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Τα παιδιά ζωγραφίζουν
Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος
Στίχοι: Μιχάλης Μπουρμπούλης
Από τον δίσκο «Χωρίς ταυτότητα» (1980)
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Τα παιδιά ζωγραφίζουν

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος
Στίχοι: Μιχάλης Μπουρμπούλης
Από τον δίσκο «Χωρίς ταυτότητα» (1980)

1. Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο
δυο καρδιές κι έναν ήλιο στη μέση.
Παίρνω φως απ’ τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη
και μου λες πως σ’ αρέσει (Χ2)
…

2. Τα παιδιά τραγουδούν μες στους δρόμους
κι η φωνή τους τον κόσμο αλλάζει.
Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει
σαν ανθός στο περβάζι. (Χ2)
…

3. Ένα σύννεφο είν’ η καρδιά μου
κι η ζωή μου γιορτή σε πλατεία.
Σ’ αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει
με μικρή πολιτεία. (Χ2)
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Ο Φασαρίας
Μουσική: Edwin Gordon/Ελληνικοί στίχοι: Μ. Γεννάρη

Το είπα στη μαμά μου, θα γίνω μουσικός,
να παίζω ένα πιάνο και τον κόσμο να ξυπνώ.
Το είπα στον μπαμπά μου, θα γίνω μουσικός,
να παίζω μια κιθάρα και τον κόσμο να ξυπνώ.
Το είπα στη γιαγιά μου, θα γίνω μουσικός,
να παίζω το βιολί μου και τον κόσμο να ξυπνώ.
Το είπα στον παππού μου, θα γίνω μουσικός,
να παίζω ένα τσέλο και τον κόσμο να ξυπνώ.
Το είπα και στη θεια μου, θα γίνω μουσικός,
να παίζω μία τούμπα και τον κόσμο να ξυπνώ.
Το είπα και στον θειο μου, θα γίνω μουσικός,
να παίζω ένα κόρνο και τον κόσμο να ξυπνώ.
Το είπα στη δασκάλα, θα γίνω μουσικός,
να παίζω τον αυλό μου και τον κόσμο να ξυπνώ.
Πες κι άλλα όργανα στη δασκάλα, στη νονά σου, στον νονό σου!
μία βιόλα, μια τρομπέτα, κοντραμπάσο, ένα μπουζούκι, το πιθκιάβλι, το λαούτο…
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Tue Tue
Παιχνιδοτράγουδο από τη Γκάνα
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Ο μικρός Χριστός
Στίχοι: Γιώργος Αθάνας
Μουσική: Ορφέας Περίδης
Από τον δίσκο: «Στο πρώτο πρώτο πέταγμα» (2000)

Πήγα χθες στην εκκλησιά
κι έφερα κεροδεσιά.
Μ’ ανασήκωσε η νόνα
να φιλήσω την εικόνα.
Κει που πήγα ν’ ασπαστώ,
είδα το μικρό Χριστό
και μου φάνηκε πως κάτι
μου 'γνεψε με το 'να μάτι,
Τον ρωτάω: «Τι αγαπάς;»
Μου 'πε: «Φεύγοντα ο παπάς,
θα 'βγω στο περβόλι απ’ έξω
μ’ όλα τα παιδιά να παίξω.»

8

8

Το τραγούδι των πλανητών
Στίχοι: Σίμος Οικονομίδης
Μουσική: Χάρης Κατσιμίχας
Από το βιβλίο της Ελένης Πιτσιδοπούλου:
«Μια γιορτή στη γειτονιά του ήλιου», εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκης, 2007.

Του ήλιου η γειτονιά πλανήτες έχει εννιά.
Δεν στέκονται στιγμή, γυρνάνε με ορμή.
Πρώτος ο Ερμής απ’ όλους πιο σταχτής,
μετά η Αφροδίτη ολόλευκη σαν νύφη. (x2)

Λίγο πιο πέρα η Γη, σε όλους μας γνωστή
κι ακολουθεί ο Άρης, κόκκινος κατεργάρης.

Λαμπρό θα δεις τον Δία, δεν θέλει φαντασία.
Ο Κρόνος θα σ’ αρέσει, βραχιόλια έχει στη μέση.
Κι αν έχεις κι άλλα κέφια ψάξε πιο πέρα αδέρφια:
Ουρανό και Ποσειδώνα που ’χουνε μακρύ χειμώνα. (x2)

Ο Πλούτωνας μακρινός, κρύος και σκοτεινός
νάνος και ερημίτης, δεν μοιάζει καν πλανήτης.

Και αν τώρα κοιμηθείς και σαν τον Φώτη ονειρευτείς
μπορεί στον ύπνο σου ν’ ακούς, ήχους διαστημικούς:

Ζινγκ ζουνγκ ζινγκ, ζινγκ ζουνγκ ζινγκ
Ζινγκ ζουνγκ ζινγκ ζουνγκ, ζινγκ ζουνγκ ζινγκ ζουνγκ (X2)
ZINΓΚ!

