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Στίχοι: Νίκος Γεωργιάδης
Μουσική: Νίκος Γεωργιάδης

Το χωρίο σ´ πολλά καλόν τον μουσαφίρ´ τιμούνε
τον ξένον τον αλλοξενον, ατόν πα αγαπούνε.

Ματοζίνιχα, ζινί â ούλ´ ελάτε ´ς σον τ®αρτ«ήν≤
και βελόνâ και κουμπία έφαεν τ´ εμόν την _ην.

Τη μαχαλά σ´ τρυγώνα μου τ´ απαν´ αφκά ελάστα
εράεψα και ´κ´ έβρα σε και με την κλαίη εχπάστα.

---R---

Αν εξέρνες μικρόν αρνί μ´ ολâ τ´ εμά τα τέρτâ
τ´ ασπρον το μαντηλόπο σου θ´ εγόμωνες με δάκρâ.

---R---

Τ«α ζω και κανείς ´κ´ ακούει, μίαν και αλλο μίαν
αναθεμά, αναθεμα α κον γειτονίαν.

---R---

Ούλ´ ελάτε ´ς σον τ®αρτ«ήν
(τίκ')
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Στίχοι: Ιωάννης Κοσμίδης
Μουσική: Αντώνης Νικηφορίδης

Άν θα  ®κίζ´νε την καρδία μ´ με τρανόν μα≤αίρ´ ´ς ση μέσ´
και ´ς σα δύο τα μερέας _η μ´ εσύ θα είσαι απέσ´.

Δέβα και τον φέγγον ´ρώτα, ψέματα ατός ´κί λέει
όντες τραγωδώ τα νύχτας έρται μετ´ εμέν και κλαίει.

Με τη καρδίας τ´ ομμάτâ γιαβρί μ´ αραεύω σε
τη σεβντά μ´ εποίκα στράταν, έλα να λελέβω σε.

Γιατί ρίζα μ´ ´κί πονείς με μάνα εποίκεν και-ν εμέν
μόνον όντες θ´ αποθάνω θ´ ανασπάλω εγώ εσέν.

                                   

Αν θα ®κίζ´νε την καρδία μ΄
(διπάτ')
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Στίχοι: Γιώργος Ορφανίδης
Μουσική: παραδοσιακή

Θα παίρω το ρεβόλ´ ´ς σο ερ´ και του®μανίων κάμμαν≤
´κί θέλ´νε _η μ´ το σεβνταλούκ´ το έχωμεν εντάμαν.

Με ρεβόλι και με κάμμαν θα ευτάγ´ ατο το θάμαν
τη του®μάντς θα φοβερίζω και τη μάνα σ´/κύρη σ´ θα κλενίζω

Εμέναν αν ´κί θέλ´νε με εσέν πα ν´ ανασπάλ´νε
την στράτα σ´ θα ωρäζ´ ατο, θα κλέφτω σε και χάμαι.

---R---

Βάλω τη ®άπκα μ´ ´ς έναν γιαν´, λάσκουμαι όλιον ημέραν
έμαθα σουμαδεύκεσαι τ´ αχπάραγμαν ντ´ επέρα.

---R---

Αλλο μη κλαίς κλενίεις κ´ εμεν τ´ εμον λαλα®εμένον
με το ινιατ´ θα παίρω σε Θεού έν´ _η μ´ γραμμένον

---R---

Με ρεβόλι και με κάμμαν
(ομάλ')
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Στίχοι: Νίκος Γεωργιάδης
Μουσική: Νικος Γεωργιάδης

Σο όρωμα μ' πάντα ελέπω τον ξεριζωμόν
τη μανίτσα μ' και τον κύρη μ' και τον αδελφό μ'

Το παπόρ απάν ντ' εξέβα έτονε μικρόν
Έστειλάνε σην Ελλάδαν εμέν μαναχόν

Ετράνυνα οπίς εκλώστα και εράεψα
και τα κύρουκα μ' κι ζούνε, πόσον έκλαψα

Σα ταφία τουν επήγα ν'αφτω έναν κερίν
κι' απ' πίς με μαύρα δακρ κλαίει έναν παιδίν

Κλόσκουμε οπίς,  ελέπω μετ' έναν καημόν
κ' εθαρρώ ελέπω εμένα, έν ο αδερφό μ'

Σ´ όρωμα μ´ ο ξεριζωμόν
(ομάλ' Κάρς)
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Στίχοι: Νίκος Γεωργιάδης
Μουσική: Αντώνης Νικηφορίδης

Για τραγωδέστε μετ´ εμέν κ´ εβγάλτεν τη λαλίαν
να σ´κούνταν απόψ´ ´ς σο ποδάρ´ τ´ ολόερα τα χωρία.

Πα®κείμ εχ´νε παράδες, έρχουνταν μ´ αραπάδες
ο κόσμον ζει και με το δράμ´ και με τα μουταράδες.

