
΄ έρσ πηα δηθηά κνπ, δελ είλαη απηαπάηε, 
βαζηά αλαζαίλσ, ξνπθώ ηε ραξά. 
 
Σα ρείιε κνπ ςάρλνπλ λα βξνπλ ηα δηθά ζνπ, 
ηα ρέξηα αθνπκπνύλ ηα ζγνπξά ζνπ καιιηά.  
Αθνύσ ηνπο ρηύπνπο πνπ θάλεη ε θαξδηά ζνπ, 
δεηιά ζε ρατδεύσ δελ βγάδσ κηιηά. 
             ------------- 
Ζ λύρηα καο ζα είλ΄ κνλαδηθή, 
ζα ηελ γεπηνύκε σο ην ηέινο. 
Θα ΄λαη κηα αηειείσηε γηνξηή, 
πνπ ζα ηελ θπβεξλά ν έξσο. 
 
Κη όηαλ ε απγή ζηε γε ραξάμεη 
ην καγεκέλν καο ακάμη 
ζε λα καο πάεη ζην νλείξνπ ην λεζί 
όπνπ ζα δήζνπκε καδί εγώ θαη εζύ. 
 
           REFRAIN 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Σνπ έξσηα ζα αλνίμνπκε παληά 
 

Σεο ιεζκνληάο ε πνιηηεία ε κεγάιε 
καο πεξηκέλεη γηα λα δήζνπκε εθεί, 
ζα ΄ξζεί ν άλεκνο γνξγά γηα λα καο πάξεη 
θαη λα καο πάεη ζε κηα ρώξα καγηθή. 
 
΄ απηή ηελ ρώξα πνπ ε αγάπε βαζηιεύεη 
ζα κείλνπκε θαη ζα γεξάζνπκε καδί, 
ηελ επηπρία καο θαλείο δε ζα δειεύεη 
νη δπν ζα θηίζνπκε ηελ λέα καο δσή. 

               Refrain 
Σνπ έξσηα ζα αλνίμνπκε παληά 
θαη ζα πληγνύκε κεο ηα ράδηα, 
γιπθά ζα αληαιιάμνπκε θηιηά 
θαη παζηαζκέλα ρηππνθάξδηα. 
 
Κη όηαλ ζα κπνύκε ζην ιηκάλη 
ζα θαηεβνύκε κάλη κάλη 
θαη ζηεο αγάπεο ην παιάηη ην ηξαλό 
καδί ζα δήζνπκε έλαλ έξσηα ηξειό. 
                      ------------- 
Θα ΄λαη ε αγάπε καο αηώληα θαη κεγάιε. 
Θα καο ελώλεη κηα νιόθιεξε δσή. 
Θα καο πεγαίλεη ζηα νπξάληα, ζην θεγγάξη. 
Θα καο γεκίδεη κε ραξά κνλαδηθή. 
 
Γη απηό ιεζκόλεζε ηηο ιύπεο θαη ηα πάζε 
θη έια λα θύγνπκε καδί ζαλ δύν πνπιηά. 
Σν πνπ ζα είκαζηε θαλείο δελ ζα ην κάζεη 
θαη ζα μεράζνπκε γηα πάληα ηα παιηά. 

 
                           REFRAIN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Μ΄ αξέζεηο ηόζν πνπ κε ηξειαίλεηο 
 
Πνζώ 
λα ζ΄ αγθαιηάζσ ηξπθεξά 
λα ζε γεκίζσ κε θηιηά 
ζηα ρείιε ηα γιπθά. 
Πνζείο 
λα ΄ξζεηο θνληά κνπ κηα θνξά 
θαη λα κνπ δώζεηο ηε ραξά 
ζε κηα δεζηή θσιηά. 
            Refrain 
Θα γίλνπκε δεπγάξη 
θαη ζα επηπρίζνπκε, 
πνηέ δελ ζα ρσξίζνπκε, 
ρξόληα πνιιά ζα δήζνπκε 
ελσκέλνη. 
Παηρλίδηα θαη ηαμίδηα 
πνιιά ζα θάλνπκε, 
θη όπνπ εκείο ζα θηάλνπκε, 
θόζκν ζα μεηξειάλνπκε 
καδί. 
Μ΄ αξέζεηο ηόζν 
πνπ κε ηξειαίλεηο, 
θέθη κνπ δίλεηο 
κα θαη δσή. 
Καη θάζε ηόζν 
κε αλαζηαίλεηο 
κε κηα καηηά ζνπ 
θαη έλα θηιί. 
       ------------ 
Εεηώ 
κηα ππέξνρε δσή 
ζε κηα ρώξα καγηθή 
πνπ ζα κε παο εζύ. 
Εεηάο 
λα ηαμηδέςνπκε καδί 
εθεί πνπ ε αγάπε καο ζα δεη 
ζε καγηθό λεζί. 
       
       REFRAIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Θέισ καθξύ ηαμίδη εμσηηθό 
 
Θέισ καθξύ  
ηαμίδη εμσηηθό. 
ζε καγηθό 
νλεηξεκέλν γηαιό, 
κε κνπζηθή 
ραβάγηεο εξσηηθέο, 
θξνύηα, πνηά,  
θαληαζηηθέο ιηρνπδηέο. 
Όκνξθα θνξίηζηα κε θαηάκαπξα  
καιιηά λα ηξαγνπδνύλ, 
λα κε θηινύλ. 
                   Refrain  
ηελ Σατηή καθξηά ζε λα μαλαπάσ, 
πνπ γλώξηζα παιηά απηή πνπ αγαπάσ. 
θηρηά  
κεο ηελ αγθαιηά κνπ λα ηελ πάξσ. 
Εεζηά  
κέζα ζηελ θαιύβα εγώ θαη απηή. 
Σελ θνξαιιέληα αθηή θύκαηα θπιάλε. 
Πηξόγεο ειαθξέο ζα καο ζπξηαλάλε. 
Βαξηά  
όηαλ πέθηεη ε λύρηα αγθαιηαζκέλνη, 
ςειά 
η΄ άζηξα ζα κεηξάκε εγώ θη απηή. 
                 ------------- 
΄ άιια λεζηά  
πνπ έρνπλ άιιν ζεό, 
άζπξε ακκνπδηά 
κε ζκαξαγδέλην λεξό, 
άλζε θπηά 
σξαία επσδηαζηά, 
ζπάληα πνπιηά 
κεγάια ρξσκαηηζηά. 
Μεο ζηηο θπιισζηέο αθνύο παληνύ 
ηδηηδίθηα λα ζνπ ηξαγνπδνύλ, 
λα ζε κεζνύλ. 
    
                 REFRAIN  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



5. ε πεξηκέλσ θαη πάιη λα ΄ξζεηο 
 

Ξαλαζπκάκαη ην βξάδπ απηό 
πνπ κε θξαηνύζεο ζηελ αγθαιηά ζνπ, 
ζε έλα ζνθάθη ζηελό ζθνηεηλό 
θαη κε κεζνύζεο κε ηα θηιηά ζνπ. 
 
Ξαλαζπκάκαη ινγάθηα γιπθά 
πνπ αληαιιάζζακε ζηα ζθνηάδηα, 
παηρλίδηα θάλνπκε εξσηηθά 
θαη θνιπκπνύζακε κεο ζηα ράδηα. 
               Refrain 
Αιιά όκσο κνπ θεύγεηο 
θαη κεηά δελ γπξίδεηο 
θαη θαηλνύξγηεο αγάπεο 
κ΄ έλαλ άιινλ γλσξίδεηο. 
Να κπνξνύζα γηα ιίγν 
λα ζε έρσ μαλά, 
λα ζε ζθίμσ θαη πάιη 
ζηε θησρή κνπ αγθαιηά. 
             ------------ 
ε πεξηκέλσ θαη πάιη λα ΄ξζεηο 
λα κε γεκίζεηο κε επηπρία, 
ζηηγκέο πνπ δήζακε λα ζπκεζείο, 
κε κε μεράζεηο, είλ’ αδηθία. 
 
ε πεξηκέλσ θνληά κνπ λα ΄ξζεηο 
λα κε ιπηξώζεηο από ηνλ πόλν, 
ιόγηα αγάπεο μαλά λα κνπ πεηο 
θη αο είλαη πάιη γηα ιίγν κόλν. 
           
             REFRAIN 

 
7. Σα σξαία ρξόληα λα ΄ηαλε λα μαλαξζνύλ 
 
Όηαλ είκαζηε αθόκε παηδάθηα 
ρσξίο έλλνηεο γεκάηα ραξά, 
παίδακε μέλνηαζηα παηρληδάθηα 
θαη γύξσ ζθνξπνύζακε γέιηα γιπθά. 
Καη ην βξάδπ λσξίο θνπξαζκέλα 
ζηεο κεηέξαο καο ηελ αγθαιηά, 
ρνξηαζκέλα θαη επηπρηζκέλα 
καο θνίκηδε πάληα κε ράδηα απαιά. 
                Refrain  
Σα σξαία ηα ρξόληα 
λα ΄ηαλε λα μαλάξζνπλ. 
Θα ηα ληώζσ αηώληα, 
κεο΄ ζηε ςπρή κνπ ζα δνπλ 
 
 

6. Μηθξό ιεπθό θατθάθη 
 
Μέζα ζην ραξνύκελν θαινθαηξάθη 
έθαλα ηαμίδη ζηα σξαία λεζηά, 
άλαςα ζηνλ Άγην Νηθόια θεξάθη 
θαη ην θατθάθη κνπ πήξε θηεξά. 
 
Πήξα κηα γνξγόλα καδί κνπ σξαία 
θαη είρακε ζεθώζεη κεγάιν παλί 
θαη θάηη δειθίληα καο θάλνπλ παξέα 
ώζπνπ λα βξεζνύκε ζην πξώην λεζί. 
                     Refrain 
Μηθξό ιεπθό θατθάθη 
πνπ καο πεγαίλεηο γνξγά, 
πεηάο κε ιίγν αεξάθη 
κεζάκε από ραξά 
ε έρνπκε ζαλ η΄ άινγν καο 
θαη ζ΄  αγαπάκε πνιύ, 
ηξέθεηο ην ρακόγειν καο 
θαη ηξέρεηο ζαλ πνπιί. 
                     ----------- 
Μέζα ζηνπ Αηγαίνπ ηα σξαία λεζάθηα 
θαη κεο ηνπ γηαινύ ηα θαζάξηα λεξά, 
θάλακε βνπηηέο θαη πνιιά παηρληδάθηα 
θαη ε ςπρή καο ήηαλ γεκάηε ραξά. 
 
Ώζπνπ κηα λύρηα ν βνξηάο πνπ θπζνκαλάεη 
κ’ νξκή ζηα βξάρηα ην θατθάθη καο ην ζπάεη, 
θη απαξεγόξεηνη ηώξα θιαίκε θαη ην θνηηάκε 
θαη λνζηαιγνύκε, αλαπνινύκε θαη 
ηξαγνπδάκε. 
 
                     REFRAIN 

 
 

Θα κνπ δίλνπλε λέα δσή, 
ζα κνπ δίλνπλε πάληα πλνή. 
Να κπνξνύζα λα δήζσ 
πάιη από ηελ αξρή. 
              ----------- 
Όηαλ ήκαζηαλ λένη γιεληδέδεο 
κε παξέεο θαη πάξηη ηξειά, 
θπλεγνύζακε σξαίεο θνπέιεο 
θαη ιόγηα αληαιιάζζακε εξσηηθά, 
πληξνθηά κε απηέο ηηο θνπέιεο 
πνπ ζηξηκώρλακε ζηα ζθνηεηλά, 
θάζε είδνπο εθάλακε ηξέιεο 
ηα μέλνηαζηα ρξόληα ηα ξνκαληηθά. 
 
             REFRAIN 



8. Ση σξαία κάηηα, ηη σξαία ρείιε 
 
ε ζέισ θαη πάιη. 
ηα δπν ζνπ ηα ρέξηα 
πεηώ ζηα αηζέξηα 
ζαλ λα ΄κε πνπιί, 
θαη ζηελ αγθαιηά ζνπ 
κεζώ ζηα θηιηά ζνπ 
θαη ληώζσ γηα ζέλα 
κηα αγάπε ηξειή. 
 
Ση σξαία κάηηα, 
κάηηα νλεηξεκέλα, 
κάηηα αγαπεκέλα, 
κάηηα ιακπεξά. 
Ση σξαία ρείιε, 
ρείιε βεινπδέληα, 
ρείιε ξνπκπηλέληα, 
ρείιε θινγεξά. 
 
Σα μαλζά καιιηά ζνπ 
είλαη κεηαμέληα, 
είλαη ρξπζαθέληα, 
θίλα απαιά. 
Κη ε γιπθηά θσλή ζνπ 
νπξάληα ζπκθσλία, 
ζεία κεισδία, 
αληερεί γιπθά. 
 
Πάληα ζηα όλεηξα κνπ 
ήζνπλα κπξνζηά κνπ, 
κνπ ‘θέξλεο ειπίδα 
κνπ ‘θέξλεο ραξά. 
Σώξα ζπκθνξά κνπ, 
ζαλ κηθξή λεξάηδα 
πνπ έρνπλ θάλεη κάγηα, 
κνπ ‘θπγεο καθξηά. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. Μσξό κνπ, είζαη ην παλ κηθξό κνπ 
 
Μσξό κνπ, 
είζαη ην παλ κηθξό κνπ, 
γεκίδεηο 
όιε κνπ ηελ δσή. 
 
Με γεκίδεηο πνιύ ραξά 
όηαλ είζαη εζύ θνληά, 
αρ λα ζ΄ έπαηξλα αγθαιηά 
θάπνηα θνξά. 
 
Μσξό κνπ, 
ζε αγαπώ κηθξό κνπ 
θαη ζέισ 
λα δήζνπκε καδί. 
 
Μα δηζηάδσ λα ζνπ ην πσ 
θαη θνβάκαη κελ πιεγσζώ, 
ζε θνηηάδσ κα δελ κηιώ, 
ζε ιαρηαξώ. 
 
Μσξό κνπ, 
ζ΄ αλαπνιώ κηθξό κνπ, 
ζπκίδεηο 
λεξάηδα καγηθή. 
 
ηελ ιαρηάξα κνπ όηαλ ζε δσ 
ηα κπεξδεύσ παξακηιώ, 
δώζ΄ κνπ ζάξξνο παξαθαιώ 
λα ζνπ ην πσ. 
 
Μσξό κνπ, 
είζαη ην είδσιν κνπ 
θαη μέξσ 
πσο κ΄ αγαπάο θαη ζπ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



10. Κνληά ζε κέλα ζα ΄ρεηο ό,ηη νλεηξεπηείο 
 
αλ είζαη εδώ, 
κνπ νκνξθαίλεηο ηελ δσή, 
κνπ γαιελεύεηο ηελ ςπρή 
θαη κε γεκίδεηο κε ραξά θαη επηπρία. 
 
αλ ζε θνηηώ, 
βιέπσ ζηα κάηηα ζνπ βαζηά 
λα μερεηιίδεη ε δξνζηά, 
λα κε ζθεπάδεη ε δηθή ζνπ ε καγεία. 
                    Refrain  
Κνληά ζε κέλα ζα ΄ρεηο ό,ηη νλεηξεπηείο 
θαη ζα γεκίδσ ηελ δσή ζνπ κε επηπρία, 
κα έρεηο θύγεη θαη δελ μέξσ αλ μαλαξζείο 
θαη ηελ ςπρή κνπ πιεκκπξίδεη ε αγσλία. 
ε θαξηεξώ πάιη λα ΄ξζεηο ζαλ ηελ βξνρή 
πνπ ην μεξό ινπινύδη ζέιεη γηα λ΄ αλζίζεη, 
θαη λα γιπθάλεηο ηελ θαεκέλε κνπ ςπρή 
πνπ ζ΄ έρεη ηόζν ε θησρή επηζπκήζεη.  
                   ------------ 
ε λνζηαιγώ, 
ζέισ θνληά ζνπ λα βξεζώ, 
απ΄ ηνπο θαεκνύο λα ιπηξσζώ 
θαη λα κε ζθίμεηο ζηε ζεξκή ηελ αγθαιηά ζνπ. 
 
Καη ζε δεηώ, 
από ην βξάδπ σο ην πξσί 
λα κνπ γηαηξέςεηο κηα πιεγή 
θαη λα κνπ δώζεηο ηα νιόγιπθα θηιηά ζνπ  
 
                 REFRAIN  

 
12. Θα θνιπκπνύκε εζύ θη εγώ 
 
Θέισ θνπέια κνπ, κέζα ζηελ ηξέια κνπ 
ζέισ καδί λα θιεθηνύκε 
θαη λα πάκε λα θξπθηνύκε 
θη απ΄ ηνλ θόζκν λα ραζνύκε. 
Πάκε λα δήζνπκε θαη λα επηπρίζνπκε  
ζε ηόπν νλεηξεκέλν, 
ζε λεζάθη καγεκέλν, 
δελ κπνξώ λα πεξηκέλσ. 
                Refrain 
Θα θνιπκπνύκε εγώ θαη εζύ 
κεο ηα ράδηα θαη ηα θηιηά, 
ζην καγεκέλν καο ην λεζί 
ζηε γαιάδηα ηνπ αθξνγηαιηά. 

 
 

11. Μηθξό ρσξηνπδάθη πιάη ζην πνηακάθη 
 
Όκνξθε πιαηεία, όιν γνεηεία, 
κέζα ζηνπ ρσξηνύ κνπ ηελ σξαία θύζε. 
Γύξσ ηεο πιαηάληα θηάλνπλ ζηα νπξάληα, 
γάξγαξν θπιάεη ην λεξό ζηε βξύζε. 
 
Μεο ζην ρσξηνπδάθη ην θαθελεδάθη 
όπνπ θνπβεληηάδνπκε όκνξθα ηα βξάδηα. 
Γεξαλνί πεηνύλε θαη καο ραηξεηνύλε, 
πξόβαηα βειάδνπλ κέζα ζηα ιηβάδηα. 
                  Refrain 
Μηθξό ρσξηνπδάθη πιάη ζην πνηακάθη 
ζηνιίδεηο κία σξαία θνηιάδα, 
πνπ είλ΄ κνλαδηθή ζηελ Διιάδα. 
Σν βξάδπ γεκίδεη κεγάιεο παξέεο 
πνπ θάλνπλ θαληάδεο ζε όκνξθεο λέεο. 
Γιπθά ηξαγνπδάθηα γεκάηα κεξάθηα 
κέζα ζηα ζηελά ηα ζνθάθηα 
αθνύκε ηα θαινθαηξάθηα. 
                -------------- 
Κάζε ζνπ ζπηηάθη έρεη έλα θεπάθη 
κ΄ άλζε πνπ κπξηάδεο επσδηέο ζθνξπνύλε, 
θη έλα εθθιεζάθη, πάλσ ζην ινθάθη 
όπνπ νη πηζηνί πάλε θαη πξνζθπλνύλε.  
 
Κη όηαλ έρεη ζρόιε καδεπόκαζηε όινη 
θαη ρνξνύο αξρίδνπκε, γέιηα θαη ηξαγνύδηα. 
Πίλνπκε γιεληάκε θαη θαιά πεξλάκε 
θαη ζηεθάληα πιέθνπκε κ΄ όκνξθα ινπινύδηα. 
 
