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Τίτλος:   

O METOIKOΣ  1971 

Ζωρζ Μουστακί  

Στοίχοι: Δημήτρη 

Χριστοδούλου 
     

ΣΤΟΙΧΟΙ 

Σαν σύννεφο απ' τον καιρό 

μονάχο μες τον ουρανό 

πήρα παιδί τους 

δρόμους 

Περπάτησα όλη τη γη 

μ' ένα τραγούδι στην 

καρδιά 

και τη βροχή στους 

ώμους 

Μ' αυτά τα χέρια σαν 

φτερά που δεν 

εγνώρισαν χαρά 

πάλεψα με το κύμα 

Κι είχα βαθιά μου μια 

πληγή 

αγάπη που δε βρήκε γη 

χαμένη μες το κρίμα 

(συνέχεια γαλλικά)    

Θα 'ναι μια άνοιξη 

πικρή 

που όλα θ' ανοίγουνε 

στη γη 

κι απ' την αρχή θ' 

αρχίσω

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ: 

 

Με πρόσωπο τόσο πικρό 

από τον ήλιο το σκληρό 

χάθηκα μες τη νύχτα 

Κι ο έρωτας με πήγε κει 

που 'χα στα χείλη το φιλί 

μα συντροφιά δεν είχα 

Με την καρδιά μου μια πληγή 

περπάτησα σ' αυτή τη γη 

που είχα να τη ζήσω 

Μα μου τα πήρανε μαζί 

το όνειρο και την αυγή 

και φεύγω πριν αρχίσω 

Σαν σύννεφο απ' τον καιρό 

μονάχο μες τον ουρανό 

θα 'ρθω ξανά κοντά σου 

Μέσα σε κείνη τη βροχή 

που σ' άφησα κάποιο πρωί 

κι έχασα τη ζωή μου 

Θα 'ρθω ξανά απ' τα παλιά 

σαν το πουλί απ' το νοτιά 

την πόρτα να χτυπήσω 

Θα 'ναι μια άνοιξη πικρή 

που όλα θ' ανοίγουνε στη γη 

κι απ' την αρχή θ' αρχίσω 
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Σπάνιο υλικό απο μιά μοναδική εκπομπή με ζωντανή ορχήστρα και μαέστρο τον Νίκο Λαυράνο, 

γιορταστική της πρωτοχρονιάς '73, ο Μουστακι τραγουδά ένα μέρος του Meteque στα ελληνικά. 

https://www.youtube.com/watch?v=wJdpK87UAYs  

 

Με τον Γιώργο Νταλλάρα από την συναυλία στο Παρίσι το 1996 στο "Palais de Congres": 

https://www.youtube.com/watch?v=RDf_5h3upXg  

και στη Κύπρο 1991:  https://www.youtube.com/watch?v=bySdZpGVUeo  

 

Με την Μελίνα Μερκούρη:  https://www.youtube.com/watch?v=HPwuE6ZHWhc  

 

 

ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΟΊ ΣΤΟΙΧΟΙ: 

Avec ma gueule de métèque 

De Juif errant, de pâtre grec 

Et mes cheveux aux quatre 

vents 

Avec mes yeux tout délavés 

Qui me donnent l'air de rêver 

Moi qui ne rêve plus souvent 

Avec mes mains de 

maraudeur 

De musicien et de rôdeur 

Qui ont pillé tant de jardins 

Avec ma bouche qui a bu 

Qui a embrassé et mordu 

Sans jamais assouvir sa faim 

 

Avec ma gueule de métèque 

De Juif errant, de pâtre grec 

De voleur et de vagabond 

Avec ma peau qui s'est frottée 

Au soleil de tous les étés 

Et tout ce qui portait jupon 

Avec mon cœur qui a su faire 

Souffrir autant qu'il a souffert 

Sans pour cela faire d'histoires 

Avec mon âme qui n'a plus 

La moindre chance de salut 

Pour éviter le purgatoire 

 

Avec ma gueule de métèque 

De Juif errant, de pâtre grec 

Et mes cheveux aux quatre 

vents 

Je viendrai, ma douce captive 

Mon âme sœur, ma source 

vive 

Je viendrai boire tes vingt ans 

Et je serai prince de sang 

Rêveur ou bien adolescent 

Comme il te plaira de choisir 

Et nous ferons de chaque jour 

Toute une éternité d'amour 

Que nous vivrons à en mourir 

 

Et nous ferons de chaque jour 

Toute une éternité d'amour 

Que nous vivrons à en mourir. 
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