Τα έρâ σ´κώστεν υψηλά και για χορέψτε τίκâ≤
να παιρ´ φωτίαν το Τ®αλί τα δύο Σιλιντρίκâ

---R--- 

´Σ σο Τ®άτ®ιφλίκ´, ´ς σο Τουρκοχώρ´ τ´ εμέτερα παιδία
και Μετενλήδες ´ς σο Κουλάκ, γουρπάν´-ι-σ´ Πανα α.

---R--- 

Καράτ®αλι, Γενιτ®ιφλικ´ Καρσλήδες και γιοσμάδες
και ´ς ση Τ®αλί´ ´ς το πανοΰρ´ έρχουνταν μ´ αραπάδες.

---R--- 

Για τραγωδέστε μετ´ εμέν
(τίκ')
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Στίχοι: Νίκος Γεωργιάδης
Μουσική: Αντώνης Νικηφορίδης

´Σ σον παρχάρ´ σίτâ θ´ επέγνα ´γό®εψα την αραπάν
βρέ≤´ και τρέ ´ το αλογόπο μ´, βρέ ´ και με το παραπάν´.≤ ≤

Ζάκαρ ζούκαρ τα τεκίρâ τάκα τούκ τα πέταλα
για τ´ εσόν το χατιρόπον εθαρρώ επέτανα.

Παλαλός αέρας ´ξέβεν, σ´κών´ το τόζ´ και ψιχαλίζ´
το πουλόπο μ´ μαναχόν έν´ και τα χτήνια θε βο®κίζ´.

´Σ σον παρχάρ´ απάν´ εξέβα, το ®οχρέτ´-ι-μ´ είδε με
αχ ερούξεν ´ς σην εγκάλια μ´ και γλυκέα εφίλ´νε με.

´Σ σον παρχάρ´ σίτâ θ´ επέγνα
(ομάλ')
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Στίχοι: Γιώργος Ορφανίδης
Μουσική: Αντώνης Νικηφορίδης

´Σ σο μουχαπέτ´ θα τραγωδείς, θα πίντς και τα ρακία
αν θέλετε καλάτ«εμαν με την καϊφέν παιδία.

Ασ´ όλâ _η μ´ το είπα σε αρ´ έναν ας εποίν´νες
ατό τ´ ινιάτ´-ι-σ´ τ´ άπιστον ´ς σην άκραν να εφήν´νες.

Και-ν άμον μουλαρί´ ινιάτ´ εγώ οπίσ´ ´κ´ ευτάγω
´κ´ εγροίκ´σεν είμαι άγουρος ίντâν θέλω θ´ ευτάγω.

Ατό ντ´ εθέλ´να εποίκα το καρ®ί στέκ´ και τερεί με
ους και το γάλαν τη πουλί´ να ψαλαφώ θα δί´ με.

Καλάτ«εμαν με την καϊφέν παιδία
(κοτσιχτόν ομάλ´)
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Στίχοι: Γιώργος Ορφανίδης
Μουσική: Γιώργος Ορφανίδης

Να έμ´νε παρχαρί´ νερόν, τα μαλλόπα σ´ να έπλυνες
κι όντες εδίψανες πουλί μ´ τ´ άψιμο σ´ να έσβηνες.

Να έμ´νε παρχαρί´ νερόν, τα λώματα σ´ να έπλυνες
ασ´ σο γλυκοσκουντούλιγμαν τον κόσμον θα εμεθύνες.

Να εμ´νε παρχαρί´ νερόν και έκοφτα τη στράτα σ´
αν θελτς πουλόπο μ´ να δâβαίντς τσουρούμαι για τ´ ομμάτâ σ´.

Να έμ´νε παρχαρί´ νερόν, κουρταν - κούρταν να πίν´τς με
η μανα≤ία εν τ®οτίν μαναχόν μη αφήν´τς με.

Να έμ´νε παρχαρί´ νερόν
(τικ')
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Στίχοι: Γιώργος Ορφανίδης
Μουσική: Γιώργος Ορφανίδης

Μάνα μάνα για τ´ ατέν και ´ς σ´ αούτο τη γαϊτέν
ντ´ έσυρα θα λέω όλâ ους να έρται μετ´ εμέν.

Μίαν ζίλ´, μίαν γαπάν, μιαν κά, μίαν απάν´
κορδιλιάγα μετ´ ατένα τρώει με μάνα η σεβντά.

´Παίρεν το απάν´ το ≤έρ´ μανα επέρα το χαπέρ´
με το κλάμαν ατ´ς μανίτσα μ´ τον κατακλυσμόν θα φέρ´.

Μανα εύρα την πελία μ´ ντ´ α®κεμα παίζ´ την γαϊτäν
κλώθ´ με όπως θέλ´ μανίτσα μ´ έσυρε με ´ς έναν γιάν´.

Μάνα, μάνα για τ´ ατέν
(ομάλ')
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Στίχοι: Νίκος Γεωργιάδης
Μουσική: Αντώνης Νικηφορίδης

Έσ´κωσα ψηλά τα χερâ ´ς σον Θεόν
όλâ ´ς σο κηφάλ´-ι-μ´ έρθαν πέει με άλλο ντο χρωστώ.