                       REFRAIN 
 
 
 
΄ αγαπώ, ζα ζην πσ, 
δελ κε λνηάδεη κεηά ηη ζα γίλεη. 
ε δεηώ, ζε πνζώ, 
κε καγεύεη ε δηθή ζνπ ζαγήλε. 
                ------------ 
Θέισ λα θύγνπκε, γηα λα απνθύγνπκε 
όζνπο πνιύ καο θζνλνύλε, 
θαη δεηνύλ γηα λα ραξνύλε 
ρσξηζκέλνπο λα καο δνύλε. 
Έια λα θηάζνπκε, γηα λα πξνθηάζνπκε 
ιίγε δσή λα ραξνύκε, 
θαη λα επραξηζηεζνύκε 
αθνύ ηώξα ην κπνξνύκε. 
 
                REFRAIN  



13. Όκνξθν λεζί κνπ, είζαη ε δσή κνπ 
 
Άζπξα εθθιεζάθηα γξαθηθά, 
ζπηηάθηα όκνξθα κηθξά 
ζηνπο ιόθνπο ζθαξθαιώλνπλ. 
Αθξνγηαιηέο καγεπηηθέο 
κε ακκνπδηέο ξνκαληηθέο 
πνπ όινπο καο ζθιαβώλνπλ. 
 
Αγηόθιεκα θαη γηαζεκηά, 
γαξδέληα θαη θιεκαηαξηά 
ηνπο θήπνπο ζνπ ζηνιίδνπλ. 
Ενπκπνύιηα, θξίλα δηαιερηά, 
ηξηαληάθπιια θαη άιια πνιιά 
πνπ επσδηέο ζθνξπίδνπλ. 
             Refrain 
Όκνξθν λεζί κνπ είζαη ε δσή κνπ 
είζαη ε αγάπε κνπ ε παιηά. 
Θέισ λα γπξίζσ, θαη εθεί λα δήζσ 
κέζα ζηε δεζηή ζνπ αγθαιηά. 
Δίζαη ΄ζπ ε λνζηαιγία κνπ ε κεγάιε 
θη νκνξθηά ζ΄ όιε ηε γε δελ έρεη άιιε. 
Όκνξθν λεζάθη είζαη ην κεξάθη, 
ζα ΄ξζσ λα κνπ δώζεηο ηε ραξά.  
              ------------- 
Γιπθέο θνπέιεο ιπγεξέο, 
παξακπζέληεο θνξεζηέο, 
κε ζηάκλεο γηα ηε βξύζε, 
ζαλ ιακππξίδνπλ ηα λεξά 
θαη γίλνληαη ρξσκαηηζηά 
ζηελ πνξθπξέληα δύζε. 
 
Γξνκάθηα πέηξηλα ζηελά 
θη νλεηξεκέλα δεηιηλά 
ζαλ πάεη λα λπρηώζεη. 
Καληάδεο κε γιπθέο θσλέο 
πνπ αληερνύλ ζηηο γεηηνληέο 
ώζπνπ λα μεκεξώζεη.  
 
             REFRAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Θέισ λα βξεζώ θνληά ζνπ 
 
Κάζε καγεπηηθή βξαδηά 
ζνπ ηξαγνπδάσ εξσηηθά 
κε κηα θηζάξα. 
Ξεξνζηαιηάδσ ζην ζηελό 
λα μεπξνβάιεηο λα ζε δσ 
πνπ ‘ρσ ιαρηάξα. 
 
Μα εζύ δελ βγαίλεηο κηα ζηηγκή 
λα κνπ γηαηξέςεηο ηελ πιεγή 
πνπ κνπ ΄ρεηο θάλεη. 
Γελ μέξεηο πόζν ζ΄ αγαπώ, 
ζέισ πνιύ λα ζνπ ην πσ, 
κ΄ έρεηο ηξειάλεη.  
                  Refrain 
Θέισ λα βξεζώ θνληά ζνπ, 
πόζν ζε πνζώ. 
Να κνπ δώζεηο ηα θηιηά ζνπ 
γηα λα γηαηξεπηώ. 
Θα ΄ξζσ από ηνπ κπακπά ζνπ, 
άιιν δελ κπνξώ, 
λα δεηήζσ ηελ θαξδηά ζνπ, 
λα ζε παληξεπηώ. 
                 ------------- 
αλ άγγειν κνπ ζε δεηώ 
καδί λα δήζνπκε πνζώ 
πνιύ ην ζέισ. 
ε κηα θσιηά εξσηηθή 
κία δσή νλεηξεπηή 
λα ζνπ πξνζθέξσ. 
 
Παηδηά λα θάλνπκε καδί 
λα καο γεκίζνπλ ηε δσή 
κε επηπρία, 
θαη λα γεξάζνπκε αγθαιηά 
κέζα ζε ράδηα θαη θηιηά 
κε εξεκία. 
 
               REFRAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. ηελ ηξειή απηή δσή 
 
Όηαλ ήκαζηαλ κηθξνί 
κε θνξίηζηα παίδακε 
θαη γηλόκαζηαλ γηαηξνί 
θαη θαεκνύο γηαηξεύακε,  
πνπ θαη πνπ δηαβάδακε 
κα έλλνηεο δελ βάδακε. 
 
Όηαλ ήκνπλ θνηηεηήο 
πξσηνεξσηεύηεθα 
κηα σξαία ηεο ζρνιήο 
θαη καδί ηεο θιέθηεθα,  
αιιά δελ κπεξδεύηεθα 
θη έηζη δελ παληξεύηεθα. 
          Refrain 
ηελ ηξειή απηή δσή 
δελ κνπ θαίγεηαη θαξθί, 
ζε θαιό κνπ λα κνπ βγεη 
ζα γιεληώ σο ην πξσί 
κε κηα θνύθια δηαιερηή. 
         ----------- 
Μελ θξαηάο ινγαξηαζκνύο, 
μέραζε ηηο έλλνηεο ζνπ 
θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, 
θαη ηελ δαραξέληα ζνπ 
κε ραιάο νύηε ζηηγκή 
δήζε μέλνηαζηε δσή.  
 
Με ραξέο θαη κνπζηθέο 
ζέισ λα πεξάζνπκε 
θαη από γιέληηα θαη γηνξηέο 
ζέισ λα ρνξηάζνπκε, 
θαη λα ηα πξνθηάζνπκε 
ώζπνπ λα γεξάζνπκε. 
 
         REFRAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Θα γεκίζσ κε ηξαγνύδηα θαη ρνξό ην 
κπαιό 
Θα γεκίζσ κε ηξαγνύδηα θαη ρνξό 
ην κπαιό 
θαη ζα ηξαγνπδήζσ 
ηελ αγάπε λα νλεηξεπηώ, 
ρνξό ζε λα ζηήζσ 
θαη ζα αλεβώ ζηνλ νπξαλό. 
 
Θα πεξάζσ ζε κηα άιιε επνρή 
κηα απγή, 
μαλά ζα ηνικήζσ 
θαη ζα αγαπήζσ απ΄ ηελ αξρή, 
ραξά ζ΄ αλαζηήζσ 
θαη ζα ηξαγνπδήζνπκε καδί. 
 
Κη αλ πεζάλεη ε ειπίδα ζηελ θαξδηά 
κηα θνξά, 
πνηέ δελ ζα θηάζεη 
νύηε ζα αληέμεη ζηελ θζνξά, 
θαη ηόηε ζα ζπάζεη 
θαη ζα αθνινπζήζεη ζπκθνξά. 
 
Γηα λα δήζνπκε ην όλεηξν καδί 
ζηελ δσή, 
καθξηά ζα θνηηάκε 
όπνπ ε αγάπε καο ζα δεη, 
ςειά ζα πεηάκε 
θαη ζα θαηαθηήζνπκε ηελ γε. 
 
Καη αλ θσιηάζεη ε αγάπε ζηελ ςπρή 
κηα ζηηγκή, 
ζα έρνπκε θηάζεη 
ζε ηόπν πνπ δελ έρεηο θαληαζηεί, 
θαη ζα καο ζθεπάζεη 
ραξά θαη επηπρία πεξηζζή.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17. Σελ όκνξθε βξαδηά θσηίδεη 
αζηξνθεγγηά 
Σελ όκνξθε βξαδηά 
θσηίδεη αζηξνθεγγηά, 
θαη ε ζειήλε ιακπηξίδεη ζηνλ γηαιό 
ζαλ μεπξνβάιεη απ΄ ην βνπλό 
καδί κε ηνλ απγεξηλό. 
 
Καη εγώ κεζώ κέζα ζηελ νκνξθηά ηεο θύζεο 
θαη μελπρηώ ώζπνπ λα έιζεη ην πξσί. 
 
Κη όηαλ ν ήιηνο βγεη 
ζαλ έιζεη ε απγή, 
βιέπσ πνπιηά ρξσκαηηζηά λα θειαεδνύλ, 
βιέπσ ινπινύδηα λα αλζνύλ 
κε επσδηέο πνπ κε κεζνύλ.  
 
Κη αθνινπζώ ηεο νκνξθηάο ην κνλνπάηη 
κεο ζην ππέξνρν ειηόινπζην λεζί. 
 
ηα γαιαλά λεξά 
βνπηάσ κε ραξά. 
Γνξγόλεο όκνξθεο μαλζέο κ΄ αθνινπζνύλ 
θαη ζηα θαίθηα πνπ πεξλνύλ 
ζεηξήλεο γιπθνηξαγνπδνύλ. 
 
Κη απνιακβάλσ ηελ δξνζηά πνπ κε ηπιίγεη 
ζαλ κε ρατδεύνπλε ηα γάξγαξα λεξά. 
 
Ψαξάθηα θνιπκπνύλ 
θαη πιάη κνπ πεξλνύλ, 
θαη η΄ αεξάθη πνπ θπζάεη ειαθξά 
θπιάεη ηα θύκαηα γιπθά 
πνπ γιύθνπλ ηελ αθξνγηαιηά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

18. αλ βξαδηάδεη πάληα ζε ζπκάκαη 
 
αλ βξαδηάδεη πάληα ζε ζπκάκαη 
θαη γη απηό ηηο λύρηεο δελ θνηκάκαη. 
Πην θνληά ζνπ ζέισ πάληα λα ΄καη 
θαη λα ζε γεκίδσ κε θηιηά. 
 
ην κπαιό κνπ ηξηγπξίδεηο, 
κε επηπρία κε γεκίδεηο, 
θη αλ ζε δσ θαη ζην όλεηξν κνπ 
όηη είζαη ζην πιεπξό κνπ, 
όηη ζ΄ έρσ ζπληξνθηά, 
ηόηε ιηώλσ απ΄ επηπρία, 
ζε θνηηάδσ κε ιαηξεία 
θη ε δσή είλαη γιπθηά. 
                  Refrain 
Αγάπε κνπ κειέληα 
είζαη παξακπζέληα, 
κνπ δηώρλεηο θάζε έλλνηα 
ζε ηνύηε ηε δσή. 
Δίζαη ην όλεηξν κνπ, 
ην πιάζκα ην δηθό κνπ, 
ζε ζέισ ζην πιεπξό κνπ 
λα δήζνπκε καδί. 
                   ----------- 
αλ ζε ράλσ θαη κνπ ιείπεηο 
κεο ζηε ζάιαζζα ηεο ιύπεο 
θνιπκπάσ κε αγσλία 
θαη κε πλίγεη ε αλία  
θη ε ςπρή κνπ κε πνλεί. 
Θέισ πάιη λα γπξίζεηο 
θαη ραξά λα κνπ ραξίζεηο 
δπλαηή, παληνηηλή. 
 
                 REFRAIN 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 



      19. Έια καδί κνπ λα μεραζηνύκε 
 
Σόζν πνιύ κ΄ έρεηο πιαλέςεη 
θαη ηελ θαξδηά κνπ έρεηο θιέςεη, 
πνπ άιιν πιένλ δελ βαζηώ 
θαη αλνηρηά ζα ζνπ ην πσ. 
 
Δίζαη ε πην γιπθηά θνπέια 
θαη ζα ζε θιέςσ κηα βξαδηά, 
όηαλ ζε δσ κνπ θέξλεηο ηξέια 
ζε λα ζε πάξσ καθξηά. 
               Refrain  
‘Έια καδί κνπ λα μεραζηνύκε 
ζε άιια κέξε καγεπηηθά, 
ηελ επηπρία καδί λα γεπηνύκε 
θαη λα κεζύζνπκε από ραξά. 
 
ηελ αγθαιηά κνπ λα ζε θξαηάσ 
ιόγηα λα ιέκε εξσηηθά, 
θαη ζηα νπξάληα κε ζε λα πεηάσ 
ζαλ ζα κνπ δίλεηο ρηιηάδεο θηιηά. 
Έια καδί κνπ ινηπόλ λα βξεζνύκε 
θη αο είλαη κόλν κηα βξαδηά. 
                 ------------ 
ηεο γεηηνληάο ζνπ ην κνλνπάηη 
ζπλαληεζήθακε πξνρζέο 
θη εγώ ζνπ έθιεηζα ην κάηη 
κα ζπ κνπ θάλεηο πσο δε ζεο. 
 
Πάςε ινηπόλ λα κε αξληέζαη 
ζε αγσλία λα κε θξαηάο, 
αθνύ ην μέξσ δελ θξαηηέζαη  
γηαηί θαη ζπ κε αγαπάο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Νεξάηδα κε κάηηα γαιάδηα 
 
Νεξάηδα κε κάηηα γαιάδηα 
κνπ θάλεη θάζε κέξα λάδηα, 
θαη ελώ ηε ζέισ θαη πνιύ ηελ αγαπώ 
κε εγθαηαιείπεη θαη κε θάλεη λα πνλώ. 
 
Μ΄ έρεη πνιύ ηαιαηπσξήζεη, 
δελ μέξσ αλ ζα κ΄ αγαπήζεη, 
πόηε κνπ θάλεη ηελ θαιή θαη ζηνξγηθή 
θαη πόηε πάιη νύηε ζέιεη λα κε δεη. 
                Refrain 
Αρ παηρληδηάξα  
κε ηα ζθέξηζα ζνπ θαη ηα θαπξίηζηα, 
δελ ζα ππάξρνπλ 
ηέηνηα λάδηα ζε άιια θνξίηζηα. 
 
Με ηηο καηηέο ζνπ 
ηελ θαξδηά κνπ κεζάο ζαγελεύεηο, 
κε μεγειάο 
θαη κε ςέκαηα κε θνξντδεύεηο. 
                ------------- 
Μα ηώξα έθπγεο καθξηά κνπ 
θαη έξρεζαη κόλν ζηα όλεηξα κνπ. 
ε αγθαιηάδσ κε ιαηξεία θαη ζηνξγή 
θαη ηεο θαξδηάο κνπ απαιύλεηο ηελ πιεγή. 
 
ε πεξηκέλσ λα γπξίζεηο, 
ηελ αγσλία κνπ λα ζβήζεηο, 
θαη κε ιαρηάξα πεξηκέλσ λα ζε δσ 
ελώ κε δάθξπα ζνπ ζηγνηξαγνπδώ. 
 
                   REFRAIN 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. Σα σξαία ηα ρξόληα ζπκάκαη 
 
Όηαλ θάπνηε ζ’ είρα θνληά κνπ 
κε ραξά γέκηδεο ηελ δσή, 
θάζε κέξα πεηνύζα θαξδηά κνπ 
θη είρα ζηελ αγθαιηά κνπ όιε ηε γε. 
Μα ζπ έθπγεο ηώξα καθξηά κνπ 
θαη κνπ ιείπεη ε γιπθηά ζνπ ε καηηά, 
θη εγώ ράζεη καδί ηελ ραξά κνπ 
κε ηπιίγεη κηα καύξε ζπλλεθηά. 
                Refrain 
Σα σξαία ηα ρξόληα ζπκάκαη 
πνπ πεξλνύζακε ηόηε καδί 
θαη κε ηηο αλακλήζεηο θνηκάκαη 
πνπ είλ’ αθηίδα ζηελ άδεηα κνπ δσή. 
Σν γιπθό άξσκα ζνπ κπξίδσ 
θαη ην βιέκκα ζνπ ην ραξσπό, 
όπνπ θαη λα ζηξαθώ αληηθξίδσ 
ηε θσιίηζα πνπ είρακε νη δπν. 
              -------------- 
Πήγα ρζεο ζην κηθξό εθθιεζάθη 
πνπ καο είρε ελώζεη ζηε δσή 
θαη πεξπάηεζα κεο ην ζνθάθη 
όπνπ ηόηε πεγαίλακε καδί. 
Καη ζηνλ θήπν πνπ ε αγάπε είρε θηηάζεη 
θαη πνηίδακε θάπνηε νη δπν, 
έρεη ν ρξόλνο ηα πάληα ραιάζεη 
θη έρεη γίλεη ν θήπνο ξεκαδηό. 
 
               REFRAIN 
 
23. Δζέλα κόλν αγαπώ κόλνλ εζέλα 
 
Δζέλα κόλν αγαπώ κόλν εζέλα 
θαη είζαη κέζα ζηελ θαξδηά κνπ θπιαρηό, 
θαη πάληα κέζα ζηελ ςπρή κνπ έρσ θξπκκέλα 
πνιιά ινγάθηα ηξπθεξά γηα λα ζνπ πσ. 
 
Να ζνπ κηιήζσ θαη λα αλνίμεηο ηελ θαξδηά 
ζνπ 
γηα λα κ΄ αθνύζεηο θαη λα αληαπνθξηζείο, 
λα θαλεξώζεηο ηα θξπθά ηα όλεηξα ζνπ 
θαη όζα θξύβεηο ζηελ ςπρή ζνπ λα κνπ πεηο. 
                         Refrain 
Βαζίιηζζα κνπ, όηαλ ζε βιέπσ 
όια νκνξθαίλνπλ θαη θαληάδνπλ ραξσπά, 
είζαη ε ραξά κνπ, θη όπσο πξνβιέπσ 
νη δπν καο ζα είκαζηε καδί παληνηηλά. 
 
 

22. Πάκε ηώξα ζ΄ άιιε ρώξα 
 
Θέισ λα πεηάμσ, λα βγάισ θηεξά, 
λα θύγσ πνζώ καθξηά, 
λα δσ πνιηηείεο ηξαλέο καθξηλέο, 
λα ληώζσ ραξέο καγηθέο. 
Μα κόλν καδί ζνπ κπνξώ λα ραξώ, 
καθξηά ζνπ κνπ ιείπεηο, πνλώ, 
γη΄ απηό ζε λα πάξσ θαη ζέλα καδί 
λ΄ αξρίζνπκε λέα δσή. 
                   Refrain  
Πάκε ηώξα, ζ΄ άιιε ρώξα 
πνπ ΄λαη όια θαηλνύξγηα ηξειά, 
γηα λα δνύκε θαη λα βξνύκε 
εξεκία, ραξά, μελνηαζηά. 
Πάκε ηώξα, αγάπε κνπ, νη δπν καο 
ζε έλα ηόπν καγηθό, 
γηα λα θηηάμνπκε ην ζπηηηθό καο 
ζ΄ αθξνγηάιη εμσηηθό. 
                  ------------- 
Μα πάιη δηζηάδσ λα θύγσ γηαηί 
κ΄ αξέζεη θη ε ρώξα κνπ απηή, 
θαη όζν λα ςάμσ δελ μέξσ αλ ζα βξσ 
ηεο ρώξαο κνπ ηνλ ζεζαπξό. 
Μα όκσο ζα θύγσ λ΄ αιιάμσ δσή 
λ΄ αξρίζσ όια από ηελ αξρή, 
θη αλ δελ κ΄ αξέζεη θαη πάιη γπξλώ 
ζηνλ ηόπν κνπ απηόλ ηνλ γλσζηό. 
 
