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ΣΤΙΧΟΙ
Είδα να περνάνε από μπροστά μου
χιλιάδες κύματα μέρα και νύχτα
αλμύρα και βοριάς στα όνειρά μου
κι η μοίρα να μου λέει καληνύχτα
έφτασα μαζί με τη σημαία μου
γόνιμο έδαφος ποτέ δεν βρήκα
τη φύλαξα κι αυτή με τα ωραία μου
η πίκρα όταν ανθίζει φέρνει γλύκα
παμ παρα παρα παμ παμ
κι ο κόσμος όμορφα γυρνά...
παμ παρα παρα παμ παμ
παραπατάμ παραπατά
ξανά
Κάπου κάπως κάποτε περίμενα
να βρω και ‘γω μια δανεική πατρίδα
με μια κεραία στα σύννεφα ξεθύμαινα
πορεία μου η ατέρμονη πυξίδα
πείτε πως δεν μ’ είδατε ποτέ
φάντασμα πως ήμουν μες στη νύχτα
άντε αόρατέ μου εαυτέ
ήσυχα να πούμε καληνύχτα
LYRICS
I saw them passing by in front of me
A thousand waves day and night
Saltiness and north winds in my dreams
With my fate saying goodnight

I arrived along with my flag
But never found a fertile land
I treasured it along with my cherished things.
When bitterness blossoms it brings out sweetness
Parapapam (x3)
The world gracefully spins
And we are staggering again
I expected somewhere, sometime, somehow
To find a borrowed motherland
With an antenna I let my anger through the clouds
My path lies on a never ending compass
Pretend you never saw me
That I was a ghost in the night
My invisible self, come on let's go
Let's quitely say goodnight
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