Εναν κούρταν για τ´ εμέν ασ´ σην χαράν
ξάι ´κ´ εκρατεσες και κρούς με μιαν κι άλλο ´ς σην γεράν.

Τέρτâ, βάσανα και πόνâ ερωτώ
πως εστοίβαξες απάν´-ι-μ´ να αίρουμαι ´κ´ επορώ.≤

Μαύρα έρθανε χαπάρâ για τ´ εμεν
αετσ´ έτονε γραμμένον το παιδόπο μ´ αναμέν´.

Έσ´κωσα τα χερâ ´ς σον Θεόν
(τικ')
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Στίχοι: Σπύρος Αμαραντίδης (Αμάραντος)
Μουσική: Γιωργος Ορφανίδης

Κάτ´ έπαθαμ´ Ακρίτα μου τον κόσμον 'πήκαν μάγια
ματοβαμμένον έν´ η γης, λάβαρα καταμάγια.

Κατ´ έπαθαμ´ νε Μάραντε, ´χαθεν η πίστ´ κ´ εγάπη
έμορφον λέγ´νε το κακόν η ώραν κλώθ´ φαρμάκι.

                                                 
Κατ´ έπαθαμ´ χαμόμηλον γελούμ´ δίχως αιτίαν
επρόδωσε μας η παρά, σον κόσμον αδικίαν.

Κατ´ έπαθα Σουμέλα μου, μετ´ εμέν καλατ«έβω,
θολόν αχούλ´ μεθηματί´, τ´ «αναστορώ» χορεύω.

Κάτ´ έπαθαμ´ Ακρίτα μου
(διπάτ')
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Στίχοι: Μάκης Αθανασιάδης
Μουσική: Γιωργος Ορφανίδης

Ολâ τ´ αγρομελεσσίδâ απέσ´ ´ς σην _η σ´ φωλιάζ´νε
καν´νάν ´κί αφην´νε να εμπαίν´ και πη σουμών´ ®κεντρäζ´νε.

Εκλέντζες με κ´ εδέβες πλάν, εκλέντζες με κ´ εχπάστες
τη _ης-ι-μ´ το περι®ανλούκ´ πουλόπο μ´ ´κ´ εστοχάστες.

Εξέρω ντο θα που®μανεύ´ς και θα δερνοκοπάσαι
όσον ντ´ εγάπεσα σε εγώ κανείς ´κί θ´ αγαπά σε.

Για τη σεβντάς την καμονήν τα παληκάρâ κλαίγ´νε
ποι κ´ αγαπούν αληθινά εύκαιρα λόγια λέγ´νε.

Ολâ τ´ αγρομελεσσίδâ
(τικ')
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Στίχοι: Γιωργος Ορφανίδης
Μουσική: παραδοσιακή

Ο Θεόν κλαίει μετ´ εμάς κι ο κύρη μ´ χαρεμένος
χωρίς καγάν ο Χάροντας ´ς σα άσπρα φορεμένος.

Τα νυφάδâ και ο γαμπρόν και ίλâμ´ τα παιδία σ´
εντάμαν είν´ με την γαρή σ´ τ´ εγγόνâ σ´ τα θερία.

Ούλ´ κλαίγ´νε κι ού´λ κουρφίζ´ν ατον, τον άξιον πατέραν
κ´ εκείνος χαμογελαστός ´ς σ´ άχαρον την κασέλαν.

Πατέρα εσέναν θα ®κέπαζ´ βομπάκ´ κι όχι το χώμαν
αγγέλ´ έστεσαν μουχαπέτ´ το έφυες παρώρας.

Τ  εμόν ο πατέρας´
(επιτραπέζιο)



Έπαιξαν οι μουσικοί:

λύρα: Αντώνης Νικηφορίδης

νταούλι: Λευτέρης Σελαλμαζίδης

νταούλι, νταιρέ, μπόνγκος, καχόν,

ντέφι, κουδούνια, κουρτίνα: ∆ημήτρης Κυριακίδης

κιθάρα, μπάσο, ούτι: Στέλιος Κολοβός

κλαρίνο: Γιάννης Ξανθόπουλος

αγγείο: Ζαφείρης Ευθυμιάδης

πλήκτρα: Κώστας Κούνιος, Σάκης Ιωαννίδης

ενορχήστρωση: Αντώνης Νικηφορίδης

ηχοληѱία: Αντώνης Νικηφορίδης

μίξη ήχου, mastering: Γιάννης Ξανθόπουλος, 

 Αντώνης Νικηφορίδης

επιμέλεια εξώφυλλου CD και booklet: Αντώνης Νικηφορίδης

Η επιμέλεια των στίχων έγινε απο τον Χρήστο Ακριτίδη.



ευξείνουπόντουμελùδßες

Γ.  - Α.Ορφανίδης Νικηφορίδης

www.giorgosorfanidis.gr

Απρίλιος 2015
Το CD κυκλοφορεί από την εταιρία CRONOS.

www.cronosmusic.gr
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