                 REFRAIN 
 
 
 
Όηαλ κνπ ιείπεηο όια ζθνηεηληάδνπλ 
θαη κε πιαθώλεη κηα καύξε ζπλλεθηά, 
κα ζαλ γπξίδεηο, ηόη’ όια αιιάδνπλ 
θαη κε γεκίδεηο κ΄ επηπρία θαη ραξά. 
                          ------------- 
Γη απηό κε θύγεηο πηα πνηέ από θνληά κνπ 
ηελ επηπρία καο πνπ δνύκε κε ραιάο. 
Γεκίδεηο ηόζν κε ραξά ηα όλεηξα κνπ 
κέζα ζηε ζθέςε ζ΄ έρσ πάληα όπνπ παο. 
 
ηελ αγθαιηά κνπ ζα ΄ρεηο πάληα ηελ γαιήλε 
ηελ επηπρία πνπ πνζείο θαη αλαδεηάο, 
θαη θάζε πόλν ε αγάπε ζα απαιύλεη 
θαη ζα ζνπ δίλσ πάληα ό,ηη κνπ δεηάο. 
 
                       REFRAIN 
 



24. ην ξάληδν ην κεγάιν 
 
ην ξάληδν ην κεγάιν 
πνπ όκνην δελ έρεη άιιν 
εγώ είκαη θανπκπόεο, 
άινγα θαβαιάσ, 
θνπάδηα θπλεγάσ 
θη είκαη κεγάινο γόεο, 
ζηελ Αξγεληηλή. 
           Refrain 
Έρσ πηζηόιη θαη ιάζν 
ηηο ζεληνξίηεο λα πηάζσ, 
θη όιν γειώ θαη ρνξεύσ 
θαη κηαn αγάπε γπξεύσ. 
Πίλσ θξαζί θαη νπίζθη 
θη όπνηα κε ζέιεη κε βξίζθεη 
ζηα κπαξ όπνπ μελπρηάσ 
θαη κε θνπέιεο γιεληάσ. 
           ------------- 
Ξέξσ θαιό ζεκάδη 
θαη βγαίλσ πάληα ιάδη 
κ΄ όπνηνλ κνλνκαρήζσ, 
γη΄ απηό κε ηξέκνπλ όινη 
θαη θεύγνπλ απ΄ ηελ πόιε 
λα κελ ηνπο ζπλαληήζσ, 
ζηελ Ακεξηθή. 
 
             REFRAIN 
 

        26. Δίλαη έλα σξαίν βξάδπ 
 
Δίλαη έλα σξαίν βξάδπ 
πνπ έρεη πέζεη ζην ζθνηάδη 
θαη κνζρνβνινύλ ινπινύδηα 
ζηελ σξαία αθξνγηαιηά. 
 
Καζξεθηίδεη ην θεγγάξη 
ν γηαιόο πνπ είλαη ιάδη 
θαη αθνύγνληαη ηξαγνύδηα 
ζηεο λύρηαο ηε ζηγαιηά.  
         
               Refrain 
Όπσο θαη πξώηα αγθάιηαζε κε 
θαη θίιεζε κε, 
θαη ζηελ θαξδηά ζνπ θξάηεζε κε 
εάλ αθόκα κ΄ αγαπά. 
 
 
 
 

25. Σν γιπθό ζνπ ην ηξαγνύδη ην καγεπηηθό 
 
Σν γιπθό ζνπ ην ηξαγνύδη ην καγεπηηθό 
πνπ γεκίδεη ηνλ αέξα ράδη εξσηηθό, 
ε  κεισδηθή θηζάξα 
πνπ ζθνξπίδεη ηε ιαρηάξα, 
ε θξπζηάιιηλε θσλή ζνπ, 
έρνπλ θάηη απ΄ ηελ ςπρή ζνπ. 
                       Refrain  
Με ηελ κνπζηθή ζεηξήλα κνπ σξαία, 
θξαηάο ζηελ δσή κνπ αηζέξηα παξέα. 
Κνληά ζνπ δεηάσ γηα πάληα λα δήζσ 
θη από ηα θηιηά ζνπ λα πησ λα κεζύζσ. 
 
Δίζαη ζεία θαιινλή πνπ κε καγεύεη 
θη ε θσλή ζνπ ηνλ θαζέλα ζαγελεύεη, 
θαη ζαλ πέθηεη ε λύρηα θη ν ύπλνο κε παίξλεη, 
ην όλεηξν πάιη θνληά ζνπ κε θέξλεη. 
                       ------------- 
Έμσ απ΄ ην παξάζπξν ζνπ ζπλερώο πεξλώ 
 λα κνπ ζβήζεηο ηε ιαρηάξα πνπ ΄ρσ λα ζε 
δσ. 
 ε πξνζκέλσ ζε δεηάσ 
 θαη γιπθά ζνπ ηξαγνπδάσ, 
 λα βγεηο λα ζε δσ ιηγάθη, 
 λα κνπ θύγεη ην κεξάθη. 
 
                     REFRAIN 
 
 
 
 
ε βιέπσ κεο ηα όλεηξά κνπ 
βαζίιηζζα κνπ, 
θαη ζε ‘ρσ πάληα ζηελ θαξδηά κνπ 
πνπ όιν γηα ζε θαξδηνρηππά. 
           ----------------- 
Ζ ςπρή κνπ έρεη αλνίμεη 
θαη ν πόζνο κ΄ έρεη πλίμεη, 
λα ζε δσ απόςε πάιη 
όπσο ζ΄ έβιεπα παιαηά. 
 
Μεο ζηελ άλνημε π΄ αλζίδεη 
ε θαξδηά κνπ θηεξνπγίδεη, 
θη είλαη ε βξαδηά κεγάιε 
λα ηελ δνύζακε αγθαιηά. 
 
              REFRAIN   
 
 



 
27. Όπνπ θη αλ βξεζώ δελ ζε ιεζκνλώ 
 
ε κηθξό ηνπ Αηγαίνπ λεζάθη 
δσζκέλν απ΄ ηε ζάιαζζα ηε γαιήλε, 
έρσ έλα σξαίν ζπηηάθη 
ζε κηα παξαιία πνπ είλ΄ εξεκηθή. 
 
Καη έλα άζπξν κηθξό θατθάθη 
εθεί πεξηκέλεη εκέλα λα ΄ξζσ. 
Να ην πάξσ λα πάσ ηαμηδάθη 
γύξν απ΄ ην λεζί κνπ ην νλεηξεπηό. 
               Refrain  
Όπνπ θη αλ βξεζώ 
δελ ζε ιεζκνλώ, 
όκνξθν λεζί κνπ 
θαη ζε λνζηαιγώ. 
 
Κη αλ μεληηεπηώ 
ζε λα μαλαξζώ, 
είζαη ε δσή κνπ 
θαη ζ΄ απνδεηώ. 
            ------------ 
ηα γαιάδηα λεξά ζνπ βνπηάκε 
θη ν ήιηνο θσηίδεη ηελ αθξνγηαιηά. 
Σα θαΐθηα πνπ θεύγνπλ θνηηάκε 
θαζώο μεθηλνύλε θαη αλνίγνπλ παληά.  
 
ε ηαβέξλεο ηα βξάδηα κεζάκε 
κ’ σξαίεο θνπέιεο γιπθηά ζπληξνθηά. 
Με θηζάξεο γιύθα ηξαγνπδάκε 
θαη ιόγηα αληαιιάζζνπκε εξσηηθά. 
 
             REFRAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28. Αλ ζα μαλαγπξίζεηο ζηελ αγθαιηά κνπ 
 
Φεύγεηο καθξηά 
δελ μέξσ αλ πίζσ ηώξα ζα ΄ξζεηο μαλά, 
θη ε μεληηηά 
κήπσο ζα ζε θξαηήζεη παληνηηλά. 
Όκσο εγώ  
ζα πεξηκέλσ πίζσ λα ΄ξζεηο εδώ, 
θαη ιαρηαξώ 
ηελ νκνξθηά ζνπ πάιη λα μαλαδώ. 
                 Refrain 
Αλ ζα μαλαγπξίζεηο ζηελ αγθαιηά κνπ 
ζέισ λα ζε κεζύζσ κε ηα θηιηά κνπ. 
Να ΄ηαλ παληνηηλά δίπια κνπ λα δήζεηο 
θη όπσο ζε αγαπάσ λα κ΄ αγαπήζεηο. 
Έια ζε λνζηαιγώ, 
πάληα ζ΄ αλαδεηώ, 
έια ζηελ αγθαιηά λα ζε ζθίμσ,  
έια πνπ ζ΄ αγαπώ. 
Έια πνπ ζε πνζώ 
θαη ζέισ λα ζε δσ, 
έια κεο΄ ηα θηιηά λα ζε πλίμσ 
έια κνπ ηώξα εδώ. 
                  ------------- 
ε θαξηεξώ 
πίζσ λα ΄ξζεηο πάιη κε ην θαιό. 
Θε λα ζε δσ 
θαη ηε ραξά λα θέξεηο κεο΄ ζην ρσξηό. 
Κη αλ δελ ζα ΄ξζεηο 
θαη αλ ζηελ μεληηηά πέξα μεραζηείο, 
λα ζπκεζείο 
πσο ηέηνηα αγάπε άιιε δελ ζα ηελ βξεηο. 
 
                   REFRAIN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
29. Μελ παξαζύξεζαη απ΄ ηα ιόγηα ηα 
πνιιά  
Μελ παξαζύξεζαη απ΄ ηα ιόγηα ηα πνιιά 
πνπ ιελ νη άιινη γηα λα ζε θεξδίζνπλ, 
ζέινπλ κνλάρα λα πεξάζνπλε θαιά 
θη όηαλ ζε βαξεζνύλ λα ζε αθήζνπλ. 
Με ζε ζακπώλνπλε θνζκήκαηα, ιεθηά, 
πηζίλεο, ζθάθε θαη ζπίηηα παιάηηα, 
δώξα πνιύηηκα ηαμίδηα καθξηλά, 
πνπ μεγεινύλε ηα γιπθά ζνπ κάηηα. 
                   Refrain  
Καλείο δελ ζε αγαπάεη 
ζαλ ηελ δηθή κνπ θαξδηά, 
γιεληάεη θαη ζε μερλάεη 
θαη ζα ζνπ θύγεη καθξηά. 
Μελ θεύγεηο ηώξα ραξά κνπ, 
ηελ επηπρία αλ δεηάο 
ζα βξεηο κνλάρα θνληά κνπ, 
γη απηό κε κε παξαηάο 
                    ------------- 
Ο θόζκνο έγηλε θαθόο θαη κνρζεξόο 
ηελ θαινπέξαζε ν θαζέλαο ζέιεη, 
θη αλ δελ ηελ έρεη γίλεηαη πνιύ ζθιεξόο 
θαη γηα ηνλ άιινλ πιένλ δελ ηνλ κέιεη.  
Σα ςέκαηα ηνπο πνπ ζνπ ιέλε κελ αθνύο 
θαη κελ ηνπο έρεηο πηα εκπηζηνζύλε, 
έια καδί κνπ θαη άθεζε όινπο απηνύο, 
κόλνλ θνληά κνπ ζα βξεηο ηε γαιήλε. 
 
                       REFRAIN  
 
31. Εεζηή κνπ ειηαρηίδα  
 
Δζύ πνπ κ΄ αγάπε κε πλίγεηο, 
εζύ πνπ δελ ζέισ λα θύγεηο, 
εζύ πνπ ηελ ζθέςε κνπ θξαηάο, 
κε θύγεηο καθξηά θαη κε κε παξαηάο. 
 
Δζύ πνπ ηελ ηύρε κνπ νξίδεηο, 
εζύ ηελ ςπρή κνπ πνπ αγγίδεηο, 
εζύ πνπ ζηα ζύλλεθα κε παο, 
λα κείλεηο θνληά θαη λα κε αγαπάο. 
                 Refrain  
Ζιηαρηίδα, δεζηή κνπ ειηαρηίδα, 
πνπ κέζα ζηελ δσή δίλεηο ειπίδα. 
ε ιαηξεύσ, ζε ζέισ, ζε γπξεύσ 
θαη ιίγε ζνπ αγάπε δεηηαλεύσ. 
 
 

 
30. Από ηώξα κόλνο ζα ΄κε 
 
Από ηώξα κόλνο ζα ΄κε 
θάζε βξάδπ όηαλ γπξλώ 
θαη κε πλίγεη ε κνλαμηά θαη ε αλία, 
θαη όιν εζέλαλε  ζπκάκαη 
δελ κπνξώ λα θνηκεζώ 
θαη γεκίδεη ηελ ςπρή κνπ αγσλία.   
                Refrain 
Αρ θνξίηζη κνπ γιπθό 
μαλαγύξλα ζηε θσιηά ζνπ, 
έια πνπ ζε ιαρηαξώ, 
έια πνπ ζε λνζηαιγώ, 
ζθίμε κε ζηελ αγθαιηά ζνπ. 
 
Έια ιίγν λα ζε δσ 
λα ρατδέςσ ηα καιιηά ζνπ, 
γηα λα παξεγνξεζώ 
έια κνπ πνπ ζε πνζώ, 
λα κνπ δώζεηο ηα θηιηά ζνπ. 
                ------------- 
Έρεηο θύγεη θαη κνπ ιείπεηο 
θαη έρεηο εμαθαληζηεί 
θαη δελ μέξσ θαλ αλ δεηο θαη αλ ζα γπξίζεηο, 
θαη ζηε ζάιαζζα ηεο ιύπεο 
ε θαξδηά κνπ έρεη πληγεί 
θαη εζύ κόλν πηα κπνξείο λα αλαζηήζεηο.  
 
                   REFRAIN 
 
 
 
Αλ κνπ θύγεηο θαη κόλν κ΄ αθήζεηο 
κε ιύπε ηελ ςπρή κνπ ζα γεκίζεηο, 
κ΄ αλ κε ζέιεηο θαη πίζσ αλ γπξίζεηο, 
αγάπε θαη ραξά ζα κνπ ραξίζεηο. 
                 -------------- 
Δγώ πνπ ζ’ έρσ ζαλ ζεά κνπ, 
εγώ ζε δεηώ ζηα όλεηξα κνπ, 
εγώ πνπ ζε ζέισ ζε πνζώ, 
δελ παύσ πνηέ ηξειά λα ζ΄ αγαπώ. 
 
Δγώ πνπ ζε έρσ ζηελ θαξδηά κνπ 
εγώ πνπ ζε ζέισ ζπληξνθηά κνπ 
εγώ πνπ γηα αγάπε ζνπ κηιώ 
θαη βξάδπ πξσί πάληα ζα ηξαγνπδώ. 
 
                 REFRAIN    
 



32. Φεύγεηο θαη θεύγεη ε ραξά κνπ 
 
Φεύγεηο θαη θεύγεη ε ραξά κνπ 
θη είλ΄ ην ζθνηάδη βαζύ. 
Δίζαη ε παξεγνξηά κνπ 
πνπ κε θξαηά ζηε δσή. 
 
Μα όηαλ είζαη θνληά κνπ 
κέρξη ηα νπξάληα πεηώ, 
ζ΄ έρσ ζηελ αγθαιηά κνπ, 
ζνπ δίδσ ηα θηιηά κνπ 
θαη ζαλ ηξειόο ζνπ ηξαγνπδώ. 
              Refrain   
Να κείλεηο γηα πάληα θνληά κνπ 
γιπθηά κνπ θνπέια. 
Μαθξηά κνπ λα θύγεηο θαη πάιη 
ζα ήηαλ κηα ηξέια. 
Κνληά κνπ ζα δεηο ηε ραξά ηελ αηώληα 
επηπρία. 
ε ζέισ καδί κνπ ζαλ πξώηα κε θύγεηο πνηέ. 
              ----------- 
Φεύγεηο θαη είκαη ρακέλνο 
θη είλ΄ ε ςπρή κνπ βαξηά 
θπθινθνξώ ιππεκέλνο 
δελ βξίζθσ παξεγνξηά. 
 
Μα όηαλ ζ΄ έρσ καδί κνπ 
κνπ μαλαιέο ζ΄ αγαπώ, 
γεκίδεηο ηελ δσή κνπ 
θαη ηξαγνπδάεη ε ςπρή κνπ 
ην ηξαγνπδάθη ην γλσζηό. 
 
             REFRAIN    
 
34. Αληίν, θίινη, θεύγσ ηώξα γηα ηα μέλα 
 
Αληίν θίινη θεύγσ ηώξα γηα ηα μέλα 
θαη ζα κνπ ιείςεηε πνιύ εκέλα, 
θαηλνύξγηεο ρώξεο πάσ ηώξα λα γπξίζσ 
θαη λένπο θίινπο εθεί πέξα λ΄ απνθηήζσ. 
Απ΄ ηελ κηδέξηα πνπ κε δέξλεη ζα μεθύγσ 
θη απ΄ ηα πξνβιήκαηα καθξηά ζα θύγσ, 
θαη όηη ηξάβεμα εδώ πέξα ζα μεράζσ 
θαη ηελ δσή λα μαλαθηηάμσ ζα πξνθζάζσ. 
                        Refrain  
Αιιά ζα ζαο ζπκάκαη 
καθξηά ζαο όηαλ ζα ΄κε 
θαη όηαλ ζα θνηκάκαη 
εζάο ζα αλαπνιώ. 
 

33.ηα όλεηξα κνπ ηα ηξειά 
  
ηα όλεηξα κνπ ηα ηξειά 
βιέπσ θαη πειαγώλσ, 
ηα αδύλαηα λα είλ΄ δπλαηά 
θαη ΄γσ λα θακαξώλσ. 
 
Οη άλζξσπνη λα ΄λε θαινί 
γηα αγάπε λα κηιάλε 
θαη νη ιανί ζ΄ όιε ηε γε 
πηα λα κελ πνιεκάλε. 
                Refrain  
Να ΄ρνπλε όινη θαγί λα θάλε 
θαη λα κελ κέλνπλε πηα λεζηηθνί, 
θαη άξξσζηνη άλζξσπνη πνπ πνλάλε 
λα κελ ππάξρνπλε ζ΄ όιε ηε γε. 
Όινη λα έρνπλε ζπίηη λα κείλνπλ 
θαη σξαία ξνύρα γηα λα θνξνύλ, 
θαη ζηνλ πιεζίνλ ηνπο πάληα λα δίδνπλ 
ζηνξγή θαη αγάπε όζε κπνξνύλ. 
                ------------ 
Ήξεκα λα θπιάεη ε δσή 
καθξηά από θαζαξίεο, 
λα κελ ππάξρνπλ θπιαθέο 
νύηε θη εγθιεκαηίεο. 
 