Από www.planitario.gr
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Φεγγαράκι μου λαμπρό
Twinkle twinkle little star

Βασισμένο στη γαλλική μελωδία “Ah! Je vous dirais maman”

Για τα μελωδικά κρουστά
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Κούνια στο φεγγάρι
‘Skin and bones’, παραδοσιακό Αμερικής
Ελληνικοί στίχοι: Μαρία Παπαζαχαρίου

Η κούνια μου πάει πολύ ψηλά
Ου ου ου ου
Τα βλέπω πια όλα πολύ ζωντανά
Ου ου ου ου
Στα σύννεφα θέλω να φτάσω ξανά
Ου ου ου ου
Να δω το φεγγάρι που φέγγει μακριά
Ου ου ου ου
ΦΡΟΥΠ!
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Ο εξωγήινος
Lynn Freeman Olson, 1967: ‘Ebeneezer Sneezer’
Ελληνικοί στίχοι: Μαρία Γεννάρη
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Το φεγγάρι είναι κόκκινο
Στίχοι: Μάνος Χατζιδάκις
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις
Από τον δίσκο «Το φεγγάρι είναι κόκκινο» (1960)
Πρωτοακούστηκε στην ταινία «Στέλλα» του
Μιχάλη Κακογιάννη (1954-55) από τη Σοφία Βέμπο

Το φεγγάρι είναι κόκκινο,
το ποτάμι είναι βαθύ,
κι η αγάπη μου στα χέρια σου
είναι κάτασπρο πουλί.
Το φεγγάρι είναι πράσινο,
το ποτάμι είναι γαλάζιο,
έλα, αγάπη μου, και χόρεψε
ίσα μ’ αύριο το πρωί.
Το φεγγάρι πήγε κι έπεσε
στο ποτάμι το βαθύ,
κι η αγάπη μου κιτρίνισε
σαν τη φλόγα στο κερί.
Έλα, αγάπη μου, και χόρεψε
ίσα μ’ αύριο το πρωί.
Το φεγγάρι πήγε κι έπεσε
στο ποτάμι το βαθύ,
κι η αγάπη μου κιτρίνισε
σαν τη φλόγα στο κερί.
Έλα αγάπη μου και χόρεψε
ίσα μ’ αύριο το πρωί..

Από www.twanight.org /Φωτογραφία: Αντώνης Αγιομαμμίτης
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΥΓΕΝΝΑ
(Κάλαντα Πελοποννήσου- Διασκευή)

Μελωδία πρωτοτύπου

14
Νικηφόρος Λύτρας (1872): « Τα Κάλαντα»
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΥΓΕΝΝΑ
(Κάλαντα Πελοποννήσου- Διασκευή)

Χριστούγεννα Πρωτούγεννα πρώτη γιορτή του χρόνου
για βγάτε, διέτε, μάθετε πώς ο Χριστός γεννιέται.
Γεννιέται κι ανατρέφεται με μέλι και με γάλα,
το μέλι τρων οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες
και το μελισσοβότανο το λούζονται οι κυράδες.

Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε,
μόνο σας αγαπούσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε.
Δώστε μας και τον κόκορα, δώστε μας και την κότα
δώστε μας και πεντέξι αυγά να πάμε σ’ άλλη πόρτα.

Εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μην ραγίσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει!
Επιπλέον στροφή (μπορεί να τραγουδηθεί
μετά από την πρώτη στροφή):

Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά
γαϊτανοφρύδα
κυρά μου όταν στολίζεσαι να πας στην
εκκλησιά σου
βάζεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι
αγκάλη
και τον καθάριο Αυγερινό τον βάζεις
δακτυλίδι.
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ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Παραδοσιακό Κύπρου (Διασκευή)
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ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Παραδοσιακό Κύπρου (επιλογή στίχων)

1. Καλήν εσπέραν (καλή ημέραν)
άρκοντες
τζι’ αν είναι ορισμός σας
Χριστού τη Θεία γέννηση
να πω, να πω στ' αρχοντικό σας.

2. Χριστός γεννάται σήμερον
στην Βηθλεέμ την πόλην
οι ουρανοί αγάλλονται
μαζίν, μαζίν τζ’ η φύσης όλη.

3. Γεννιέται μες το σπήλαιον
στην πάχνην των αλόγων
ο βασιλιάς των ουρανών
τζι ο Πλά- τζι ο Πλάστης υμών
όλων.

4. Αντζιέλοι εις τους ουρανούς
ψάλλουν το «Εν υψίστοις»
τζιαι κάτω φανερώνεται
εις τους, εις τους βοσκούς ο
Κτίστης.

