ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΑ
οι στίχοι των τραγουδιών από το οµώνυµο άλµπουµ µε τους Ορειβάτες της Σχολής Μιτσή στη Λεµύθου
µουσική - διεύθυνση - ενορχήστρωση
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
στίχοι
ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ

µπορείτε να παρακολουθήσετε τα βιντεοκλίπ από το άλµπουµ στη σελίδα
www.youtube.com/parakentro

01• Ο ΡΙΡΙΚΚΟΣ
µουσική & στίχοι
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Είσι' έναν γάδαρο µιτσή
κουκλίν, σγουρτίν, αµµά ροτσίν

τζι ετάναν του παπά του
µα αλλού ’σιεν τα µυαλά του
τζι ετάναν του παπά του
µα αλλού ’σιεν τα µυαλά του
Ριρίκκον τον λαλούν
Ριρίκκον τον λαλούν
Ερέσσαν πο ’ναν µαχαλά
άξιππα ακούει έναν χαβά
τον Ρούτοφ το ελάφι
µε µούττην που γρουσάφι
τον Ρούτοφ το ελάφι
µε µούττην που γρουσάφι
Ριρίκκον τον λαλούν
Εζήλεψεν τζι εχτίτζιασε
τζιαι το στρατούριν πέταξε
να ’βρει στην πόλη πάει
τον Αϊ-Βασίλην Άι

ΟΠΑ...
Στη στράταν του σαν προχωρεί

θωρεί µέσ’ σ’ ένα µαχαζί
τον Αϊ-Βασίλην Άι
µια σκάλα να βαστάει
τον Αϊ-Βασίλην Άι
µια σκάλα να βαστάει
Ριρίκκον τον λαλούν
--------------------Φορτώνεται τον τζιαι τραβά
να τον χουµίσει του παπά
να παίξει το λαούτο
πως έφαεν τον Ρούτοφ
να παίξει το λαούτο
πως έφαεν τον Ρούτοφ
(έλα ριρίκο)
Ριρίκκον τον λαλούν
Μα πριν καλά να φτάσουσιν
µαζί να το γιορτάσουσιν
ετρύπησεν ο Άις
ο Αϊ-Βασίλης Άις
ετρύπησεν ο Άις
ο Αϊ-Βασίλης Άις
Λαι Λα, Λαι Λα

02• ΤΙΤΣΙΝ ΤΙΤΣΙΝ
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ
µουσική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ

Τιτσίν τισίν λουκάνικο
Κοµµάτι ξεροτήανο
Στην καµάραν οµπροστά
Κρέµµουνται τα καπν ιστά
Σαν τα δω πεθυµώ
Πεθυµώ τζιαι πεινώ
Στο τραπέζιν τα παστά
Βάρτε µας καµιάν πιννιά
Σβήστε τζιαι τη τσιµινιά
Με λαούτον παλιό
Τζιαι φκιολίν ταιρκαστό
Παίξετε καµιάν πενιά
Ελάτε να χορέψουµε
Αγκαλιάν ως το πρωί
Πέρκιµον τζιαι χωνέψουµε
Το τιτσίν τζιαι το λαρτί

Ήρτεν δωδεκαήµερον
Τζι εµείς θηρίον ανήµερον
Οποιον δούµε να περνά
Τα στενά τα σκοτεινά
Ξεκινούµε χορό
Τζαι στον πρώτο γυρό
Το τραούδιν αρκινά
Πριν να κράξει ο πετεινός
Να χωστούµεν που το φως
Ρωµανίστε καλά
Τζι ως την άλλη φορά
Νάν’ ο χρόνος σας καλός
Ελάτε να χορέψουµε
Αγκαλιάν ως το πρωί
Πέρκιµον τζιαι χωνέψουµε
Το τιτσίν τζιαι το λαρτί
Τιτσίν τιτσίν λουκάνικο
Κοµµάτι ξεροτήανο

03• ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ
ΛΕΜΥΘΟΥ
µουσική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ

Τι γυρεύεις καραβάκι
στης Λεµύθου το βουνό
Στο κατάρτι σου φωτάκι
σαν αστέρι µακρινό

Τι γυρεύεις καραβάκι
σε ψηλή βουνοκορφή
Ασηµένιο καµπανάκι
τραγουδά στην κουπαστή

Τι γυρεύεις καραβάκι
σε ψηλή βουνοκορφή
Ρίξε άγκυρα στο χιόνι
πλάι στο πεύκο που κρυώνει

Τι γυρεύεις καραβάκι
στης Λεµύθου το βουνό
Ρίξε δίχτυ στην αυλή µας
Για να πιάσεις τη σιωπή µας

Άρχοντες , καλήν εσπέρα
Οι καρδιές να φωτιστούν
Και στον µυρωµένο αέρα
Κάλαντα να ακουστούν

Άρχοντες , καλήν εσπέρα
Οι καρδιές να φωτιστούν
Και στον µυρωµένο αέρα
Κάλαντα να ακουστούν

04• AΪ ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΑ
µουσική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ

Έφκα πάνω στην ελιά
Είντα δύσκολη δουλειά
Κόψε φύλλα τζιαι κλωνιά
Ήρτεν η Πρωτοχρονιά
Η καρτούλα µου χτυπά
Για να δω αν µ’ αγαπά
Έλα πε µας να χαρείς
Ποιος εν τούΠοιος εν τούΠοιος εν τούτη που λαλείς
Ποιος εν τούτη που λαλείς
Η αγάπη µου
Αϊ-Βασίλη βασιλιά
Με την πράσινην ελιά
Δείξε τζιαι φανέρωσε
Τον καηµό λευτέρωσε
Δείξε τζιαι φανέρωσε
Αν µ’ αγαπά
Αν µ’ αγαπά
Αν µ’ αγαπά
Αν µ’ αγαπά………..
Η αγάπη µου