Με ηέηνην όλεηξν γιπθό 
ζέισ πάληα λα δήζσ, 
θη απηό λα γίλεη αιεζηλό 
θαη όηαλ ζα μππλήζσ. 
 
                 REFRAIN  
 
 
 
Καη αλ κε επηζθεθηείηε 
πνιιά ζα δείηε, 
καδί κνπ ζα ραξείηε 
ζα ζαο πεξηπνηεζώ. 
                      ------------ 
Θε λα δνπιέςσ θαη ιεπηά λα απνθηήζσ, 
γλσζηνύο θαη θίινπο κνπ λα βνεζήζσ, 
θαη εκέ πνπ ηώξα νη πνιινί πεξηθξνλνύλε, 
εθεί ζα ζέβνληαη θαη ζα κε εθηηκνύλε. 
Καη αλ ε ηύρε κνπ ην θέξεη λα γπξίζσ, 
εζάο ηνπο θίινπο κνπ ζα ζπλαληήζσ, 
ζην ρσξηνπδάθη κνπ ην ζπίηη κνπ ζα θηίζσ 
θαη ηελ ππόινηπε δσή κνπ εθεί ζα δήζσ.  
 
                       REFRAIN   



35. ηα πνύπνπια ζα ζ΄ έρσ αλ κε πάξεηο 
 
Δίλαη ρξόληα πνπ ζε θπλεγάσ, 
κα λα ζ΄ απνθηήζσ δελ κπνξώ, 
θαη ζε ζέισ ζε δεηάσ 
θαη ζπλέρεηα πξνζπαζώ, 
γηαηί πάληα ζαλ ηξειόο ζε αγαπώ. 
Γύξσ από ην ζπίηη ζνπ γπξλάσ 
θαη ζε πεξηκέλσ λα θαλείο, 
ην όλνκα ζνπ ηξαγνπδάσ 
κα δε βγαίλεηο λα κε δεηο, 
αο ηα λάδηα, μέξσ όηη κε πνζείο. 
                  Refrain 
ηα πνύπνπια ζα ζ΄ έρσ αλ κε πάξεηο 
θαη ό,ηη δεηάο ζα ζνπ ην δίλσ εγώ. 
Μαδί κνπ ζα ΄ρεηο πάληα όηη γνπζηάξεηο 
γηαηί ζαλ ηελ δσή κνπ ζ΄ αγαπώ. 
Σαμίδηα νλεηξεπηά ζα ζε πεγαίλσ 
ζε ηόπνπο καγηθνύο εμσηηθνύο. 
Με ράδηα θαη θηιηά ζα ζε ρνξηαίλσ 
θαη ιόγηα αγάπεο ζπλερώο ζ΄ αθνύο. 
                  -------------- 
Μελ αθνύο ηη ιέεη ν κπακπάο ζνπ 
θαη νη γείηνλεο ζνπ νη θαθνί, 
πνπ ζνιώλνπλ ηα κπαιά ζνπ 
θαη πνπ κε κηζνύλ πνιύ, 
άθεζε ηνπο θαη έι’ λα δήζνπκε καδί. 
Μέζα ζηε δεζηή ηελ αγθαιηά κνπ 
θαη κεο ηα γιπθά κνπ ηα θηιηά, 
ζα ΄ζαη ε βαζίιηζζα κνπ 
ιαηξεπηή κνπ ζπληξνθηά, 
έια πάκε λα ζνπ θηίζσ κηα θσιηά. 
 
                REFRAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. ε ζέισ θαη πάιη ζε κέλα λα ΄ξζεηο 
 
αλ κνπ έθπγεο θαη πήγεο ζ΄ άιια κέξε 
ηνλ ρεηκώλα ζηελ ςπρή κνπ έρεηο θέξεη, 
καύξα ζύλλεθα ζθεπάδνπλ ηελ θαξδηά 
όζν βξίζθεζαη από κέλαλε καθξηά. 
 
Με ιαρηάξα πεξηκέλσ λα γπξίζεηο 
θαη κε άλνημε μαλά λα κε γεκίζεηο, 
κ’ ειηαρηίδεο λα κνπ ινύζεηο ηελ θαξδηά 
ζαλ ζε δσ λα ΄ξζεηο θνληά κνπ κηα βξαδηά. 
                         Refrain   
ε ζέισ θαη πάιη ζε κέλα λα ΄ξζεηο 
λα θέξεηο μαλά ηελ ειπίδα, 
λα πάξεηο ην πινίν ηεο επηζηξνθήο 
λα αλνίμνπκε λέα ζειίδα. 
 
Σα ιόγηα πνπ είπακε λα μεραζηνύλ, 
ηε ζηάζε κνπ λα ζπγρσξήζεηο, 
θαη ιόγηα αγάπεο μαλά λ΄ αθνπζηνύλ 
ζε κέλα μαλά ζαλ γπξίζεηο. 
                         -------------- 
Παξεμήγεζα ηελ ηόζε θαινζύλε 
θαη πξνρώξεζα καδί ζνπ κε βηαζύλε, 
θαη έηζη πιήγσζα κηα ηξπθεξή ςπρή 
πνπ όκνηα ηεο δελ ζα βξσ ζ΄ όιε ηε γε. 
 
Μα κεηάλησζα πηθξά ζπγρώξεζέ κε 
θαη ηελ ζηάζε κνπ ζ΄ αιιάμσ, πίζηεςε κε, 
θαη ζα είζαη ε βαζίιηζζα κνπ εζύ 
γηα λ΄ αξρίζνπκε καδί δσή ρξπζή. 
 
                        REFRAIN 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37. Δίζαη ε αγάπε κνπ ε κεγάιε 
 
Χαίξνκαη πνπ κ΄ έρεηο θίιν ζνπ 
θαη πνπ ζνπ θξαηώ παξέα, 
θαη κε ζπκπαζείο 
κα κε αγλνείο. 
 
Φιέξηαξε ηνπο άιινπο γύξσ ζνπ 
ζέισ λα πεξλάο σξαία, 
θξπθά ζε θνηηώ 
θαη ζνπ ηξαγνπδώ. 
               Refrain 
Δίζαη ε αγάπε κνπ ε κεγάιε 
θη αλ ζε αγαπώ, δελ ζα ζνπ ην πσ 
θη αλ κε αγαπήζεη θάπνηα άιιε, 
εζέλα πνζώ θαη ζ’ αλαδεηώ. 
 
Θα ‘ζεια ζηα πόδηα ζνπ λα θιάςσ 
θαη ην κπζηηθό πνπ ΄ρσ λα ζνπ πσ, 
μέξσ όκσο πσο ηόηε ζα ζε ράζσ 
θαη γη απηό ζησπώ θαη δελ ζνπ κηιώ. 
                -------------- 
Σελ δεζηή θσλή ζνπ ηε γιπθηά 
κνπ αξθεί λα αθνύσ κόλν, 
θαη δελ ζ΄ ελνριώ, 
κόλν ζε θνηηώ. 
 
Καη ε απαιή ζνπ κπξσδηά 
θάλεη λα μερλώ ηνλ πόλν. 
Άζε κε λα δσ 
ην όλεηξν κνπ απηό. 
 
                REFRAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Πάκε ηώξα ηαμηδάθη 
 
Έια λα θάλνπκε νη δπν 
ηαμίδη ζην αξσληθό, 
ζε έλα θατθάθη, 
κε πξίκν αεξάθη 
λα πάκε κέρξη ην Σνιό. 
αλ ζα γιηζηξάκε απαιά 
πάλσ ζηα γαιαλά λεξά, 
καδί κνπ ζην ηηκόλη, 
γηα λα κελ είζαη κόλε 
ζα ζνπ ρατδεύσ ηα καιιηά. 
                  Refrain 
Πάκε ηώξα ηαμηδάθη 
κε ην σξαίν θατθάθη. 
Έια ηώξα, κε κνπ θέξλεηο αληηξξήζεηο, 
αλ δελ ΄ξζεηο ζα κεηαλνήζεηο. 
ηνπο δηθνύο ζνπ λα κε δίλεηο ζεκαζία, 
λα ΄ξζεηο ηώξα πνπ ζε ζέισ, ζε πνζώ, 
θαη ζα ζε θνηηώ ζηα κάηηα κε ιαηξεία 
θαη ζα ήζεια θαη λα ζε παληξεπηώ. 
                 ---------------- 
Έια λα δήζνπκε καδί 
ην όλεηξν καο κέζα ζηε δσή, 
λα παίξλεηο ηα θηιηά κνπ, 
κέζα ζηελ αγθαιηά κνπ 
από ην βξάδπ σο ην πξσί. 
Έλα ζα έρνπκε ζθνπό 
λα κ΄ αγαπάο λα ζ΄ αγαπώ, 
καδί ζα ηξαγνπδάκε, 
ηα βξάδηα ζαλ θνηηάκε 
ηα αζηέξηα κεο ηνλ νπξαλό. 
 
                   REFRAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39. Ήξζε ε ώξα ηώξα πηα λα ρσξηζηνύκε 
 
Αθνύ ε κνίξα επνιέκεζε ηνπο δπν καο 
θη όιν εκπόδηα έρεη βάιεη ζην δεζκό καο 
όξθνη πνπ δώζακε πηα δελ ζα θξαηεζνύλε 
θαη η’ όλεηξα καο πξέπεη ηώξα λα ραζνύλε. 
                       Refrain 
Ήξζε ε ώξα ηώξα πηα λα ρσξηζηνύκε 
θη αλ αληακώζνπκε ζαλ θίινη ζα βξεζνύκε, 
όκσο δελ πξόθεηηαη πνηέ λα ηελ μεράζσ 

ηελ παξνπζία ζνπ πνπ κνπ 'κειε λα ράζσ. 
Κη νη δπν βνπβνί θαη κε ηα δάθξπα ζηα κάηηα 
νη δπν θαξδηέο καο έρνπλ γίλεη πηα θνκκάηηα, 
ε ινγηθή καο ζέιεη λ΄ απνκαθξπλζνύκε, 
κα ηελ αγάπε καο δελ ζ΄ απαξλεζνύκε. 
                      ------------ 
Θα ηξηγπξλώ ζηα κέξε πνπ ΄καζηαλ νη δπν 
καο 
ζα ηξαγνπδώ ην ηξαγνπδάθη ην δηθό καο. 
Φσηνγξαθίεο ζνπ ζα ΄ρσ νιόγπξα κνπ 
θαη ζα θαληάδνκαη πσο βξίζθεζαη θνληά κνπ. 
Κη αλ ρξεηαζηείο θάπνηα θνξά θαη κε δεηήζεηο 
ηόηε θνληά κνπ κε δηζηάζεηο λα γπξίζεηο. 
Θα είκαη εδώ ζηελ αγθαιηά κνπ λα ζε ζθίμσ 
θαη ηελ κεγάιε κνπ αγάπε λα ζνπ δείμσ.  
 
                       REFRAIN  
 

        41. Σώξα ζηνπ πόζνπ ηε δάιε κεζάκε 
 
Σώξα ζηνπ πόζνπ ηε δάιε κεζάκε 
ζηξνβηιηδόκαζηε κέζα ζην θσο. 
Σεο εδνλήο ην πνηήξη ξνπθάκε 
θη ν έξσηαο καο είλ΄ αιεζηλόο. 
 
Αιιά δελ μέξνπκε πόζν θξαηάεη 
ε επηπρία ζ΄ απηή ηελ δσή. 
Πόηε κηα κπόξα κεγάιε μεζπάεη 
πνπ όια ηα αιιάδεη ζε κηα ζηηγκή.  
                Refrain 
Γη απηό αλ ν πόζνο καο θάπνηε ζβήζεη 
ηνπ έξσηα καο ν ηόζν ζθνδξόο, 
ηόηε κηα αγάπε δεζηή αο αλζίζεη 
θαη ε ηξπθεξόηεηα αο γίλεη ζθνπόο. 
 
 
 
 
 
 

40. Πσο πεξλάεη καδί ζνπ ε δσή 
 
Μέζα ζηελ ζεξκή ζνπ αγθαιηά 
θαη κεο’ ηα γιπθά ζνπ θηιηά 
ράλνκαη θαη ιηώλσ παηδί κνπ καδί ζνπ. 
Μνπ πξνζθέξεηο ηόζα πνιιά 
θη όιν κε γεκίδεηο ραξά 
πνπ ζέισ λα είκαη γηα πάληα δηθή ζνπ. 
                     Refrain 
Πσο πεξλάεη καδί ζνπ ε δσή 
κε ραξέο θαη επηπρία πνιιή, 
όιε κέξα γειάο θαη γιπθά ηξαγνπδάο 
θαη κνπ δείρλεηο πόζν κ΄ αγαπάο. 
Αιιά όκσο θη εγώ ζ΄ αγαπώ 
θαη ππέξνρα ληώζσ γη απηό, 
θαη ρνξεύσ γιεληώ, δσ ηελ θάζε ζηηγκή 
ζηελ δσή καο ηελ νλεηξεπηή.  
                    ------------ 
Κη όηαλ πέζεη πάιη ε βξαδηά 
θαη μαπιώλoπκε αγθαιηά 
δνύκε ηηο γεκάηεο ζηηγκέο κε επηπρία, 
θη όηαλ ην πξσί κε μππλάο 
αλ ζε αγαπώ κε ξσηάο 
θαη ΄γσ ζε θηιώ ζησπειά κε ιαηξεία. 
 
                   REFRAIN  
 
 
 
 
Κη όηαλ ηα ρξόληα πεξάζνπλ θαη θύγνπλ 
θη νη νκνξθηέο θαη ησλ δύν καξαζνύλ, 
ζηηγκέο πνπ δήζακε ζα καο ηπιίγνπλ 
θαη ζηελ ςπρή καο αηώληα ζα δνπλ. 
                ------------- 
Πνηέ δελ ζα ζεια λα ρσξηζηνύκε, 
καδί λα δήζνπκε κηα δσή, 
θη αλ κε ην πάζνο καο πηα δελ ζα δνύκε, 
θίινη λα κείλνπκε παληνηηλνί. 
 
Ζ θαηαλόεζε θη ε θαινζύλε 
αο ζπληξνθεύνπλ ηελ θάζε ζηηγκή, 
θαη εξεκία, αγάπε, γαιήλε 
λα ΄λαη παξέα καο παληνηηλή. 
 
                   REFRAIN 
 
 
 
 



      42. Δίζ’ ε πεγή πνπ κνπ δξνζίδεη ηε δσή 
 

Δίζ’ ε πεγή πνπ κνπ δξνζίδεη ηε δσή 
είζαη ην ράδη ηεο ςπρήο πνπ κε αγγίδεη. 
Δίζαη ε ζθέςε κνπ ηελ θάζε κηα ζηηγκή 
πνπ ηελ θαξδηά κνπ κε αγάπε ηελ γεκίδεη. 
 
Δίζαη ην θσο πνπ κε θσηίδεη θαη γειώ 
όηαλ ινγάθηα ηξπθεξά κνπ ςηζπξίδεηο, 
θη είκαη ραξνύκελνο θαη όιν ηξαγνπδώ 
ζηελ αγθαιηά κνπ ζαλ ζε ζθίγγσ πνπ 
γπξίδεηο. 
                     Refrain 
Γη απηό ινηπόλ ηξπθεξά ζ΄ αγαπώ 
θαη ζηελ θαξδηά κνπ ζα ζ΄ έρσ θξπκκέλε, 
ζνπ ην ΄ρσ πεη θαη ζα ζην μαλαπώ 
γηα λα κελ είζαη πνηέ πηα ζιηκκέλε. 
Μεο ζηε δσή κνπ, κνπ δίλεηο ραξά 
θη ε επηπρία κνπ είλαη κεγάιε 
κε αλεβάδεηο, κνπ δίλεηο θηεξά, 
δελ ζα αγαπήζσ πνηέ θακίαλ άιιε.   
                 ------------ 
Αλ ζα κνπ θύγεηο θαη ζε ράζσ ζα ραζώ 
απειπηζία θαη ζθνηάδη ζα κε πλίγεη, 
θαη ηε δσή κνπ δελ ζα δήζσ λα ραξώ 
θαη ηε ςπρή κνπ κνλαμηά ζα ηελ ηπιίγεη. 
 
Γη απηό κε θύγεηο θαη κε κε απαξλεζείο 
θη άκα ζε πίθξαλα λα κνπ ην ζπγρσξέζεηο. 
Δίλαη ε θαξδηά ζνπ πηα δηθή κνπ θαη ζα δεηο 
όηη καθξηά κνπ πηα λα δεηο δελ ζα κπνξέζεηο. 
 
                        REFRAIN   

      
44. ηε δάιε ηνπ θξαζηνύ πνπ πίλσ 
 
ηε δάιε ηνπ θξαζηνύ πνπ πίλσ 
όια ηα βάζαλα κνπ ζβήλσ 
θη όζν ην πίλσ θαη κεζώ 
ηόζν ζνιώλεη ην κπαιό. 
Ό,ηη ζηε γε κε βαζαλίδεη 
ιίγν θξαζί ην εμαθαλίδεη 
θαη αξρίδσ λα ρακνγειώ 
θαη ηελ δσή κνπ λ΄ αγαπώ. 
                   Refrain 
Σώξα πνπ κ΄ έρεηο παξαηήζεη 
θαη ηελ θαξδηά κνπ έρεηο ξαγίζεη, 
κε ην θξαζάθη ζε μερλώ 
ζ΄ απηό ηε ιεζκνληά δεηώ. 
 

43. Βγήθα πάιη γηα θαληάδα 
 
Βγήθα πάιη γηα θαληάδα 
ζηελ σξαία θεγγαξάδα, 
πήξα ζβάξλα ηα ζνθάθηα 
πνπ είλ’ ηα σξαία θνξηηζάθηα. 
 
Μόιηο θηάζεη θαη λπρηώλεη 
ε αγάπε κνπ θνπληώλεη, 
γη απηή πνπ ΄ρσ αγαπήζεη 
θαη έρσ ηόζν επηζπκήζεη. 
                Refrain  
Αρ θαιή κνπ Αζελαία, 
ηεο ςπρήο κνπ Γνπιηζηλέα, 
έβγα ζην παξάζπξν ζνπ 
γηα λα αθνύζεηο ην ζθνπό ζνπ. 
Άζε κε λα ζε πιεζηάζσ, 
ην ρεξάθη ζνπ λα πηάζσ, 
γιπθά λα ζνπ ηξαγνπδήζσ, 
ηξπθεξά λα ζνπ κηιήζσ. 
                ------------ 
Όια γύξσ κνπ ζσπαίλνπλ, 
ιεο θαη εκέλα πεξηκέλνπλ 
ηελ θηζάξα κνπ λα παίμσ, 
ηελ θαξδηά ζνπ λα ζνπ θιέςσ. 
 
Μα κνπ θξύβεζαη ζσπαίλεηο, 
ζην παξάζπξν δελ βγαίλεηο, 
θαη έηζη ηώξα ν θαεκέλνο 
ηξαγνπδάσ ιππεκέλνο. 
 
