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Την αγάπη μου την αγάπη μου 
την αγάπη μου την επεθύμησα
                        την αγάπη μου την αγάπη μου 
                        την αγάπη μου την επεθύμησα
και πήγα και πήγα να ιδώ το βράδυ 
και δεν μου και δεν μου ’κανε τη χάρη
                        και πήγα και πήγα να ιδώ το βράδυ 
                        και δεν μου και δεν μου ’κανε τη χάρη.
Ήρθε ένα ήρθε ένα πρωί 
ήρθε ένα πρωί τ’ αγγελικό κορμί
                        ήρθε ένα ήρθε ένα πρωί 
                        ήρθε ένα πρωί τ’ αγγελικό κορμί
ήρθε και ήρθε και το μεσημέρι 
και δεν μου και δεν μου ’δωσε το χέρι
                        ήρθε και ήρθε και το μεσημέρι
                        και δεν μου και δεν μου ’δωσε το χέρι.
Πού μου κρύωσες πού μου κρύωσες 
πού μου κρύωσες και πού μ’ αρρώστησες
                        πού μου κρύωσες πού μου κρύωσες 
                        πού μου κρύωσες και πού μ’ αρρώστησες.
Κρύωσα κρύωσα στο ρέμα ρέμα 
που περίμενα για σένα
                        κρύωσα κρύωσα στο ρέμα ρέμα 
                        που περίμενα για σένα		
κρύωσα κρύωσα στο μπαλκονάκι 
’π’ το πολύ το πολύ μου το μεράκι
                        κρύωσα κρύωσα στο μπαλκονάκι 
                        ’π’ το πολύ το πολύ μου το μεράκι		
φέρτε το γιατρό φέρτε το γιατρό
φέρτε το γιατρό τον πόνο μου να πω
                        φέρτε το γιατρό φέρτε το γιατρό
                        φέρτε το γιατρό τον πόνο μου να πω
φέρτε το φέρτε το γιατρό να γιάνω 
να μην πέσω και πεθάνω
                        φέρτε το φέρτε το γιατρό να γιάνω
                        να μην πέσω και πεθάνω.



Την αγάπη μου την επεθύμησα
και πήγα να ιδώ το βράδυ 
και δεν μου ’κανε τη χάρη
Ήρθε ένα πρωί τ’ αγγελικό κορμί
ήρθε και το μεσημέρι 
και δεν μου ’δωσε το χέρι.
Πού μου κρύωσες και πού μ’ αρρώστησες.
Κρύωσα στο ρέμα ρέμα 
που περίμενα για σένα
κρύωσα στο μπαλκονάκι 
’π’ το πολύ μου το μεράκι
φέρτε το γιατρό τον πόνο μου να πω
φέρτε το γιατρό να γιάνω 
να μην πέσω και πεθάνω.

