
IROQUOIS SPRINGS 2015 - INTERMEDIATE GREEK SINGING CLASS LYRICS
YouTube Playlist:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1eoDz_wU46rI4AE7YHmggUEu-2Y2FhKI

Αγιοθοδωρίτισσα (Agiothodhoritissa)     
Στίχοι/μουσική:   Βαγγέλης Παπάζογλου

Βρε Αγιοθοδωρίτισσα, πεντάμορφη στα κάλλη  2x
εσύ μου πήρες το μυαλό, μέσα από το κεφάλι

Πάψε πια τα νταλκαδάκια, που `χεις με τα σωφεράκια
Αγιοθοδωρίτισσα μου, έλα γίνε πια δικιά μου

Και βραδιοξημερόνομαι, μεσ’ την Αμερικάνα  2x
Αχ, Αγιοθοδωρίτισσα, πεντάμορφη Σουλτάνα

Πάψε πια τα νταλκαδάκια…

Πειράζεις τους σωφέρηδες, που `ρχονται απ’ την Αθήνα  2x
πειράζεις κι όλα το παιδιά, που πάνε στα ρετσίνια

Πάψε πια τα νταλκαδάκια…

Βρε Αγιοθοδωρίτισσα, μάζεψε το μυαλό σου  2x
γιάτι αργά ή γρήγορα, θα βρεις το δάσκαλό σου

Πάψε πια τα νταλκαδάκια…

***
Vre Aagiothodhoritissa, pendamorfi sta kali  2x
esi mou pires to mialo mes’ apo to kefali

Papse pia ta dalkadhakia, pou’ khis me ta soferakia
Agiothodhoritissa mou, ela gine pia dhikia mou

Ke bradhioksimeronome mes tin Amerikana  2x
Akh, Agiothodhoritissa, pentamorfi soultana

Papse pia…

Pirazis tous soferidhes, pou ‘rhont ap’ tin Athina  2x
pirazis ki ola ta pedhia pou pane gia retsina

Papse pia…

Vre Agiothodhoritissa, mazepse to mialo sou  2x
giati arga i grigora tha vris to dhaskalo sou

Papse pia…



Για μια χήρα παιχνιδιάρα (Gia mia khira pekhnidhiara)     
 
Στίχοι/μουσική:   Πάνος Τούντας

Σ’ ένα μαχαλά, βρήκα ένα μπελά 2x
με μια χήρα παιχνιδιάρα, βρέθηκα τρελά
αχ μ’ αυτή δε δίνει δυάρα, παίζει και γελά

Ααααααααααααααα
χήρα μαυροφορεμένη, με το μέλι ζυμωμένη
έλα φως μου να φιλήσω, τα χειλάκι σου

έχω στην καρδιά μου λαύρα, θα σου βγάλω πια τα μαύρα
κι όλο κόκκινα θα ντύσω, το κορμάκι σου

Μες σ’ένα στενό, νύχτες αγρυπνώ  2x
για μια χήρα παιχνιδιάρα, είκοσι χρονώ
είναι κούκλα και χαδιάρα, μάνα μου πονώ

ααααααααααααααα
χήρα μαυροφορεμένη…

***

S' ena makhala, vrika ena bela (2)
gia mia khira pekhnidhiara, vrethika trela
Akh ma afti dhen dhini dhiara, pezi ke gela

A!
Khira mavroforemeni, me to meli zimomeni
Ela mana 'm na filiso, ta khilaki sou

Ekho stin kardhia mou lavra, na sou vgalo pia ta mavra
Ke me kokkina na diso, to kormaki sou

Mes s' ena steno, nikhtes ksagripno (2)
gia mia khira pekhnidhiara ikosi khronon
Ine koukla ke khadhiara, mana mou pono

A!
Khira mavroforemeni…



Μήλο μου και μανταρίνι (Milo mou ke mandarini)

Μες στα γλυκά ματάκια σου, και στα γλυκά σου κάλλη
εξέχασα σιγά σιγά, κάθε αγάπη άλλη

Μήλο μου και μανταρίνι, ό, τι πεις εσύ θα γίνει

Και τώρα που σ’αγάπησα, τρελαίνομαι ολοένα
και χάνομαι και σβήνομαι, αγάπη μου στα ξένα

Έλα με τον ταχυδρόμο, που `ναι γρήγορος στο δρόμο

Πολλά θυμούμαι να σου πω, μα σαν σε ειδώ τα χάνω
κι απ’ την αγάπη την πολλή, κοντεύω να πεθάνω

Έλα, έλα που σου λέγω, μην με τυραννείς και κλαίγω

Εγώ για `σένα τραγουδώ, και λες δε σ’ αγαπάω
και λες με τ’ άστρα τ’ ουρανού, τις ώρες μου περνάω

Έλα, έλα με τα μένα, και θα ζεις χαριτωμέν

***

Mes sta glika matakia sou, ke sta glika sou kali
eksekhasa siga siga, kathe agapi alli

Milo mou ke mandarini, oti pis esi tha gini

Ke tora pou s’agapisa, trelenom’ olo ena
ke khanome ke svinome, agapi mou sta ksena

Ela me ton takhidhromo, pou ‘ne grigoros sto dhromo

Polla thimoume, na sou ipo, ma san se idho ta khano
ki ap’tin agapi, tin polli, kondevo na pethano

Ela, ela pou sou lego, min me tiranis ke klego

Ego gia sena tragoudho, ke les dhe s’agapao
ke les me t’astra t’ouranou, tis ores mou pernao