                 REFRAIN  

 
 
 
Κη αλ θάπνηα κέξα ζα γπξίζεηο 
θαη ηελ ραξά ζα κνπ ραξίζεηο, 
ηόηε ζα θόςσ ην θξαζί 
ζαλ ζα ΄ζαη πιάη κνπ εζύ. 
                  ------------- 
Δίλαη σξαία λα μερληέζαη 
θαη ζε πειάγε λα πιαληέζαη, 
πνπ ην θξαζί δεκηνπξγεί 
θαη πνπ ζε θάλνπλ επηπρή. 
Κη ό,ηη δελ έρεηο απνθηήζεη 
κεο ηε δσή πνπ 'ρεηο πνζήζεη, 
ζνπ ην πξνζθέξεη ην θξαζί 
πνπ θάλεη ηε δσή ρξπζή. 
 
                   REFRAIN 



45.  Λππάκαη πνπ θεύγεηο θαη ηώξα κ΄ 
αθήλεηο  
Λππάκαη πνπ θεύγεηο θαη ηώξα κ΄ αθήλεηο 
θαη ηα όλεηξα καο πνπ είρακε ζβήλεηο. 
Λππάκαη πνπ λέεο αγάπεο ζα δήζεηο 
θαη κέλα κνλάρν κνπ ηώξα ζ΄ αθήζεηο. 
 
Πνλώ πνπ δελ κπόξεζα λα ζε θξαηήζσ 
θαη ηελ επηπρία καδί ζνπ λα δήζσ. 
Πνλώ πνπ κε πέηαμεο ζαλ λα ΄ κνπλ μέλνο 
παξ΄ όιν πνπ ήκνπλ καδί ζνπ δεκέλνο. 
                 Refrain  
Καη θιαησ πνπ πξέπεη λα ζε ιεζκνλήζσ 
θαη όηη αηζζάλνκαη ηώξα λα ζβήζσ, 
θαη θιαησ πνπ πξέπεη λα κε ζνπ ην δείμσ  
θαη ηνύην ην θιάκα βαζηά λα ην θξύςσ. 
Καη θιαησ αθόκα πνπ πξέπεη λα πάςσ 
εζέλα λα ζθέπηνκαη, ηηο ζθέςεηο λα ζάςσ, 
θαη θιαησ αθόκα πνπ δελ ζα ζειήζσ 
θαηλνύξγηα δσή κε κηαλ άιιε λ΄ αξρίζσ.  
                 -------------- 
Λππάκαη πνπ νη ειπίδεο κνπ ηώξα ηέιεησζαλ 
θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ είρα πξόδσζαλ. 
Λππάκαη πνπ μέρσξα ηώξα ζα δνύκε 
θαη λα ζπλερίζνπκε νη δπν δελ κπνξνύκε. 
 
Πνλώ πνπ ζα ράζσ ηελ ηόζε νκνξθηά ζνπ 
θαη πνπ ζα κνπ ιείςεη ε γιπθηά ζπληξνθηά 
ζνπ 
πνλώ πνπ ζα ήζεια κόλνλ εζέλα 
θαη όια όζα έθαλα πήγαλ ρακέλα.   
 
                 REFRAIN    
 
47. Καη πάιη λα ΄ξζεηο λα δήζεηο καδί κνπ 
 
Όηαλ θαηάιαβα πσο πηα κνπ έρεηο θύγεη 
απ΄ ηελ δσή κνπ πήξεο όιε ηε ραξά, 
ζηηγκή δελ έπαςε λα κε ηπιίγεη  
ε απειπηζία θαη ε καύξε ζπκθνξά. 
ε πεξηκέλσ όκσο πίζσ λα γπξίζεηο 
θαη λα ζνπ δώζσ πάιη ακέηξεηα θηιηά 
θαη ό,ηη ζνπ έθαλα λα ζπγρσξήζεηο 
θαη λα ζε ζθίμσ ζηε δεζηή κνπ αγθαιηά. 
                      Refrain 
Καη πάιη λα ‘ξζεηο 
λα δήζεηο καδί κνπ, 
λα κε κ΄ αξλεζείο 
αγάπε, δσή κνπ. 
 

46. Σα σξαία ζνπ κάηηα ζπκάκαη 
 
Δηο ηελ πξώηε θνξά πνπ ζε γλώξηζα 
ήζνπλ πνιύ κηθξή 
θαη γη απηό πην πνιύ δελ πξνρώξεζα 
θείλε ηελ επνρή. 
Όκσο κεο ζηελ ςπρή κνπ, κνπ κίιεζεο 
κε κηα ζνπ καηηά, 
θη από ηόηε θξαηώ 
ηελ κνξθή ζνπ εγώ 
βαζηά κεο ζηε θαξδηά. 
                Refrain 
Σα σξαία ζνπ κάηηα ζπκάκαη, 
πνπ ΄λαη ηόζν γιπθά θαη ηόζν εξσηηθά, 
κνπ θξαηνύλ ζπληξνθηά ζαλ θνηκάκαη 
θαη ηα νλεηξεύνκαη ζπρλά. 
Πνιύ ζα ΄ζεια λα η΄ αληηθξίζσ 
λα ηνπο δώζσ θηιηά, ηξπθεξά εξσηηθά, 
θαη ηε δίςα θνληά ηνπο λα ζβήζσ 
θαη λα ηα ‘ρσ γιπθηά ζπληξνθηά.  
              -------------- 
Μεηά ρξόληα πνιιά ζε ζπλάληεζα 
θη έθαλα ηελ αξρή. 
Με ιαρηάξα θη αγάπε ζνπ κίιεζα 
κα ήζνπλ πνιύ ςπρξή. 
Κη όηαλ ηη ζνπ ζπκβαίλεη ζε ξώηεζα, 
κνπ ‘πεο πσο αγαπάο 
έλαλ λέν ιακπξό 
θη έηζη κόλνο εγώ 
πίλσ θαη ηξαγνπδώ. 
 
               REFRAIN 
 
 
 
Να ΄ξζεηο λα ζνπ πσ 
αγάπεο ινγάθηα, 
θαη λα ζε κεζώ  
κε ρίιηα θηιάθηα. 
                   --------------- 
Με κηα ιαρηάξα πεξηκέλσ λα ΄ξζεηο πίζσ, 
λα ζνπ ρατδέςσ ηα ζγνπξά καιιηά 
θαη ηα ρεηιάθηα ζνπ λα ηα θηιήζσ 
θαη ηελ αγάπε ζνπ λα έρσ όπσο παιηά. 
Όια ζα είλαη νλεηξεκέλα ζαλ γπξίζεηο, 
ζα ζε θξνληίδσ δελ ζα ζε ζηελαρσξώ, 
θαη όπσο παιαηόηεξα ζα κ΄ αγαπήζεηο, 
ζα ζ΄ έρσ πάληα ζηε δσή κνπ ζα Θεό. 
   
                 REFRAIN  



48. ΄ έρσ πάληα ζηελ θαξδηά κνπ 
θπιαρηό 
ε αγαπώ 
θαη ζ΄ έρσ πάληα ζηελ θαξδηά θπιαρηό. 
ε αλαδεηώ 
θαη ηελ κνξθή ζνπ ςάρλσ πάληα λα ηελ βξσ.  
 
ε θπλεγώ 
θη απ΄ ην ζνθάθη ζνπ νιεκεξίο πεξλώ, 
θαη ζε πνζώ 
θαη ηελ δεζηή ζνπ αγθαιηά αλαδεηώ.  
                     Refrain 
Μα αλ θαη εζύ 
γηα κέλα έλησζεο αγάπε πεξηζζή,  
θαη αλ κε δεηάο 
ηόηε ζηα νπξάληα αγαπεκέλε ζα κε παο. 
Οη δύν καδί 
ζα απνιακβάλακε κηα όκνξθε δσή, 
θαη ηε ραξά  
ζα κνηξαδόκαζηαλ νη δπν παληνηηλά. 
                    ------------ 
Μ΄ αλ όια απηά 
ε θαληαζία κνπ κνλάρα ηα γελλά,  
θαη αλ εζύ 
έρεηο δνζκέλε ηελ θαξδηά ηελ ρξπζή, 
 
ηόηε εγώ 
δελ ζα ‘ζεια ζε ηέηνηα θόιαζε λα δσ, 
θαη ζα πνλώ 
πνπ ζ΄ άιιε αγάπε επηπρία δελ ζα βξσ. 
 
                   REFRAIN 
 
50. Θα ήζεια λα έρσ ηελ θαξδηά ζνπ 
 
Θα ήζεια λα έρσ ηελ θαξδηά ζνπ 
λα είκαη ηεο δσήο ζνπ ν ζεόο, 
ζα ήζεια λα είκαη ν έξσηαο ζνπ 
λα κε έρεηο ζην κπαιό ζνπ ζπλερώο. 
Θα ήζεια λα ήζνπλα θνληά κνπ 
λα ζ΄ έρσ ζπληξνθηά παληνηηλή, 
ζα ‘ζεια λα δερζείο ηνλ έξσηα κνπ 
λα δνύκε κηα αγάπε αιεζηλή. 
                       Refrain 
Θα ήζεια κσξό κνπ 
λα ήζνπλα δηθό κνπ, 
λα δήζνπκε ελσκέλνη 
όιε καο ηε δσή. 
 
 

49. Μνπ ΄πεο πσο δελ ζα μαλαξζείο 
  

Πόζν ππνθέξσ θαη ζξελώ 
καθξηά κνπ πνπ έρεηο θύγεη. 
ε ζθέθηνκαη ζε λνζηαιγώ 
θη ν πόλνο κε ηπιίγεη. 
 
Κη αλ ε ςπρή ζνπ κε μερλά 
εγώ ζε ζέισ αθόκα, 
θαη ε θαξδηά κνπ ιαρηαξά 
ην νιόγιπθν ζνπ ζηόκα.  
          Refrain 

Μνπ ΄πεο πσο δελ ζα μαλαξζείο, 
πσο ζα κε ιεζκνλήζεηο, 
κα αλ ζηε δσή ζνπ θνπξαζηείο 
ζε κέλα λα γπξίζεηο. 
Θα πεξηκέλσ κε ραξά 
πάιη λα ζ΄ αγθαιηάζσ 
θαη όζα θη αλ έγηλαλ παιηά 
όια ζα ηα μεράζσ. 
           ------------- 
Μνπ πήξεο όιε ηε ραξά 
ζαλ έθπγεο καθξηά κνπ 
θαη κε ηπιίγεη ε ζπλλεθηά 
πνπ θαίεη ηα ζσζηθά κνπ. 
 
Μ΄ αλ έξζεηο ηόηε ζα πεηώ 
θαη ζα ζε πεξηπνηνύκαη 
θαη πην πνιύ ζα ζ΄ αγαπώ 
θαη ηαηξηαζηά ζα δνύκε.  
 

             REFRAIN 
 
 
 
Θα ήζεια γιπθηά κνπ 
λα ήζνπλ ε ραξά κνπ, 
λα δνύκε επηπρηζκέλνη 
ηελ θάζε καο ζηηγκή. 
                     ------------- 
Γελ μέξσ ε θαξδηά ζνπ αλ κε ζέιεη 
αλ λνηάδεηαη γηα κέλα αλ πνλά, 
ηη ζθέπηνκαη γηα ζε αλ δελ ηελ κέιεη 
θαη κήπσο θάπνηνλ άιινλ αγαπά. 
Αο κνπ ΄ιεγεο ηη αηζζάλεζαη ιηγάθη 
λα ράηδεπα ηα σξαία ζνπ καιιηά, 
αο κ΄ άθελεο λα θιέςσ έλα θηιάθη 
λα ζ΄ έπαηξλα γηα ιίγν αγθαιηά. 
 
                    REFRAIN 



51. Δίλ΄ ε κνξθή ζνπ αλνημηάηηθν ινπινύδη 
 
Δηλ΄ ε κνξθή ζνπ αλνημηάηηθν ινπινύδη 
θη είλ΄ ε θσλή ζνπ κηα αηζέξηα κνπζηθή. 
Δηλ΄ ε ςπρή ζνπ ηεο ειπίδαο ην ηξαγνύδη 
θη ε παξνπζία ζνπ κηα όκνξθε γηνξηή. 
 
Δίλ΄ ε θαξδηά ζνπ ζαλ ην πέιαγν κεγάιε 
θη ε θαινζύλε ζνπ πιαηηά, κνλαδηθή. 
Σελ νκνξθηά ζνπ δελ ηελ θηάλεη θακηά άιιε 
θη ε ράξε ζνπ μερύλεηαη κεζπζηηθή. 
                   Refrain  
Δίζαη δηθηά κνπ ζ΄ αγαπώ 
θαη κε επηπρία θαη αγάπε κε γεκίδεηο. 
ε ιαρηαξώ θαη ζε πνζώ 
κε ηα καηάθηα ηα γιύθα πνπ κ’ αληηθξίδεηο. 
 
ε θαξηεξώ, ζ΄ αλαδεηώ 
θη όηαλ κνπ ιείπεηο ηε θαξδηά κνπ ηε 
μεζρίδεηο, 
κα όηαλ ζε έρσ ζην πιεπξό 
κε ηελ γαιήλε ζνπ γιπθά κε πιεκκπξίδεηο. 
                 ------------- 
Δίλαη ηα κάηηα ζνπ ν καγηθόο θαζξέθηεο  
πνπ θαζξεθηίδνπλ ηελ ςπρή ζνπ ηελ ρξπζή, 
θαη ηεο αγάπεο ζνπ εγώ είκαη ν θιέθηεο  
πνπ ζα ηελ έρσ ζπληξνθηά παληνηηλή. 
 
Σα κεηαμέληα ζνπ καιιάθηα ζαλ ρατδεύσ 
θαη ηα γιπθά ζνπ ηα ρεηιάθηα ζαλ θηιώ 
θαη ηε καηηά ζνπ όηαλ κνπ ξίρλεηο πνπ 
ιαηξεύσ 
σο ηα νπξάληα απ΄ ηε ραξά κνπ ζα πεηώ. 
 
                       REFRAIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

52. Δπηπρία θαη ραξά ζα ΄λαη ε δσή καο 
 
Έια ηώξα λα μαπιώζεηο 
θαη λα μαιαθξώζεηο 
ζηελ νλεηξεκέλε ηελ λπρηηά. 
Γώο΄ κνπ ην δεζηό θνξκί ζνπ, 
ηελ γιπθηά ςπρή ζνπ, 
δηώμε από καο ηελ παγσληά. 
Πλίμε κε κε ηα θηιηά ζνπ 
θαη ηελ νκνξθηά ζνπ 
κέζα ζηελ σξαία καο θσιηά. 
Πεο κνπ δπν γιπθά ινγάθηα, 
θιείζε ηα καηάθηα 
γηα λα θνηκεζνύκε αγθαιηά. 
              Refrain   
Δπηπρία θαη ραξά 
ζα ΄λαη ε δσή καο, 
Καη κεο ζηελ ςπρή καο 
ζα ΄καζηε θαιά, 
θη ε αγάπε ζα θξαηά 
δεζηή παληνηηλά. 
              ----------- 
Γηώμ’ όιεο ηηο έλλνηεο ηώξα 
έθηαζε ε ώξα 
γηα λα μεραζηνύλε ηα παιηά. 
Σίπνηε λα κελ θνβάζαη 
νύηε λα ζπκάζαη, 
ζβήζε ζηελ ζεξκή κνπ αγθαιηά. 
‘Άθεζε λα καο κεζύζεη 
θαη λα μερεηιίζεη 
όιε ε αγάπε ζηελ θαξδηά, 
θαη αύξην ζαλ μεκεξώζεη 
ν ζεόο ζα δώζεη 
όια καο λα πάλε κηα ραξά. 
 
             REFRAIN    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      53. Μνπ θηάλεη λα αθνύσ ηε θσλή ζνπ 
 
Μνπ θηάλεη λα αθνύσ ηελ θσλή ζνπ, 
λα βιέπσ ηε γιπθηά ζνπ ηε κνξθή, 
λα ραίξνκαη ηελ όκνξθε ςπρή ζνπ, 
λα ληώζσ ηε δεζηή ζνπ αλαπλνή. 
 
Μνπ θηάλεη λα κελ θεύγσ από θνληά ζνπ, 
λα είζαη ε κόληκή κνπ ζπληξνθηά, 
λα ιηώλσ ζαλ κνπ ξίρλεηο ηε καηηά ζνπ 
θαη ζαλ κνπ ιεο ινγάθηα ηξπθεξά.  
                     Refrain 
Αρ λα ΄ηαλ λα κνπ δώζεηο 
ιηγάθη ζεκαζία 
θαη κηα ζηηγκή λα ληώζεηο 
ην πόζν ζε πνζώ. 
 
Αρ λα  ΄ηαλ λα ζνπ δώζσ 
ραξά θαη επηπρία, 
πνπ κ΄ έθαλεο λα ληώζσ 
εγώ πνπ ζ΄ αγαπώ. 
                ------------ 
Μνπ θηάλεη πνπ κεζώ απ΄ η΄ άξσκα ζνπ 
ζηε ζθέςε κνπ πνπ ζ΄ έρσ όπνπ βξεζώ, 
κα ζα ΄ζεια λα κπσ ζηα όλεηξα ζνπ 
θη αο παίδεη ε ςπρή κνπ ην θξπθηό. 
 
Αρ δείμε κνπ αλ κε ζέιεη ε θαξδηά ζνπ 
θη αλ έρεη ρώξν κέζα ηεο λα κπσ, 
θη αλ θάπνηε ζα γίλσ ν έξσηαο ζνπ 
θαη ηέηνηα ειπίδα λα ΄ρσ αλ κπνξώ. 
 
                        REFRAIN   
 
55. Δίλ’ ε δσή ην γιπθό ηξαγνπδάθη 
 
Δίλ’ ε δσή ην γιπθό ηξαγνπδάθη 
πνπ ‘ρεη αξρή, έρεη κέζε θαη ηέινο, 
ηξαγνύδεζε ην ινηπόλ κε κεξάθη 
θαη απόιαπζε ηελ κέρξη ην ηέινο. 
                  Refrain 
Γη απηό γειάσ, γιεληάσ, πεηάσ 
θη απνιακβάλσ ηελ δσή κνπ, 
θαη ηξαγνπδάσ, κεζώ θη αγαπάσ 
θαη έηζη γεκίδσ ηελ ςπρή κνπ. 
Έλλνηεο θαη πίθξεο ζπνπδαίεο δελ έρσ 
θαη εθδειώλσ ηε ραξά κνπ, 
θαη ηξαγνπδώ, επηδώ θαη αληέρσ, 
πξαγκαηνπνηώ ηα όλεηξα κνπ. 
                   ------------- 

       54. Σε λύρηα ηελ πεξάζακε αγθαιηά καδί 
 
Σε λύρηα ηελ πεξάζακε αγθαιηά καδί, 
πληγήθακε κεο ζε θηιηά θαη ράδηα, 
κεζύζακε κε ηεο αγάπεο ην θξαζί 
θαη κεο ηα καγηθά ηα ρηππνθάξδηα. 
 