5. Που την Περσίαν έρκουνται
τρεις μάγοι με τα δώρα
τζι’ έναν αστέριν λαμπερόν
τους ο-, τους οδηγά στη χώραν.
…

6. Το Πάσκαν πον’ να τρώετε
εις το αρχοντικόν σας
δώστε τζιαι κανενού φτωχού
απού, απού το φαγητόν σας.
…

7. Γρόνια πολλά να ζήσετε
να ΄στε ευτυχισμένοι
τζιαι στο κορμίν τζιαι στην ψυσιήν
Να ΄σα-, να ΄σαστεν
πλουμισμένοι.

Από www.dogma.gr
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Γκλόρια γκλόρια*
(Gloria Gloria)
Πολωνική λαϊκή μελωδία
Από το βιβλίο των Σταυρίδη, Κουγιάλη και Οικονόμου (1976): «Ο γύρος του κόσμου με τραγούδι »

*Γκλόρια ιν εξέλσις Ντέο (λατινικά)= σημαίνει «Δόξα στον ύψιστο Θεό»

Η Παρθένος σήμερα γεννά τον λυτρωτή
κι έχει για παλάτι του τ’ ανθρώπου την ψυχή
Γκλόρια γκλόρια ιν εξέλσις Ντέο (Χ2)

Sandro Botticelli (1477): «Η Παναγία με το βρέφος και άγγελοι που τραγουδούν»
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WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
Ευχόμαστε σε όλους
(Αγγλικό Παραδοσιακό)

Ευχόμαστε σε όλους
Χριστούγεννα καλά
Κι ο χρόνος που θα έρθει
να μας φέρει χαρά!
Η νέα χρονιά ας έρθει καλά
μ’ υγεία στον κόσμο, ειρήνη, χαρά.
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
and a happy New Year!
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ΣΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΝ ΑΥΛΗ
Στίχοι-Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής

Από τον δίσκο: «Η επιστροφή του τεμπέλη δράκου» (2009)
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ΣΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΝ ΑΥΛΗ
Στίχοι-Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής

Από τον δίσκο «Η επιστροφή του τεμπέλη δράκου» (2009)

1. Στου καινούργιου χρόνου την αυλή
στρώνουνε τραπέζια και γιορτή
τρέχουνε οι ώρες, τα λεπτά
να τα βάλουν όλα στη σειρά

2. Πρώτη θα `ρθει η Άνοιξη τρελή
σ’ ένα καταπράσινο χαλί
ρόδα και γιρλάντες στα μαλλιά
και το φως του Πάσχα στην
καρδιά

3. Το Καλοκαιράκι σαν παιδί
θα `ρθει με του ναύτη τη στολή
όνειρα, ταξίδια, ζαβολιές
και παιχνίδια στις ακρογιαλιές

4. Σ’ ένα συννεφάκι που γελά
θα `ρθει το Φθινόπωρο απαλά
θα σκορπάει φύλλα και βροχές
για να ξεδιψάσουν οι καρδιές

(λα λα λα λα λα... λαλαλαλαλα ...)
5. Θα ’ρθει κι ο Χειμώνας ο παππούς
μέσα στους γαλάζιους τους καπνούς
μες στα χιόνια και την παγωνιά
και των Χριστουγέννων τη χαρά

6. Κι όλα θα πηγαίνουνε μπροστά
τίποτα δε θα τα σταματά
και θα μένουν πίσω μοναχά
κάτι παπουτσάκια τόσα δα
και θα μένουν πίσω μοναχά
πέταλα, λουλούδια και φτερά...
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Ξημερώνει
Στίχοι: Βαγγέλης Γκούφας
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις
Από τον δίσκο «Μάνος Χατζιδάκις» (1966)
Πρώτη ερμηνεία: Αλίκη Βουγιουκλάκη
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Ξημερώνει
Στίχοι: Βαγγέλης Γκούφας
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις
Από τον δίσκο «Μάνος Χατζιδάκις» (1966)
Πρώτη ερμηνεία: Αλίκη Βουγιουκλάκη

Εισαγωγή
Το σύννεφο έφερε βροχή
κι έχουμε μείνει μοναχοί. (x2)
Έγινε η βροχή χαλάζι
δεν πειράζει, δεν πειράζει. (x2)

Εισαγωγή
Τι έχει ο φτωχός να φοβηθεί
σπίτι, ουρανός όπου σταθεί. (x2)
Το δισάκι του στον ώμο
για το δρόμο, για το δρόμο. (x2)

Εισαγωγή
Άιντε ν’ απλώσουμε πανιά
στ’ όνειρο και τη λησμονιά. (x2)
Δάκρυα η ζωή στεγνώνει
ξημερώνει, ξημερώνει. (x2)

23

23

ΣΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗ ