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LYRICS
金色之夜 Απόψε στις ακρογιαλιές Golden Night
合唱
来吧来感受生活多精彩
美好的一切不天亮不离开
今夜海边灯火耀眼
舞步飞扬音乐震天
来吧朋友我们干一杯酒
美好感觉让你快乐无忧
来吧来吧一起精彩
琵琶动听烦恼不在
如果你心中隐藏着伤痛
古筝的琴弦会把它消融
来吧朋友我们干一杯酒
美好感觉让你快乐无忧

窗外 Στο παραθύρι πρόβαλε Come to the Window
请你来到窗口边窗口边
我想看看你的脸你的脸
请你来到窗口边窗口边
我想看看你的脸你的脸
我想对你说爱你我爱你
你是天使在心间在心间
合唱
窗口边来吧到窗口边
这是我这是我小小心愿
Στο παραθύρι πρόβαλε
λίγο να σε δω καλέ
να σου πω πως σ' αγαπώ
της ζωής μου άγγελε
Ρεφραίν
Πρόβαλε, πρόβαλε στο παραθύρι
κάνε μου το χατήρι

带你去海南 Στην Πάρο και στη Νάξο Taking You To Hainan

我心里有一个梦想
想为你造一艘船
我多想带亲爱的你
一起去美丽海南
一起快乐去兜风
我们幸福又浪漫
拥抱大海和浪花
你的笑容多灿烂
合唱
在那海南和大连
空气是多么新鲜
空气是多么新鲜
在那海南和大连
Εφέτο ονειρεύομαι μια βάρκα να σου φτιάξω
και να σε πάρω κούκλα μου να πάμε για τη Νάξο
Θα πάμε βόλτα στα νησιά το κέφι σου να κάνω
στη Μύκονο και στα Θερμιά να τρελαθείς στο μπάνιο
Ρεφραίν
Στην Πάρο και στη Νάξο τον αέρα σου ν’ αλλάξω
τον αέρα σου ν’ αλλάξω ωχ, στην Πάρο και στη Νάξο
Τα βράδια δίχως άλλο θα σε χορεύω μπάλλο
θα σε χορεύω μπάλλο αχ, τα βράδια δίχως άλλο

掀起你的盖头来 Σήκωσε το πέπλο σου Lift Your Veil
掀起了你的盖头来
让我来看看你的眉
你的眉毛细又长呀
好像那树上的弯月亮
你的眉毛细又长呀
好像那树上的弯月亮
掀起了你的盖头来
让我来看看你的眼
你的眼睛明又亮呀
好像那秋波一般样
你的眼睛明又亮呀
好像那秋波一般样
掀起了你的盖头来
让我来看看你的脸
你的脸蛋红又圆呀
好像那苹果到秋天
你的脸蛋红又圆呀
好像那苹果到秋天

Σήκωσε το πέπλο σου
για να δω τα φρύδια σου
μακριά και λεπτά σαν το μισοφέγγαρο
Σήκωσε το πέπλο σου
για να δω τα μάτια σου
φωτεινά και λαμπερά ραγίζουν την καρδούλα μου
Βγάλε τη μαντίλα σου
για να δω το πρόσωπό σου
κόκκινο και στρογγυλό σαν μήλο το φθινόπωρο

日与夜 Ξημερώνει και βραδιάζει Dawn and Dusk
Ξημερώνει και βραδιάζει
πάντα στον ίδιο το σκοπό
φέρτε μου να πιω το ακριβότερο πιοτό
εγώ πληρώνω τα μάτια π’ αγαπώ
Κι όταν βλέπεις ταβερνιάρη
να σπάζω να παραμιλώ
μη με κατακρίνεις μη με παίρνεις για τρελό
εγώ πληρώνω τα μάτια π’ αγαπώ
日光流转夜色弥漫
天上人间岁岁年年
酒杯在手旁
把最珍贵的酒满上
我为爱而醉
今夜不醉不归

秘密海岸 Στο περιγιάλι το κρυφό Hidden Cove
Στο περιγιάλι το κρυφό
Κι άσπρο σαν περιστέρι
Διψάσαμε το μεσημέρι
Μα το νερό γλυφό
在那金色的沙滩上
我们写下了她的名字
美丽的微风吹过
带走了她的名字

美人鱼 Η Γοργόνα Mermaid
在远方 在远方
在山里的村庄上
在那山里的村庄上
情意长 情意长
两个女孩爱上我
在那山里的村庄上
可是我 可是我
我的心为她而伤痛
我的心为她而伤痛
她是美人鱼在海中
Φυλαχτό φυλαχτό
φυλαχτό με τ' άγιο ξύλο
φυλαχτό με τ' άγιο ξύλο
που να βρώ που να βρώ
που να βρώ για να της στείλω
φυλαχτό με τ' άγιο ξύλο
Φυλαχτό φυλαχτό
φυλαχτό να την φυλάει
φυλαχτό να την φυλάει
και ας μη με αγαπάει

黎明中的布祖基琴 Το μπουζούκι της αυγής Bouzouki Dawn
INSTRUMENTAL

花床单 Το δικό μου πάπλωμα The Bedspread

我房子很小很破
我的心却很广阔
这里容不下别人
只容得下你和我
合唱
我的床单有体温
只容得下两个人
我的床单情意深
不用缝补没裂痕
我家里那匹老马
只认识一个主人
我家美丽又温暖
我是它的守护人

干杯中国 Εβίβα ρεμπέτες Viva China
我喜欢美酒滋味
喜欢那微微的一点点醉
跳起舞来举起杯
痛苦都随风消散我无怨无悔
合唱
干杯吧朋友朋友干杯
我们的友谊没有虚伪
弹起琵琶我独自安慰
今夜短暂而最美
Στης ταβέρνας τη γωνιά
αράζω κάθε βράδυ μοναχός
με μπουζουκομπαγλαμά
ξεχνάω κάθε ντέρτι ντέρτι ο φτωχός
Ρεφραίν
Εβίβα ρεμπέτες εβίβα παιδιά
μες στη ρεμπέτικη ετούτη βραδιά
παίξε μπουζούκι μου κι όχι πολλά
λίγα χρόνια και καλά