Γεπηήθακε ηνλ έξσηα καο ηνλ ηξειό, 
μερείιηζε ε ραξά θη ε επηπρία, 
θαη ήπηακε ηεο εδνλήο γιπθό λεξό, 
θαη γέκηζε ε θαξδηά επδαηκνλία. 
                Refrain 
΄ αγαπώ, 
ηελ γιπθηά ζνπ θσλνύια λνζηαιγώ, 
ε πνζώ 
θαη ζε ζέισ λα ζ΄ έρσ αγθαιηά κνπ. 
 
΄ αγαπώ, 
κε ζπγθίλεζε πάιη ζα ζην πσ, 
ε δεηώ 
θαη ζε ζέισ παληνηηλά δηθηά κνπ.  
                ------------- 
Καη θάζε κέξα ζ΄ αγαπάσ πην πνιύ. 
ζε ζέισ πάληα δίπια κνπ λα ζ΄ έρσ. 
Κνληά ζνπ νκνξθαίλεη ε θάζε κνπ ζηηγκή 
καθξηά ζνπ λα ΄κε, θσο κνπ, δελ αληέρσ. 
 
Με ηα ινγάθηα ζνπ ηα ηόζν ηξπθεξά 
θαη ηελ καηηά ζνπ πνπ είλ΄ όιν καγεία, 
κνπ δίλεηο πάληα κηα αλείπσηε ραξά 
θαη ζε έρσ ζηελ ςπρή κνπ Παλαγία.   
 
                   REFRAIN 

   
 
 
Δίλ’ ε δσή έλα σξαίν παηρλίδη 
αξθεί λα μέξεηο θαιά λα ην παίμεηο. 
ε μεγειά θαη γιηζηξάεη ζαλ θίδη, 
γηα λα ην πηάζεηο ζα πξέπεη λα ηξέμεηο. 
 
Δίλ’ ε δσή έλα γιέληη κεγάιν, 
αξθεί λα ζέινπκε λα ην ραξνύκε, 
αο ην γιεληήζνπκε εκείο δίρσο άιιν, 
αθνύ ην ληώζνπκε θαη ην κπνξνύκε. 
 
                   REFRAIN 
 
 
 



56. Ο αγέξαο πνπ θπζά ζηα σξαία 
ζνπ καιιηά 
Ο αγέξαο πνπ θπζά 
ζηα σξαία ζνπ καιιηά 
ζνπ ιέεη ην ζ΄ αγαπώ από κέλα. 
Σν θύκα ζε θηιά 
γιπθά ζηελ ακκνπδηά 
θαη θέξλεη θηιηά θινγηζκέλα. 
                Refrain 
Ση θη αλ έρεηο θύγεη καθξηά 
όπσο θύγαλε ηα ρειηδόληα, 
ηη θη αλ ράζεθεο ζηε μεληηηά 
ζα ζε πεξηκέλσ εγώ αηώληα. 
Ση θη αλ δελ ζε έρσ πηα θνληά 
ηώξα πην πνιύ ζε αγαπάσ, 
ζ΄ έρσ ζηα όλεηξα κνπ ηα γιπθά 
θαη γηα ζέλαλε θαξδηνρηππάσ.   
              -------------- 
Σν ζύλλεθν θη απηό 
ςειά ζηνλ νπξαλό 
γξάθεη ην ζ΄ αγαπώ γηα ζέλα. 
Σ΄ αεδόλη πνπ ιαιεί 
ζνπ γιπθνηξαγνπδεί 
πσο πάληα ζ΄ αγαπώ εζέλα. 
 
               REFRAIN 
 

58. Γελ δεηηαλεύσ ηελ αγάπε ζνπ 
ηελ άδεηα  

Γελ δεηηαλεύσ ηελ αγάπε ζνπ ηελ άδεηα, 
κόλν ην ζώκα ζνπ λα έρσ δελ αξθεί, 
νύηε ηα ςεύηηθα θηιηά ζνπ θαη ηα ράδηα 
αλ ΄ζπ δελ ληώζεηο κηαλ αγάπε αιεζηλή. 
                 Refrain  
Αλ δελ κε ζέιεηο, θύγε ηώξα από κέλα 
θαη ζα μεράζσ ηηο σξαίεο καο ζηηγκέο, 
θαη ηα θηιηά ζνπ ηα ζεξκά θη νλεηξεκέλα 
πνπ εζύ κνπ ράξηζεο ζε άιιεο επνρέο. 
Γελ ζε θξαηάσ κε ην δόξη πηα θνληά κνπ 
θη αλ βξήθεο άιινλ πνπ ζνπ πήξε ηα κπαιά, 
κπνξείο αλ ζεο λ΄ απαξλεζείο ηνλ έξσηα κνπ 
θαη λα πεηάμεηο ζε κηα άιιελ αγθαιηά.  
                 -------------- 
Μ΄ αλ κεηαληώζεηο θαη δεηήζεηο λα γπξίζεηο 
θαη λνζηαιγήζεηο ηελ παιηά καο ηελ δσή, 
ζα ζνπ αλνίμσ αλ ηελ πόξηα κνπ ρηππήζεηο, 
ζα βξεηο θνληά κνπ κηαλ αγάπε αιεζηλή. 
 
                 REFRAIN   
  

        57. Οη αλακλήζεηο είλαη πνιιέο 
 

Οη δπν καδί 
δήζακε όκνξθε δσή 
πνπ ηώξα πηα ηελ παξαηάκε, 
θη εγώ θαη εζύ 
αξρίδνπκε απ΄ ηελ αξρή 
θαη ηελ αγάπε καο μερλάκε. 
          Refrain 

Οη αλακλήζεηο είλ΄ πνιιέο 
θαη πξέπεη λα μεράζνπκε 
όιεο ηηο όκνξθεο ζηηγκέο 
πνπ νη δπν καδί πεξάζακε. 
Μα νη ηζαθσκνί πνπ αξρίζακε 
ζβήζαλ ηνλ έξσηα καο 
θαη νη ζηηγκέο πνπ δήζακε 
ζθιήξπλαλ ηελ θαξδηά καο.  
           ------------- 
Κακηά θνξά 
πάκε ζε άιιε αγθαιηά 
θαη εθεί παξεγνξηά δεηάκε, 
θη άιιε θνξά 
αλ ζα καο βξεη ε ζπκθνξά 
ζηελ πξώηε αγθαιηά γπξλάκε. 
  
             REFRAIN 
 
59. Σειείσζε ινηπόλ ην όλεηξν καο 
 
Σνπ ρσξηζκνύ καο ζήκαλε ε ώξα, 
ηη θη αλ ε αγάπε καο δελ έπαςε ζηηγκή. 
Μαο έπλημαλ ηα εκπόδηα θη ε κπόξα 
πνπ νη άιινη βάιαλε ζηελ δόιηα καο δσή. 
                       Refrain 
Σειείσζε ινηπόλ ην όλεηξό καο 
πνπ δήζακε καδί ηόζνλ θαηξό, 
ν δξόκνο πνπ ηξαβήμακε νη δπν καο 
καο πάεη θαηεπζείαλ ζηνλ γθξεκό. 
Κη νη δπν ζθπθηνί θαη ζηελαρσξεκέλνη 
δελ βγάδνπκε απ΄ ην ζηόκα καο κηιηά, 
ζθεπηόκαζηε ην ηη καο πεξηκέλεη 
ζαλ δνύκε ζηε δσή καο ρσξηζηά. 
                      ------------ 
Εειέςαλε ηελ ηόζε επηπρία 
πνπ νη δπν καο είρακε ζαλ ήκαζηαλ καδί 
θαη έηζη ησλ αλζξώπσλ ε θαθία 
όια ηα γθξέκηζε θη αιιάμακε δσή. 
 
                       REFRAIN   
 



60. Πεξλνύλ ηα ρξόληα θαη νη νκνξθηέο 
καο 
Πεξλνύλ ηα ρξόληα θαη νη νκνξθηέο καο 
θη έξρνληαη ρηόληα ζηα καιιηά καο 
θαη όινη γύξσ καο μερλνύλ. 
Πεξλνύλ νη θίινη θαη νη ζπληξνθηέο καο 
θαη δελ γπξίδνπλ ηα παιηά καο 
πνπ όινη ηώξα λνζηαιγνύλ. 
                     Refrain 
Μα δελ πεξλνύλ πνηέ νη γιπθέο νη 
αλακλήζεηο 
θαη νη κεγάιεο ζπγθηλήζεηο 
πνπ ελσκέλνπο καο θξαηνύλ. 
Ούηε γεξλνύλ πνηέ νη ειπίδεο ζηε θαξδηά 
καο 
π’ αλζίδνπλ κεο΄ ζηα ζσζηθά καο 
θαη ζηε ςπρή καο θαηνηθνύλ. 
                    ------------ 
Πεξλνύλ νη εθδξνκέο θαη ηα ηαμίδηα 
θαη νη θσλέο θαη ηα ηξαγνύδηα 
ζαλ ήκαζηαλ κηθξά παηδηά 
πεξλνύλ νη ενξηέο θαη ηα ζηνιίδηα 
νη θνξεζηέο θαη ηα ινπινύδηα 
πνπ απνιακβάλακε παιηά. 
 
                   REFRAIN  
 
62. Έια αγάπε κνπ θαη μάπισζε 
 
Έια αγάπε κνπ θαη μάπισζε 
λα θνηκεζείο ζηελ αγθαιηά κνπ. 
Ζ λύρηα ηε γαιήλε άπισζε, 
ζα ζε κεζύζσ ζηα θηιηά κνπ. 
              Refrain   
Ό,ηη δεηήζεηο, κάηηα κνπ, 
εγώ ζα ζην ραξίζσ 
θαη ηα ρξπζά παιάηηα κνπ 
γηα ζέλα ζα ηα θηίζσ. 
Σνπο ζεζαπξνύο πνπ ΄ρεη ε θαξδηά 
πνπ δελ ηνπο έρνπλ άιινη, 
ζε λα ηνπο βξεηο θάζε βξαδηά 
κεο΄ ηε δεζηή κνπ αγθάιε. 
               ------------ 
Φεύγνπλ νη πίθξεο θαη νη πόλνη ζνπ 
θαη κελ θνβάζαη πηα θαλέλα, 
γηαηί δελ είζαη πιένλ κόλε ζνπ 
κηα πνπ ‘ρεηο πιάη ζνπ εκέλα. 
 
              REFRAIN    
 

61. Δίζαη θνπέια κε γιύθα θαη ηξέια  
 
Όιν βξίζθνκαη ζηε γεηηνληά ζνπ, 
κα δηαβαίλεηο εζύ βηαζηηθή. 
Δγώ ιηώλσ γηα κηα καηηά ζνπ, 
κα κνπ θάλεηο εζύ ηελ ζθιεξή. 
                   Refrain  
Δίζαη θνπέια κε γιύθα θαη ηξέια 
θαη ςάρλσ παληνύ λα ζε βξσ. 
ε θπλεγάσ, ζε παξαθαιάσ 
κσξό κνπ από ηόζν θαηξό. 
 
Με έρεηο παηδέςεη, ην λνπ κνπ ΄ρεηο θιέςεη 
εζύ κ΄ έρεηο θάλεη ηξειό. 
Με θνξντδεύεηο θαη όιν γπξεύεηο 
λα ηξέρσ μσπίζσ ζνπ εγώ. 

                 ------------- 
Καη ζνπ ζηέιλσ κελύκαηα αξάδα 
κα δελ βγαίλεηο πνηέ λα ζε δσ, 
γη΄ απηό ηώξα ζνπ θάλσ θαληάδα 
θαη κε πάζνο πνιύ ηξαγνπδώ. 
 
                       REFRAIN 

 
 
 

 
63. Γελ κε λνηάδεη 
 
Δίλαη αιήζεηα πσο πνιύ ζε αγαπώ 
θαη πσο ηα πάληα ζα ζπζίαδα γηα ζέλα, 
ζ΄ αλαδεηάσ, ζε πνλώ, ζε λνζηαιγώ 
θαη ε δσή κνπ είζ’ νιόθιεξε γηα κέλα.  
                Refrain  
Γελ κε λνηάδεη 
αλ γηα ζέλα ζα πνλέζσ θαη ζα θιάςσ. 
Γελ πεηξάδεη 
αλ ηνπο θίινπο κνπ ζα πξέπεη λα μεγξάςσ. 
Καη αλ όια ηα ιεθηά κνπ ζα ηα ράζσ 
θαη αλ πίθξεο θαη καξηύξηα πεξάζσ 
θαη αλ ζα κείλνπκε ηα βξάδηα λεζηηθνί, 
κνπ αξθεί όηη ζα είκαζηε καδί. 
                ------------ 
Δίλαη αιήζεηα πσο κε ιαρηαξάο θαη ΄ζπ 
θαη ε αγάπε κνπ γηα ζέλαλε ζνπ θηάλεη, 
θη αλ νη δηθνί ζνπ δελ κε ζέινπλ νη ζθιεξνί 
εκείο ζην ηέινο ζα θνξέζνπκε ζηεθάλη.  
 
                 REFRAIN  

 



64. Αλ είραηε γλσξίζεη ηελ θαξδηά 
ηεο 
Ση βξίζθσ ζηελ αγάπε ηελ κεγάιε 
πνπ αηζζάλνκαη γη΄ απηή ηόζν θαηξό, 
πνπ δίπια ηεο δελ βάδσ θακηά άιιε, 
ξσηάηε λα ζαο πσ κα δελ κπνξώ. 
                    Refrain 
Αλ είραηε γλσξίζεη ηελ θαξδηά ηεο, 
ην απιό ην θέξζηκν ηεο ην γιπθό, 
αλ είραηε γεπζεί ηελ ζπληξνθηά ηεο, 
ζα μέξαηε γηαηί ηελ αγαπώ. 
 
Φησρή θη αλ είλαη έρεη ηα πξνηθηά 
ηεο, 
ηα ράδηα, ηα θηιηά πνπ ιαρηαξώ, 
ην θέθη θαη ηελ θίλα νκνξθηά ηεο, 
ρσξίο απηή λα δήζσ δελ κπνξώ. 
                    ------------ 
Ρσηάηε λα ζαο πσ γηαηί κ΄ αξέζεη 
θαη ηόζν ζηελ δσή κνπ έρεη κπεη. 
Σν πώο αηζζάλνκαη δελ ζα κπνξέζεη 
θακηά πεξηγξαθή λα ζαο ην πεη. 
 
                    REFRAIN 
    
66. Κάζηζα ρζεο θαη ζθέθηεθα 
 
Κάζηζα ρζεο θαη ζθέθηεθα 
πόζν πνιύ κνπ ιείπεηο. 
Δγώ ζε εξσηεύηεθα 
θη εζύ κ΄ εγθαηαιείπεηο. 
                    Refrain 
Έλα ιάζνο κνπ δελ θηάλεη 
λα ρσξίζεη εκάο ηνπο δπν 
θη όζα δήζακε λα θάλεη 
ζξύςαια θαη ξεκαδηό. 
 
Πξέπεη λα κε ζπγρσξέζεηο 
θαη λα ην μαλαζθεθηείο, 
ηόζε αγάπε αλ ζα κπνξέζεηο 
ηώξα λα απαξλεζείο. 
                    ----------- 
Θέιεηο λα θύγεηο καθξηά 
θαη κέλα λα κ΄ αθήζεηο, 
ζθέςνπ ην άιιε κηα θνξά 
θαη πίζσ λα γπξίζεηο. 
             
                    REFRAIN  
 

 

65. νπ έδσζα ζηνξγή θαη θαινζύλε 
 
νπ έδσζα ζηνξγή θαη θαινζύλε, 
κνπ έδσζεο θαξκάθηα θαη θαεκνύο. 
νπ ράξηζα επηπρία θαη γαιήλε, 
κνπ ράξηζεο ιύπεο θαη ζηελαγκνύο. 
                    Refrain  
Θα θύγσ καθξηά ζνπ 
ηη θη αλ ζα πνλέζσ, 
ηελ ηόζε απνληά ζνπ 
πώο λα ζπγρσξέζσ. 
 
Γηα πάληα ζα θύγσ 
θαη ζα ρσξηζηνύκε, 
αθνύ νύηε γηα ιίγν 
καδί δε κπνξνύκε. 
                  ---------- 
ε πίζηεςα, ζνπ ‘δσζα ηελ θαξδηά κνπ, 
κε πξόδσζεο, κ΄ έθαλεο λα πνλώ. 
Ήζνπλ εζύ ζεά ζηα όλεηξα κνπ, 
ήκνπλ εγώ ζθνππίδη ηαπεηλό. 
 
                    REFRAIN  

 
 
67. ΄ έβαια ζηελ θαξδηά κνπ ζαλ 
ινπινύδη 
Ζ πίθξα γέκηζε απόςε ηελ ςπρή 
θη ε ειπίδα έζβεζε θαη ήξζε ην ζθνηάδη. 
Σα όλεηξα ράζεθαλ θη ε δόιηα κνπ δσή 
είλαη θαληήιη πνπ ηνπ έθιεςαλ ην ιάδη. 
                      Refrain  
΄ έβαια ζηελ θαξδηά κνπ ζαλ ινπινύδη 
πνπ θύιαγα θαη πόηηδα θξπθά. 
’ έβιεπα ζαλ αηζέξην αγγεινύδη 
κα κ΄ άθεζεο θαη έθπγεο καθξηά. 
 
Ήζνπλα κηα πλνή απ΄ ηελ πλνή κνπ, 
ήζνπλα ηεο ςπρήο κνπ ε ςπρή. 
Ήζνπλα ε ειπίδα ζηε δσή κνπ, 
κα έκεηλεο αδηάθνξε, ςπρξή. 
                      ------------ 
αλ έλα όλεηξν πνπ ‘κνηαδε αιεζηλό 
ήηαλ ε ειπίδα κνπ γηα ιίγε επηπρία, 
κα εζύ δελ ην ΄λησζεο ην πόζν ζ΄ αγαπώ 
θαη ε δσή κνπ έρεη γεκίζεη δπζηπρία.  
 
                         REFRAIN   

 
 



68. Όια βαξηά όηαλ πέθηεη ε λπρηηά 
 
Όια βαξηά όηαλ πέθηεη ε λπρηηά 
θαη από ηα κάηηα ην δάθξπ θπιά. 
Φεύγεη ε ζεά κνπ πνπ ηόζν αγαπώ 
θαη ζηε δσή κνπ έρεη δώζεη ζθνπό. 
                    Refrain  
Κη αλ θύγεηο ζα ηελ ζπκάκαη 
ηελ ηξπθεξή ζνπ θαξδηά, 
θη όηαλ ηηο λύρηεο θνηκάκαη 
ζε λα ζε ληώζσ αγθαιηά. 
 
Με κε μεράζεηο ζηα μέλα 
θαη όηαλ πίζσ ζα ΄ξζεηο 
γύξηζε πάιη ζε κέλα, 
θσο κνπ, κε κ΄ απαξλεζείο. 
                  ------------- 
Ζ αθεθηά κνπ θξαηά ζπληξνθηά 
θη ε ζπλλεθηά έρεη πέζεη βαξηά. 
Λείπεηο εζύ πνπ ηξειά ιαρηαξώ 
θαη ηξαγνπδώ ηνλ ζιηκκέλν ζθνπό. 
 
