
Ifigenia, Ena Fili (Ένα φιλί)
Zapis fonetyczny:
Ólos o kósmos trigýro mou fonázei
Ma eména den me noiázei,
Sta mátia ótan me koitás
I ankaliá sou zestaínei ti kardiá mou
To ángigma sou mou deíchnei póso m' agapás

Emeís mazí, mazí gia mia zoí
Moró mou, o érotas mia tréla
Emeís mazí, ta chéria mou kratás
O kósmos ftiáchtike gia mas

Dos mou móno éna filí
Prin teleiósei i nýchta aftí tha se kratáo
To állo mou misó eísai esý
Óti eímai se séna to chrostáo
Ki an t' óneiro argeí
Ópou pas egó mazí sou pánta páo
Dos mou móno éna, dos mou móno éna,
Dos mou móno éna filí

Óti ki an léne eména den m' angízei
Ki óso tha gyrízei i gi egó tha eímai edó
Óso ki an tréchei o chrónos, mi fovásai
Mou ftánei na thymásai alítheia póso s' agapó

Emeís mazí, mazí gia mia zoí
Moró mou, o érotas mia tréla
Emeís mazí, ta chéria mou kratás
O kósmos ftiáchtike gia mas

Dos mou móno éna filí
Prin teleiósei i nýchta aftí tha se kratáo
To állo mou misó eísai esý
Óti eímai se séna to chrostáo
Ki an t' óneiro argeí
Ópou pas egó mazí sou pánta páo
Dos mou móno éna, dos mou móno éna,
Dos mou móno éna filí

Zapis grecki:
Όλος ο κόσμος τριγύρω μου φωνάζει
Μα εμένα δεν με νοιάζει,
Στα μάτια όταν με κοιτάς
Η αγκαλιά σου ζεσταίνει τη καρδιά μου
Το άγγιγμα σου μου δείχνει πόσο μ' αγαπάς

Εμείς μαζί, μαζί για μια ζωή
Μωρό μου, ο έρωτας μια τρέλα
Εμείς μαζί, τα χέρια μου κρατάς
Ο κόσμος φτιάχτηκε για μας

Δως μου μόνο ένα φιλί
Πριν τελειώσει η νύχτα αυτή θα σε κρατάω
Το άλλο μου μισό είσαι εσύ
Ότι είμαι σε σένα το χρωστάω
Κι αν τ' όνειρο αργεί
Όπου πας εγώ μαζί σου πάντα πάω
Δως μου μόνο ένα, δως μου μόνο ένα,
Δως μου μόνο ένα φιλί

Ότι κι αν λένε εμένα δεν μ' αγγίζει
Κι όσο θα γυρίζει η γη εγώ θα είμαι εδώ
Όσο κι αν τρέχει ο χρόνος, μη φοβάσαι



Μου φτάνει να θυμάσαι αλήθεια πόσο σ' αγαπώ

Εμείς μαζί, μαζί για μια ζωή
Μωρό μου, ο έρωτας μια τρέλα
Εμείς μαζί, τα χέρια μου κρατάς
Ο κόσμος φτιάχτηκε για μας

Δως μου μόνο ένα φιλί
Πριν τελειώσει η νύχτα αυτή θα σε κρατάω
Το άλλο μου μισό είσαι εσύ
Ότι είμαι σε σένα το χρωστάω
Κι αν τ' όνειρο αργεί
Όπου πας εγώ μαζί σου πάντα πάω
Δως μου μόνο ένα, δως μου μόνο ένα,
Δως μου μόνο ένα φιλί (x2)
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