Άψε τζιαι τη τσιµινιά
Να µυρίσ’ η γειτονιά
Βάρ’ το φύλλο σταυρωτά
Να χορέψει πεταχτά
Πέψε την, µαγκάλι µου
Νάρτει στην αγκάλη µου

05• ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
µουσική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ

Χιόνι στο περβάζι
Το κρυφοκοιτάζει
Κι η µατιά του στάζει
Όνειρα

Κόκκινο λαµπιόνι
Μόνο στο µπαλκόνι
Σβήνει µες το χιόνι
Χάνεται

Φέρνουν οι αγγέλοι
Βάλσαµο και µέλι
Στην καρδιά που θέλει
θαύµατα

Φέρνει τ’ αεράκι
Χάρτινο αγγελάκι
Κι’ ένα βαλιτσάκι
χρώµατα

Σµύρνα και λιβάνι
Και χρυσό στεφάνι
Σµύρνα (Γέλα)
κι όλ’ αλλάζουν
Και γλυκοχαράζουν
Χριστούγεννα
Χριστούγεννα

Σµύρνα και λιβάνι
Και χρυσό στεφάνι
Σµύρνα (Γέλα)
κι όλ’ αλλάζουν
Και γλυκοχαράζουν
Χριστούγεννα
Χριστούγεννα

06 • ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
XΡΥΣΑ
µουσική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ

Ένα ζευγάρι µάτια
πάλι µε κυνηγάνε
Θέλουν µα δε ζητάνε
µια σταλιά ζεστό ψωµί
Καλή χρονιά θα
τραγουδήσω
και Χριστούγεννα χρυσά
Θα φέρω της χαράς
τα λάφυρα
Να ’χεις πάντα συντροφιά
Όλα τα δέντρα θα στολίσω
Θα σου χτίσω µια φωλιά
µε ρόδα της καρδιάς
αµάραντα
Να ’χεις πάντα συντροφιά

Ένα ζευγάρι µάτια
λάµπουνε λυπηµένα
Κι όλο ρωτούν εµένα
πού να βρούνε τη ζωή

07 • ΓΕΡΟ ΧΡΟΝΕ
ΤΡΑΒΑ ΠΕΡΑ
µουσική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ

Πέντε δεκαπέντε
δώρα ακριβά
κάτω από το δέντρο
δίπλα στα γλυκά
Όλοι περιµένουν
πάλι να χαρώ
κι όταν θα τ’ ανοίγω
να χαµογελώ
Δεν αντέχω άλλη µέρα...
µέσ’ στο χρυσό κλουβί
Γέρο χρόνε, τράβα πέρα
και κλείσε την τι-βι
Σ’ ένα τζάκι µε κρασάκι
τα µάτια σας να δω
Να µιλήσουµε λιγάκι
Να µάθω ν’ αγαπώ

(ΑΝΤΡΕΣ Αντίστιξη:
Δεν αντέχω στο κλουβί
τράβα πέρα την τι-βι
Σ’ ένα τζάκι να σας δω
και λιγάκι ν’ αγαπώ )
Είκοσι ’κοσπέντε
χέρια στη σειρά
θέλουν πουλουστρίνα
τα λυπητερά
Κάρτα Χριστουγέννων
θέλω γιορτινή
κι όχι πλατινένια
µια πιστω τική
——————
Τριάντα τριάντα-πέντε
τσάντες παχουλές
Πληρωµένες µόνο
προκαταβολές
Όνειρα και χρόνια
µόνο δανεικά.......
Κι όλα µας τα γλέντια
τηλεοπτικά

08 • ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Κάλαντα στη γειτονιά
µ’ ένα καράβι αγκαλιά
κάναµε µιαν ευχή
πέτρα να µη ραγίσει
Ήρθε πάλι ο Χριστός
παίρνω απ’ τη φάτνη
λίγο φως
Παρακαλώ δειλά
σ’ όλο τον κόσµο η χαρά
χρόνια πολλά να ζήσει
ΤΕΡΙΡΕΜ
Άναψα χίλια κεριά
κι άστρο λαµπρό
µες στην καρδιά
Μάγοι δεν ήρθαν ποτέ
δώρα να µου χαρίσουν

HAND in HAND (Unicef Song)
music COSTAS CACOYANNIS / lyrics PAMBOS KOUZALIS

Πώς µπορώ να χορεύω
στα τραγούδια να ταξιδεύω
αν εσύ µε κοιτάς
µε τα χείλη διψασµένα
Θέλω να σ’ αγκαλιάσω
την καρδιά σου να ξεδιψάσω
Να σου βρω-ω-ω
λίγο νερό καθαρό x3
Είµ’ εδώ
^ και σ’ αγαπώ ^
Τραγουδώ
για σένα µόνο
Φτάνει η φωνή µου στον ουρανό
Θα σου βρω λίγο νερό
Όλοι εδώ µια συντροφιά
Όλοι εδώ µ’ ένα τραγούδι
χέρι µε χέρι σ’ ένα χορό
Θα σου βρω-ω-ω λίγο νερό

How can we, keep on smiling
When we see that a child is crying
Empty glass in its hand
And the lips like burning fire
How can we keep on playing
When we know that our friends are praying
When there’s no no no
Clean drinking water for all,
Clean drinking water for all,
Clean drinking water for a……...all
ΗΑND in HAND
we ll change the world
HAND in HAND we’ ll paint the future
Raising our voices to reach the sky
Hand in Hand let’s sing and dance