                    REFRAIN 
 
70. ηελ ηξπθεξή αγθαιηά ζνπ πάιη 
βξέζεθα 
ηελ ηξπθεξή αγθαιηά ζνπ πάιη βξέζεθα 
θαη ζηα ραδάθηα ηα γιπθά ζνπ αθέζεθα, 
πνπ είρα από θαηξό επηζπκήζεη 
θαη είρεο από κέλαλε ζηεξήζεη. 
Με ηα θηιηά ζνπ βξάδηα αμεκέξσηα 
κνπ άλαςεο ηνλ πην κεγάιν έξσηα, 
θαη ηώξα ζθιάβν κε ΄ρεηο θαηαληήζεη, 
ηξηθιίδσ απ΄ ησλ θηιηώλ ζνπ ην κεζύζη. 
                    Refrain   
Δπηπρία θαη ραξά 
ληώζσ κέζα κνπ κεγάιε, 
ηέηνηα αγάπε πνπζελά 
δελ ζα βξσ θακία άιιε. 
Ζ δσή κνπ κνπ γειά 
ζηα νπξάληα αλεβαίλσ 
όηαλ κ΄ έρεηο αγθαιηά 
ζηνλ παξάδεηζν πεγαίλσ. 
                    ----------- 
Μεο ζηα γιπθά ζνπ κάηηα ηα πακπόλεξα, 
δσ ηώξα εγώ ηα πην γιπθά κνπ όλεηξα. 
Πνηέ δελ ζέισ πάιη λα μππλήζσ 
ην ράιη ηεο δσήο κνπ λ΄ αληηθξίζσ. 
 
                    REFRAIN 

69. Πσο πεξηκέλσ κηα αγάπε λα γλσξίζσ 
 
Πσο πεξηκέλσ κηα αγάπε λα γλσξίζσ, 
δσή λα δώζεη ζηα όλεηξα κνπ ηα ηξειά 
θαη ηελ κνλόηνλε δσή κνπ λα γεκίζσ 
θαη λα ΄ρσ πάιη επηπρία θαη ραξά. 
                          Refrain   
Πόηε ζα ΄ξζεηο αγαπνύια, 
γηα λα γεκίζεηο κε ηξαγνύδηα ηελ θαξδηά κνπ. 
Πόηε ζα ΄ξζεηο νκνξθνύια, 
γηα λα ζθνξπίζεηο ηε ζθιεξή ηε κνλαμηά κνπ. 
 
Παληνύ ζε ςάρλσ θαη παληνύ ζε θπλεγώ 
κε ζε λα δήζσ ηνλ κεγάιν έξσηα κνπ, 
θαη λα ΄ζαη ζίγνπξε πσο όηαλ ζα ζε βξσ 
δελ ζα ζ΄ αθήζσ νύηε ζηηγκή από θνληά κνπ. 
                          ------------- 
Πσο πεξηκέλσ ιίγε άλνημε λα θέξεηο 
θαη ζην ρεηκώλα ηνλ βαξύ δεζηή πλνή, 
θαη ιίγε αγάπε θαη ζηνξγή λα κνπ πξνζθέξεηο 
γηα λα βξσ πάιη ηελ ειπίδα ζηε δσή. 
 
                          REFRAIN  

 
71. Πάξε κε λα πάκε ζηα μέλα 
 
Πάξε κε λα πάκε ζηα μέλα 
λα μεθύγνπκε απ΄ ηνλ πόλν, 
ζε ηαμίδηα νλεηξεκέλα 
όπνπ νη δπν καο ζα ΄καζηε κόλν. 
                 Refrain 
Να βξνύκε θαηλνύξγηνπο αλζξώπνπο 
πνπ είλ΄ πξσηόγνλνη θαη σξαίνη, 
ζηνπο καγεπηηθνύο θείλνπο ηόπνπο 
πνπ ε δσή γαιήληα ξέεη. 
 
Να μεθύγνπκε απ΄ ηελ θξνληίδα 
θαη ηηο έλλνηεο πνπ καο βαξαίλνπλ 
απ΄ ηα πξέπεη θαη ηελ ξνπηίλα 
πνπ ζηγά ζηγά καο πεζαίλνπλ. 
Πάξε κε λα βξνύκε γαιήλε 
εξεκία, αγάπε, εηξήλε. 
                    ------------ 
Πάκε λα γλσξίζνπκε κέξε  
πνπ παξζέλα έρνπλε κείλεη, 
όπνπ ε αγάπε καο θέξεη 
λα μεθύγνπκε απ΄ ηελ νδύλε. 
 
                REFRAIN 

71.  



72. Γελ μέξσ αλ ληώζεηο αγάπε γηα κέλα 
 
Γελ μέξσ αλ ληώζεηο αγάπε γηα κέλα 
γηαηί δελ κνπ δείρλεηο ζεκάδη θαλέλα, 
δελ μέξσ αλ άιινλ έρεηο αγαπήζεη 
θαη αιινύ ηελ αγάπε ζνπ έρεηο ραξίζεη. 
                       Refrain 
Μα όπσο θη αλ είλαη ζα ζ΄ αγαπάσ 
θαη ηε ζπληξνθηά ζνπ ζ΄ απνδεηάσ. 
Χαιί ζνπ ζα γίλσ λα κε παηήζεηο 
γηα ό,ηη κνπ πεηο θαη ό,ηη δεηήζεηο. 
 
Μα ζα πξνζπαζήζσ λα ζε θεξδίζσ 
θαη ηα βήκαηα ζνπ ζ΄ αθνινπζήζσ, 
θαη ζθιάβνο ζα γίλσ αλ ην ζειήζεηο, 
αξθεί ζπ ιηγάθη λα κ΄ αγαπήζεηο. 
                    ------------- 
Γελ μέξσ αλ κ΄ έρεηο απιώο ζπλεζίζεη 
θαη άιινο ηε ζθέςε ζνπ έρεη θεξδίζεη. 
Γελ μέξσ αλ κε βιέπεηο απιώο ζαλ ην θίιν 
θαη δελ ζ΄ ελδηαθέξεη θαζόινπ αλ θύγσ. 
 
                   REFRAIN  
 
74. Υσξηνπδάθη κνπ σξαίν όπνπ πήγαηλα παιηά 
 
Χσξηνπδάθη κνπ σξαίν όπνπ πήγαηλα παιηά 
θαη πεξλνύζα θαινθαίξηα κε ραξά θαη μεγλνηαζηά, 
κε ηνπο όκνξθνπο αλζξώπνπο πνπ κνπ άξεζαλ πνιύ 
θαη πνπ δνύζακε κηα ήξεκε δσή. 
Καινθαηξηλή πιαηεία κε ηα θέληξα ηα πνιιά, 
ηα κηθξά ηα ηξαπεδάθηα ζηνπ πιαηάλνπ ηε ζθηά, 
ηηο σξαίεο θνπειίηζεο πνπ ΄ρσ ρξόληα λα ηηο δσ 
ηελ παιηά εθεί δσή κνπ λνζηαιγώ. 
                           Refrain 
Πόζν ηώξα έρεηο αιιάμεη πνπ κεγάισζεο πνιύ, 
έγηλεο κηα πνιηηεία ρσξίο ρξώκα θαη ςπρή. 
Οη αλζξώπηλεο νη ζρέζεηο μεζσξηάδνπλε θη απηέο 
θαη θαλέλα δελ γλσξίδσ όηαλ πάσ ηηο Κπξηαθέο. 
Πόζν ήζεια λα ήζνπλ όπσο ήζνπλα παιηά 
θαη λα γύξηδα γηα ιίγν εηο ηα ρξόληα ηα θαιά, 
λα κπξίζσ ηα ινπινύδηα ζηηο απιέο ζνπ ηηο πνιιέο 
θαη λ΄ αθνύζσ ηηο θαληάδεο κε ππέξνρεο θσλέο. 
                        -------------- 
Μηα σξαία θνπειίηζα πνπ εγλώξηδα εθεί 
θαη ηελ ςάρλσ κα δελ μέξσ αλ ζα είλαη κνλαρή, 
θαη ζπρλά ζηα όλεηξα κνπ ηώξα ηελ αλαπνιώ, 
πόζν ζα ΄ζεια θαη πάιη λα ηελ βξσ. 

 
                        REFRAIN 

73. Κη αλ κε ξσηάο δελ ζα ζην πσ 
 
Όηαλ βξίζθεζαη θνληά κνπ ληώζσ λα ’κε βαζηιηάο 
θη όηαλ κε θνηηάο πεζαίλσ, ράλνκαη ζαλ κνπ κηιάο, 
όκσο ζέισ λα ζνπ θξύςσ πσο αηζζάλνκ’ όια απηά 
ζε λα κ΄ αγαπήζεηο πξώηα θαη ζα ζνπ ηα πσ κεηά. 
                         Refrain 
Κη αλ κε ξσηάο δελ ζα ζνπ πσ 
πσο κόλν εζέλα αγαπώ, 
γηαηί αλ ζα ζηγνπξεπηείο 
κπνξεί κεηά λα βαξεζείο. 
 
Κη όηαλ ηελ επθαηξία βξσ 
γηα λα δειέςεηο πξνζπαζώ, 
γηα λα πεηζζώ αλ κ΄ αγαπάο 
θη όηη γηα κε θαξδηνρηππάο. 
                         ------------- 
Όκσο θάπνηε, κσξό κνπ, όηαλ ζα ζηγνπξεπηώ 
ηόηε ζα ζ’ απνθαιύςσ πσο ηξειά ζε αγαπώ, 
θαη πσο άιιε ηέηνηα αγάπε δελ έρεη μαλαθαλεί 
θαη ηνπο δπν καο ζα ζθεπάζεη κηαλ νιόθιεξε δσή. 

                          
                      REFRAIN 
 
75. Ζ αγάπε κνπ ζε αλεβάδεη 
 
Γελ είζαη ε πην όκνξθε ηνπ θόζκνπ 
ε πην έμππλε, ε πην ζσζηή, 
κα ε αγάπε κνπ ζε θάλεη 
ζηα κάηηα κνπ ηελ πην θαιή. 
Γελ έρεηο ηα σξαία κάηηα 
νύηε ραξίζκαηα πνιιά, 
κα ηελ θαξδνύια κνπ θνκκάηηα 
ηελ έθαλεο παξ΄ όια απηά. 
                Refrain  
Ζ αγάπε κνπ ζε αλεβάδεη, 
ε αγάπε κνπ ζε ζπγρσξεί, 
κπξνζηά ζηηο άιιεο δελ ζε βάδεη 
ρσξίο εζέλα δελ κπνξεί. 
Ζ αγάπε κνπ ζε δπλακώλεη, 
ζε δείρλεη ώξηκε, ζσζηή, 
κε ηα ζηξαβά ζνπ δελ ζπκώλεη, 
κνπ νκνξθαίλεηο ηελ δσή. 
               -------------- 
Γελ είζαη αιάλζαζηε νύηε ηέιεηα, 
ζπρλά κε θάλεηο λα μεζπώ, 
κα θάζε κηα ζνπ αηέιεηα 
κε ηελ αγάπε ηελ μερλώ. 
   
             REFRAIN 



76. Ξεθηλήζακε θη είρακε ρίιηεο ειπίδεο 
 
Ζ δσή μεθηλάεη θαη είλαη σξαία 
όηαλ έρεηο κηα αγάπε καδί ζνπ παξέα, 
αιιά έξρνληαη θάπνηε νη θαηαηγίδεο 
πνπ γθξεκίδνπλ ηα όλεηξα θαη ηηο ειπίδεο. 
                       Refrain 
Ξεθηλήζακε θη είρακε ρίιηεο ειπίδεο 
κα ζπ γξήγνξα κ’ άθεζεο θαη κ’ άιινλ πήγεο. 
Όηαλ είδεο ηα δύζθνια έθαλεο πίζσ 
θαη κε άθεζεο κόλν κνπ λα πνιεκήζσ. 
 
Ό,ηη είρακε ρηίζεη ην έρεηο γθξεκίζεη 
θαη ζπληξίκκηα μσπίζσ ζνπ έρεηο αθήζεη. 
Μηα ζθιεξή πνπ θαλέλαλε δε ινγαξηάδεηο 
θαη κνλάρα ηα ζέισ ζνπ πάληα θνηηάδεηο. 
                 ------------------- 
Έηζη ηώξα κνλάρνο κνπ ζα πξνζπαζήζσ 
ηε δσή κνπ πνπ ράιαζε πάιη λα θηίζσ, 
θαη λα ηξέρσ μσπίζσ ζνπ πξέπεη λα πάςσ, 
ηηο πηθξέο αλακλήζεηο κνπ ηώξα ζα ζάςσ. 
 
                     REFRAIN 

 
78. Έλα ηξαγνύδη ζε λα πσ πνπ 
 λα δηαθέξεη 
Έλα ηξαγνύδη ζε λα πσ πνπ λα δηαθέξεη 
πνπ λα κηιάεη γηα έλα θόζκν νλεηξεπηό. 
Έλα ηξαγνύδη πνπ ηελ άλνημε λα θέξεη 
ζηα βάζαλα καο πνπ δελ έρνπλ ηειεησκό. 
Έλα ηξαγνύδη πνπ λ’ αλνίγεη ηελ θαξδηά καο 
ζ’ ό,ηη σξαίν θη πςειό ζηνλ θόζκν απηό, 
πνπ λα κηιάεη γηα ηα ηόζα όλεηξά καο 
πνπ ηξαγνπδάκε κε ραξνύκελν ζθνπό. 
                    Refrain 
Πόηε ζα έξζεη επηηέινπο ε εηξήλε, 
ζηε γε ζα βαζηιεύεη ε γαιήλε, 
γύξσ καο ζα ππάξρεη θαινζύλε, 
θαη ζα ‘καζηε όινη νη άλζξσπνη αδειθνί; 
Πόηε ε πίζηε ζα θσιηάζεη ζηελ θαξδηά καο, 
ειπίδα ζα ππάξρεη ζηε καηηά καο, 
ην κέιινλ ζα γειάεη ζηα παηδηά καο, 
θη ε αγάπε ζα ζθεπάζεη όιε ηε γε; 
                ---------------- 
Δίλαη ηξαγνύδη πνπ ζα ήζεια λα γίλεη 
πξαγκαηηθόηεηα ζηνλ ηόπν καο απηό, 
λα θύγεη πηα ε δπζηπρία θη ε νδύλε 
θη όιε ηε κέξα κε ραξά λα ηξαγνπδώ. 
 
                   REFRAIN 

77. Ο Άλδξαο ν δηθόο κνπ 
 
Ο άλδξαο ν δηθόο κνπ δελ είλ’ αξηζηνθξάηεο, 
δελ είλαη θπβεξλήηεο κα νύηε θαη ιεθηάο, 
δελ είλαη έλαο ηππόηεο, νύηε δηαζεκόηηο, 
είλαη ζηε βηνπάιε όπσο θαη όινη καο. 
                     Refrain 
Σνλ άλδξα ην δηθό κνπ πνιύ ηνλ αγαπάσ 
γηαηί είλαη ιεβέληεο θη έρεη θαιή θαξδηά, 
θαη κέλαλε πξνζέρεη όπνπ βξεζώ θαη πάσ 
θη ππέξνρα πεξλάσ καδί ηνπ ηε βξαδηά. 
 
Σνλ άλδξα ην δηθό κνπ πνηέ δελ ηνλ αιιάδσ, 
ηνλ βιέπσ, ηνλ ζαπκάδσ ζα λα’ λαη βαζηιηάο. 
Απ’ όινπο ηνπο αλζξώπνπο ςειόηεξα ηνλ βάδσ 
γηαηί καο αγαπάεη θαη λνηάδεηαη γηα καο. 
                    ------------------- 
Ο άλδξαο ν δηθόο κνπ δε ζνπ πνπιά αέξα, 
δελ είλαη ισπνδύηεο, δελ είλαη θαληνκάο, 
κα ηίκηα δνπιεύεη νιόθιεξε ηε κέξα 
λα βγάιεη ην ςσκί ηνπ θαη όια απηά γηα καο. 
 
                      REFRAIN 

 
79. Σσλ ηξαγνπδηώλ ηα ιόγηα 
ζπκίδνπλ κνηξνιόγηα 
Σσλ ηξαγνπδηώλ ηα ιόγηα 
ζπκίδνπλ κνηξνιόγηα 
πνπ ιελ όινη εθείλνη πνπ πνλνύλ. 
Κιαηλ γηα ηα βάζαλά ηνπο, 
ηνλ πιάλν έξσηά ηνπο 
ζαλ ράλνπλε απηόλ πνπ αγαπνύλ. 
Σξαγνύδηα πνλεκέλα 
πνπ παξαπνλεκέλα 
κεξάθηα κεο ζηνπο ζηίρνπο ηνπο αθνύο. 
Κιαηλ γηα ηελ θνηλσλία, 
ηελ ηόζε αδηθία 
θαη ιελ γηα ηνπο αλζξώπνπο ηνπο θαθνύο. 
            Refrain  
Όκσο εγώ ζα ιεσ 
δε ζέισ πηα λα θιαησ 
ηξαγνύδηα πνπ ραξνύκελα ερνύλ, 
πνπ ιελ γηα ηηο ραξέο καο, 
ηηο ηόζεο νκνξθηέο καο 
πνπ ηξαγνπδνύλ ηα ρείιε πνπ γεινύλ. 
Σξαγνύδηα νλεηξεκέλα  
γηα ρξόληα επηπρηζκέλα 
πνπ νη άλζξσπνη ζ’ αθνύλ γηα λα ραξνύλ. 
           -----------------            
             REFRAIN 



        80. Δίζαη πάληα ην ηαίξη κνπ 
 

Εσ κέζα ζηε γιπθηά δσή 
ζαλ έρσ εζέλαλε καδί. 
Εεηο πάληα κέζα κνπ εζύ 
θαη κνπ δξνζίδεηο ηελ ςπρή. 
            Refrain 
Δίζαη πάληα ην ηαίξη κνπ, 
ην αζηέξη κνπ, πεξηζηέξη κνπ, 
θη ε αγάπε πιεκκύξηζε 
θαη καο ηύιημε θαη μερείιηζε. 
Θέισ λα κε ρσξίζνπκε 
θαη λα δήζνπκε, λα επηπρήζνπκε. 
Γώζε κνπ ηα ραδάθηα ζνπ, 
ηα ινγάθηα ζνπ, ηα θηιάθηα ζνπ. 
           ----------------- 
Αλ κηα κέξα δε ζα ζε δσ 
λνκίδσ θσο κνπ ζα ραζώ. 
ε ζέισ θαη ζε ιαρηαξώ 
θαη ζαλ ηξειόο ζε αγαπώ. 
 