Ela, ela me ta mena, ke tha zis kharitomena



Γεντί Κουλέ (Yedi Kule)

Πέρα στο Γεντί Κουλέ τα κάστρα τρέμουν
στον πόνο τους πνιγμένοι, μέρα νύχτα τραγουδούν δερβισάδες
κι οι καρδιές βαρυγκωμούν

Πέρα ‘κει στις φυλακές, κλεισμένος κι εγώ
για σένα καρδιοκλέφτρα, τον σεβντά μου τραγουδώ με λουλάδες
μαστουρώνω και μεθώ

Για σένα ισοβίτης, στο Γεντί Κουλέ θρηνώ, αμάν άμαν
τον σεβντά μου τραγουδώ

Πέρα στο Γεντί Κουλέ ακούς μια φωνή
και παίζει το μπουζούκι με καημό να τραγουδεί στο σκοτάδι 
μια αγάπη να θρηνεί

Μέσα εδώ στις φυλακές ημέρες περνώ
με στεναγμό και πόνο τον σεβντά μου τραγουδώ και ματώνω 
μαστουρώνω και μεθώ

Για σένα ισοβίτης…

***

Pera sto Yedi Kule ta kastra tremoun
ston pono tous pnigmeni, mera nikhta tragoudhoun, dervisadhes
ki (i) kardhies variggomoun

Pera ki stis filakes, klismenos ki ego
gia sena kardhiokleftra, ton sevda mou tragoudho, me louladhes
mastourono ke metho

Gia sena isovitis, sto Yedi Kule thrino, aman aman
Ton sevda mou tragoudho

Pera sto Yedi Kule, akous mia foni
ke pezi to bouzouki, me kaymo na tragoudhi sto skotadhi
mia agapi na thrini

Mesa edho stis filakes, imeres perno
me stenagmo ke pono, ton sevda mou tragoudho, ke matono
mastourono ke metho

Gia sena isovitis…



Ανάθεμα τον αίτιο (Anathema ton etio)

Ανάθεμα τον αίτιο
Κι ας το `χει αμαρτία (2x)

Να χωριστούμε αγάπη μου
Χωρίς καμιά αιτία (2x)

Συ μπαξές κι εγω φυντάνι, να σ’ απαρνηθώ δεν κάνει

Αγάπα με πουλάκι μου
Όπως μ’ αγαπάς πρώτα (2x)

Τα ξένα λόγια μην ακούς
μον’ την καρδιά μου ρώτα (2x)

Σάλτα κι άρπα με απ’ το κύμα, μην πνιγώ κι έχεις το κρίμα

Χελιδονάκι θα γίνω
να πέσω στην αυλή σου (2x)

Να κάνω πως επέθανα 
Για να γενώ δική σου (2x)

Κλαίει η καρδιά μ’ και δε μερώνει, σαν της ερημιάς τ’ αηδόνι

Θα το χω το παράπονο
σε όλη τη ζωή μου (2x)

Όταν σε συλλογίζομαι
θα τρέμει το κορμί μου (2x)

Συ μπαξές κι εγω φυντάνι, να σ’ απαρνηθώ δεν κάνει

***



Ανάθεμα τον αίτιο (Anathema ton etio)

Anathema ton etio
Ki as to ‘khi amartia  2x
 
Na khoristoume agapi mou
Khoris kamian etia  2x

Si bakses ki ego findani, na s’aparnitho dhen kani

Agapa me poulaki mou
Opos m’agapas prota  2x
Ta ksena logia min ta akous
Mon’ tin kardhia sou rota  2x

Salta ki arpa m’ap’to kima, min pnigo ki ekhis to krima

Khelidhonaki tha gino
Na peso stin avli sou  2x

Na kano pos epethana
Gia na geno dhiki sou  2x  

Kley kardhiam ke dhe meroni, san tis erimias t’aydhoni

Tha to kho to parapano
Se oli ti zoi mou  2x

Otan se silogizome
Tha tremi to kormi mou  2x

Si bakses ki ego findani, na s’aparnitho dhen kani  



Από λίγο-λίγο (Apo ligo-ligo)

Εμένα δεν με μέλλει  3x
πως αγαπάς αλλού
Φοβούμαι μη σου πάρουν   3x
τη γνώμη και το νου

Και από λίγο λίγο λίγο
και από λίγο λίγο
και από λίγο λίγο λίγο γίνεται πολύ  2x

Τα μάτια σου τα μαύρα  3x
που με κοιτάζουνε
χαμήλωσε τα, φως μου  3x
γιατί με σφάζουνε

Και από λίγο λίγο λίγο…

Εσύ μ’ αυτή τη γνώμη  3x 
κι εγώ μ’ αυτό το νου
Να δούμε ποιος θα πέσει  3x
στα χέρια τ’ αλλουνού

Και από λίγο λίγο λίγο…

***
Emena dhen me meli  3x
pos agapas alou
Fovoume mi sou paroun  3x
ti gnomi ke to nou

Kai apo ligo ligo ligo
ki apo ligo ligo
ki apo ligo ligo ligo ginete poli  2x

Ta matia sou ta mavra  3x
pou me kitazoune
Khamilose ta foz mou  3x
giati me sfazoune

Apo ligo ligo ligo…

Esi m’afti ti gnomi  3x
ki ego m’afto to nou
Na dhoume pios tha pesi  3x
sta kheria t’allounou

Kai apo ligo ligo ligo…


