
Ivana         Volakas, Drama, Greece 
 
Ιβάνα, καλέ Ιβάνα, 
 Ιβανα Ιβανα νερό γεμίζει, γεμίζει 
 
Ιβανα νερό γεμίζει, γεμίζει 
Κι Ιβάνης τ΄άλογο ποτίζει, ποτίζει  
 
Κι Ιβάνης τ΄άλογο ποτίζει, ποτίζει  
και στην Ιβάνα μιλούσε μιλούσε  
 
και στην Ιβάνα μιλούσε μιλούσε  
Ιβάνα καλέ Ιβάνα Ιβανα  
 
Ιβάνα καλέ Ιβάνα Ιβανα  
δως μου νερό για να πιω, για να πιω  
 
δως μου νερό για να πιω, για να πιω  
να πιω για να μεθύσω 
 
να πιω για να μεθύσω 
Ίβανε βρε Ίβανε, Ίβανε  
 
Ίβανε βρε Ίβανε, Ίβανε  
εσύ για νερό δεν διψάς, δεν διψάς  
 
εσύ για νερό δεν διψάς, δεν διψάς  
μον΄ θες κορίτσια να γελάς, να γελάς  
 
μον΄ θες κορίτσια να γελάς, να γελάς  
Ιβάνα καλέ Ιβάνα, Ιβαβα  
 
Ιβάνα καλέ Ιβάνα, Ιβαβα  
από που με γνωρίζεις, γνωρίζεις  
 
από που με γνωρίζεις, γνωρίζεις  
Σε γνωρίζω, γνώριζω  
 
Σε γνωρίζω, γνώριζω  
τα μάτια σου τρέμουνε, τρέμουνε  
 
τα μάτια σου τρέμουνε, τρέμουνε  
σαν το φύλλο στο νερό, στο νερό  
 
σαν το φύλλο στο νερό, στο νερό  
σαν ψαράκι θαλασσινό, θαλασσινό 

 
 
Ivana kale Ivana 
Ivana nero yemizi yemizi 
 
Ivana nero yemizi yemizi 
Ki Ivanis t’alogho potizi potizi 
 
Ki Ivanis t’alogho potizi potizi 
Kie stin Ivana milouse milouse 
 
Kie stin Ivana milouse milouse 
Ivana kale ivana Ivana 
 
Ivana kale Ivana Ivana 
Δos mou nero yia na pio yia na pio 
 
Δos mou nero yia na pio, yia na pio 
Na pio yia na methiso methiso 
 
Na pio yia na methiso methiso 
Ivane vre Ivane Ivane 
 
Ivane vre Ivane  Ivane 
Esi yia nero δen δipsas δen δipsas 
 
Esi yia nero δen δipsas, δen δipsas 
Mon thes koritsia na yelas na yelas 
 
Mon thes koritsia na yelas na yelas 
Ivana kale Ivana Iavana 
 
Ivana kale Ivana Ivana 
Apo pou me ghnorizis ghnorizis 
 
Apo pou me ghnorizis ghnorizis 
Se ghnorizo ghnorizo 
 
Se ghnorizo ghnorizo 
Ta matia sou tremoune tremoune 
 
Ta matia sou tremoune tremoune 
San to fillosto nero sto nero 
 
San to fillo sto nero sto nero 
San psaraki thalassino thallasino 



 
Ivana dear Ivana 
Ivana was filling water 
 
And watering Ivan’s horse 
 
And he said to Ivana 
 
Ivana, dear Ivana 
 
Give me water to drink 
To drink and get drunk 
 
Ivan, dear Ivan, 
You are not thirsty for water 
 
You just want to fool the girls 
 
Ivana, where do you know me from? 
 
I know you,  
Your eyes tremble 
 
Like leaves in the water 
Like fish in the sea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