           REFRAIN 
 
 
82. Δζύ κε άιιαμεο πνιύ 
 
Πνιύ ζε πίθξαλαλ ηα ζθάικαηα κνπ 
θαη ηα αλόεηα θεξζίκαηά κνπ, 
όκσο δελ ήζεια λα ζε πιεγώζσ 
θαη ηελ θαξδνύια ζνπ λα ηε καηώζσ. 
Σώξα κεηάλησζα θαη πίζηεςέ κε 
γηα ό,ηη ζνπ ‘θαλα, ζπγρώξεζέ κε. 
Κνληά κνπ γύξηζε λα επαλνξζώζσ 
θαη ηελ αγάπε καο λ’ αλαλεώζσ. 
          Refrain 
Δζύ κε άιιαμεο πνιύ,  
κ’ έκαζεο πώο λα αγαπάσ, 
κνπ ‘δεημεο κέζα ζηε δσή 
άιινπο λα κελ πεξηθξνλάσ. 
Μ’ έθαλεο πξώηε κνπ θνξά 
εγσηζκνύο λα παξαηήζσ. 
Θέισ ζθπθηά θαη ηαπεηλά  
λα ‘ξζσ ζπγγλώκε λα δεηήζσ. 
         ----------------- 
Γη’ απηό ζε ςάρλσ λα ζε βξσ 
’ αλαδεηώ όπνπ θαη λα ΄ζαη, 
ζε λνζηαιγώ, ζ’ απνδεηώ, 
γύξηζε πίζσ αλ κε ιππάζαη. 
 
         REFRAIN 

81. θίμε κε δπλαηά ζηελ αγθαιηά ζνπ 
 
Όινη απνξνύζαλε κε κέλα ηη ζνπ βξήθα, 
πνπ εζύ δελ έρεηο νύηε ράξεο νύηε πξνίθα, 
κα εγώ απηά πνηέ δελ ηα θαηαιαβαίλσ 
θαη όηαλ βξίζθνκαη καθξηά ζνπ αξξσζηαίλσ. 
                Refrain 
θίμε κε δπλαηά ζηελ αγθαιηά ζνπ 
θαη ηα ράδηα ηα δηθά ζνπ 
λα κε πλίμνπλ ιαρηαξώ. 
Κνίηα κε, ξίμε ηε γιπθηά καηηά ζνπ 
πνπ κνπ δείρλεη ηελ θαξδηά ζνπ 
θαη κε θάλεη λα πεηώ. 
Φίια κε, δώζ' κνπ ηα γιπθά θηιηά ζνπ, 
κέζπζε κεο η’ άξσκά ζνπ 
θαη ηξειά ζα ζ’ αγαπώ. 
             -----------------    
Μα δε γλσξίδνπλ όι’ νη άιινη ηελ θαξδηά ζνπ 
θαη ηα αγλά θη εηιηθξηλή αηζζήκαηά ζνπ, 
νύηε θαη έρνπλ δνθηκάζεη ηα θηιηά ζνπ 
όηαλ κε έρεηο ζηε ζεξκή ηελ αγθαιηά ζνπ. 
  
               REFRAIN 
 
83. Σν ζθάικα ζνπ είλαη πνιύ κεγάιν 
 
Πνιύ κε πίθξαλε θαη κε πιεγώλεη 
ην θέξζηκν ζνπ ην ηόζν ζθιεξό, 
θαη ηελ θαξδνύια κνπ ζπρλά καηώλεη 
ό,ηη κνπ θάλεηο απηόλ ηνλ θαηξό. 
Πξέπεη ζαλ άλζξσπνο λα θαηαιάβεηο 
πσο ό,ηη θάλεηο δελ είλαη ζσζηό, 
θαη ηώξα γξήγνξα γηα λα πξνιάβεηο 
πξηλ ζηακαηήζσ λα ζ’ αγαπώ. 
                 Refrain 
Σν ζθάικα ζνπ είλαη πνιύ κεγάιν 
θαη θάλεηο θη άιια έλα ζσξό, 
κα ζ’ αγαπώ όζν ηίπνηα άιιν 
γη’ απηό θαη ζε δηθαηνινγώ. 
Δίλαη ε θαξδηά κνπ πνιύ κεγάιε 
θη είζαη κέζα κόλνλ εζύ, 
εθεί δελ κπαίλεη θακία άιιε 
θη ό,ηη θάλεηο ζην ζπγρσξεί. 
              ---------------- 
Με ζπλερίδεηο πηα λα κε ζπγρύδεηο, 
λα κε πιεγώλεηο κε ιόγηα ζθιεξά. 
Γείμε κνπ όηη θαη ζπ ην αμίδεηο 
λα κ’ έρεηο δίπια ζνπ παληνηηλά. 
  
                 REFRAIN 



84. Όπνπ θη αλ γύξσ κνπ γπξλώ, εζέλα 
αληηθξίδσ 
Όπνπ θη αλ γύξσ κνπ γπξλώ, εζέλα αληηθξίδσ 
θαη όπνηα βιέπσ από καθξηά, πσο είζ’ εζύ λνκίδσ. 
Ζ παξνπζία ζνπ παληνύ εκέλα αγθαιηάδεη, 
θάζε θνπέια πνπ θνηηώ ζαξξώ όηη ζνπ κνηάδεη. 
                   Refrain 
Με ηελ θαξδηά ζνπ ηελ ρξπζή 
κνπ ‘ρεηο γεκίζεη ηε δσή, 
ζ’ όιε ηελ πιάζε είζαη εζύ 
όπνπ θαη λα θνηηάσ. 
 
Γε ζε μερλάσ κηα ζηηγκή, 
είζ’ ε λεξάηδα κνπ εζύ, 
θαη ζ’ έρσ κέζα ζηελ ςπρή 
γηαηί ζε αγαπάσ. 
              ------------------ 
Όηαλ αθνύσ κνπζηθή, ζπκάκαη ηε θσλή ζνπ, 
θη όηαλ κνπ ςηζπξίδνπλε, κηιάεη ε ςπρή ζνπ. 
Όηαλ ηα ζύλλεθα θνηηώ, βιέπσ ηελ νκνξθηά ζνπ, 
θαη ηα ινπινύδηα πνπ αλζνύλ κπξίδνπλ η’ άξσκά ζνπ. 
     
                REFRAIN 

 
 86. Ζ αγάπε κνπ έγηλε πνπιί 
 
Ζ αγάπε κνπ έγηλε πνπιί 
θαη πέηαμε θαη πάεη, 
θη έκεηλα κόλνο ζηε δσή 
θαη ε θαξδηά πνλάεη. 
Σώξα ηελ ςάρλσ ηε δεηώ 
κα εθείλε δελ ηελ κέιεη, 
θη όηαλ ηε δσ θαη ηε ξσηώ 
άιινλ ε θαξδηά ηεο ζέιεη. 
           Refrain 
Αγάπε κνπ, ιαηξεία κνπ, 
πόζν θαιά πεξλάγακε, 
ήζνπλ ε επηπρία κνπ 
ραηξόκαζηαλ, γειάγακε. 
Αγάπε κνπ, πνπ ζ’ έραζα 
έπξεπε λα πξνζέρσ, 
πνηέ κνπ δε ζε μέραζα 
ζηε ζθέςε πάληα ζ’ έρσ. 
      ----------------- 
Ζ αγάπε κνπ αλ μαλαξζεί 
ηξειή γηνξηή ζα θάλσ, 
θαη ζα πεηάμνπκε καδί  
ζηα ζύλλεθα επάλσ 
. 
       REFRAIN 

85. Μελ έρεηο ηύςεηο γηα ό,ηη έρεηο θάλεη 
 
Σελ θαξδηά κνπ ζνπ ράξηζα όηαλ ήξζεο θνληά κνπ 
θαη ζε είρα βαζίιηζζα ζηα θξπθά όλεηξά κνπ. 
Ό,ηη ήζειεο ζην ‘δηλα κε ραξά θαη ιαηξεία, 
κα ζπ όια ηα γθξέκηζεο κε νξκή θαη κε βία. 
                        Refrain 
Μελ έρεηο ηύςεηο γηα ό,ηη έρεηο θάλεη, 
εγώ λα μέξεηο ζε ζπγρσξώ, 
θη αλ ζηε δσή κνπ κ’ έρεηο πεζάλεη 
λα ζε κηζήζσ πηα δελ κπνξώ. 
 
Γε ζνπ δεηάσ ηώξα ηα ξέζηα, 
κηα θαινζύλε κόλν δεηώ. 
Λόγηα ζπκπόληαο ζθέςνπ θαη πεο ηα 
γηα λα κπνξέζσ λ’ αλαζηεζώ. 
                     ------------------- 
Σηο κεγάιεο ειπίδεο κνπ είρα όιεο ζηεξίμεη 
ζηελ αγάπε γηα κέλαλε πνπ παιηά κνπ ‘ρεο δείμεη, 
κα εζύ κε θνξόηδεςεο θη είπεο ηα ςέκαηά ζνπ 
θαη κε πίθξα κε γέκηζε ε ζθιεξή ε θαξδηά ζνπ. 
 
                       REFRAIN 

 
87. Δγώ είκαη εγώ θη είκαη ν ζσζηόο 
 
Θα δηεγεζώ γηα κέλα θάηη απ’ ηα ίδηα, 
κ’ αξέζνπλε νη γπλαίθεο θαη ηα ηαμίδηα, 
θαη ζέισ κεο ζηε δσή λα ‘ρσ ιίγν απ’ όια 
θη αρόξηαγνο όπσο είκαη ηα ζέισ όια. 
Γπλαίθεο πνπ κε δεηνύλε δε κε αθήλνπλ 
θη νη θίινη κνπ κεο ηα θέληξα καδί κνπ πίλνπλ, 
θαη ζαλ μελπρηώ ηα βξάδηα όπνπ γιεληάσ 
ηνλ θόζκν νιόθιεξν γύξσ κνπ εγώ θεξλάσ. 
                      Refrain 
Δγώ είκαη εγώ θη είκαη ν ζσζηόο, 
είκαη αζηείνο θαη ζνβαξόο, 
είκαη γιεληδέο, είκαη θαη ηξειόο 
θαη δσ ζηνλ θόζκν κνπ δηαξθώο. 
Δγώ είκαη εγώ ζαο η’ νκνινγώ, 
δελ έρσ πίζηε νύηε ζεό, 
κα όιν ηνλ θόζκν ηνλ αγαπώ 
θη είκαη πιαζκέλνο γηα ην θαιό. 
                -------------------- 
Μ’ αξέζεη θαη λα κεζώ κε θηιηά θαη ράδηα. 
Με όκνξθεο ζπληξνθηέο λα πεξλώ ηα βξάδηα, 
θαη όζεο σξαίεο κ’ έρνπλε αγαπήζεη 
δελ ζέισ πνηέ θακηά ηνπο λα κε αθήζεη. 
 
                     REFRAIN 



88. Ξππλάσ ην πξσί θη αξρίδσ ηε δσή 
 
Ξππλάσ ην πξσί 
θη αξρίδσ ηε δσή 
κε θέθη θαη ραξά 
ηξαγνύδηα δσεξά. 
 
Πεγαίλσ ζηε δνπιεηά 
θαη ληώζσ ηε ραξά 
πνπ έρσ ζηελ θαξδηά 
κε η΄ άιια ηα παηδηά. 
 
Με ήιην ή κε βξνρή 
θάλσ κηα πξνζεπρή, 
ηνλ θόζκν αγαπώ 
θαη θάλσ ην θαιό.  
          Refrain 
Καη θπιάεη ε δσή 
ζαλ λα ΄κνπλα παηδί, 
ηηο έλλνηεο κνπ μερλώ 
ηξαγνύδη αξρηλώ. 
 
Καη ειπίδα έρσ κηα 
όια ζα παλ θαιά 
θαη όηη θη αλ ζπκβεί 
ζε λα μεπεξαζηεί. 
          ------------- 
Σν βξάδπ όηαλ γπξλώ 
ζην ζπίηη ην θησρό 
θπιάσ ηελ θπξά 
γιπθηά κνπ ζπληξνθηά. 
 
Κνηκόκαζηε αγθαιηά, 
ρνξηαίλνπκε θηιηά, 
ιέκε ζηα ζθνηεηλά 
ινγάθηα εξσηηθά. 
 
Καη όλεηξα γιπθά 
γεκίδνπλ ηε λπρηηά, 
γηαηί έρσ ηνλ Θεό 
πξνζηάηε θη νδεγό. 
  
        REFRAIN 
 
 
 
 
 
 
 

89. Δίλαη ηα  κάηηα ζνπ θαζξέθηεο  
ηεο ςπρήο ζνπ 
Δίλαη ηα κάηηα ζνπ θαζξέθηεο ηεο ςπρήο ζνπ 
θαη ζηα πειάγε ηνπο ζα πέζσ λα πληγώ. 
Δηλ΄ ε θσλή ζνπ ν ήρνο ηεο αλαηξνθήο ζνπ 
ηελ κεισδία ηεο ζπλέρεηα λνζηαιγώ. 
 
Ο ραξαθηήξαο ζνπ είλαη θαζαξό ρξπζάθη 
θη θαινζύλε ζνπ θη απηή κνλαδηθή. 
Ζ εμππλάδα ζνπ ζαλ αζηξαπή αζηξάθηεη 
θη είλαη νη ηξόπνη ζνπ απινί θαη θηιηθνί. 
                            Refrain 
Αγθάιηαζε κε θαη θίιεζε κε, 
ζηελ αγθαιηά ζνπ ηε γιπθηά θπιάθηζε κε, 
κε ηελ κεγάιε ζνπ αγάπε ζθέπαζε κε, 
λαλνύξηζε κε θαη θνίκηζέ κε.  
 
Θα ζ΄ αγαπώ θαη ζα δεηάσ, 
κε ηνπ παξάδεηζνπ ην ακάμη λα ζε πάσ 
θαη ζηα νπξάληα καδί ζνπ λα πεηάσ, 
θαη ην ηη ληώζεηο ζα ζε ξσηάσ. 
                            ------------- 
Δίλαη ηα ρείιε ζνπ ηεο ζάιαζζαο θνξάιιηα 
θαη ηα καιιηά ζνπ ρξπζαθέληα καιαθά. 
Δίλαη ηα δόληηα ζνπ ιεπθά καξγαξηηάξηα, 
ηα κάγνπια ζνπ βεινπδέληα απαιά. 
 
Μα ηα ραξίζκαηα πνπ έρεηο ζηελ θαξδηά ζνπ 
ηελ μεπεξλνύλ ηελ καγεκέλε ζνπ νκνξθηά, 
θη όηαλ ηα κάηηα κνπ ζθιαβώλεη ε καηηά ζνπ 
κνπ πιεκκπξίδεηο κ΄ επηπρία ηελ θαξδηά. 
 
                           REFRAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90. ε δεηώ ζε λνζηαιγώ 
 
Μνπ έρεηο θύγεη 
θη είλ΄ ε απόγλσζε πνπ κε ηπιίγεη, 
θαη δελ κπνξώ λα θνηκεζώ σο ην πξσί. 
Με έρεηο αθήζεη  
θαη ηελ ειπίδα κνπ ηελ έρεηο ζβήζεη, 
κα δελ ζε βγάδσ απ΄ ην κπαιό κνπ νύηε ζηηγκή. 
                           Refrain 
ε δεηώ, ζε λνζηαιγώ 
θαη ζε ςάρλσ όιε κέξα κε καλία. 
αλ ηξειόο ζε αγαπώ 
ζέισ λα ΄ξζεηο λα κνπ θύγεη ε αγσλία. 
ε πνζώ, ζ’ αλαδεηώ 
λα θεξδίζνπκε ηα ρξόληα ηα ρακέλα. 
Σν ηη έθαλεο μερλώ, 
γύξλα ζε παξαθαιώ, 
ηα θηιηά ζνπ ιαρηαξώ 
θαη ζα έρεηο πάληα δίπια ζνπ εκέλα. 
                         -------------- 
Αλ ζα γπξίζεηο 
θαη ηελ δσή κνπ πάιη ζα γεκίζεηο, 
ζα μαλαγίλσ επηπρηζκέλνο ζαλ παηδί. 
Θα ζε πξνζκέλσ 
ζαλ έλα όλεηξν αγαπεκέλν, 
λα ζνπ ραξίζσ κηαλ αγάπε αιεζηλή. 
                         
                         REFRAIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91. Αλ ζα κνπ θύγεηο ζαλ ρειηδόλη 
 
Αλ ζα κνπ θύγεηο ζαλ ρειηδόλη 
θαη παο κηαλ άιιε θσιηά λα θηίζεηο, 
ζα κείλσ ε έξεκε γηα πάληα κόλε 
θαη ηε ραξά κνπ ζα κνπ ζηεξήζεηο. 
αλ ζα κνπ θύγεηο αιινύ λα δήζεηο 
κε θάπνηαλ άιιε πνπ ζ΄ αγαπήζεηο. 
                      Refrain 
Μα ζαλ γπξίζεηο ζα ζνπ ραξίζσ 
όζε αγάπε ζνπ έρεη ιείςεη. 
Με ηελ θαξδηά κνπ ζα αλαζηήζσ 
ηνλ έξσηα καο πνπ έρεη ζβήζεη. 
 
Όηαλ γπξίζεηο ραξέο ζα θάλσ 
θαη ζα γηνξηάζσ ηνλ γπξηζκό ζνπ, 
θη όπνπ θη αλ πάσ θη όηη θη αλ θάλσ 
ζα πεξηκέλσ ηνλ εξρνκό ζνπ. 
Όηαλ γπξίζεηο θαη ζα ζειήζεηο 
κεο ζηε θσιηά καο λα μαλαδήζεηο. 
                      --------------- 
Θεο λα πεηάμεηο θαη λα μεράζεηο 
βξάδηα πνπ δήζακε επηπρηζκέλα, 
θαη ρσξίο ηύςεηο ζέιεηο λα ζάςεηο 
ηα όλεηξα καο ηα αγαπεκέλα. 
Θέιεηο λα θύγεηο γηα λα γλσξίζεηο 
θη άιιεο γπλαίθεο λα θαηαθηήζεηο. 
 
                     REFRAIN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 
       Δπεηδή ην γξάςηκν ζηίρσλ γηα ηξαγνύδηα κε ηξάβεμε θαη κε ζπγθίλεζε ηελ ώξα πνπ ηα έγξαθα ή 
πνπ ηα δηάβαδα κεηά, ζπλέρηζα λα ηα γξάθσ θηάλνληαο έηζη ζε κεγαιύηεξν αξηζκό από όηη ζηηο 
άιιεο ηξεηο θαηεγνξίεο. Μάιηζηα ζθέπηνκαη, αλ θάπνηνο εηδηθόηεξνο δελ βξεζεί λα ηα κεινπνηήζεη, λα 
επηρεηξήζσ λα θάλσ ηε κεινπνίεζε εγώ, μαλαζπκνύκελνο θάηη πνπ είρα θάλεη γηα ιίγν θαη ζην 
παξειζόλ, ίζσο κάιηζηα θάηη ηέηνην λα απνηειέζεη θαη ην κειινληηθό κνπ hobby. 
       Αλ απηό γίλεη δελ απνθιείεηαη κειινληηθά αληίζηνηρνη ηόκνη πνπ ελδερνκέλσο λα εθδώζσ λα 
ζπλνδεύνληαη θαη από θάπνην CD, (ώζηε λα κελ πζηεξνύλ από ηηο θπξηαθάηηθεο εθδόζεηο ησλ 
εθεκεξίδσλ  
 
 
 

 
 


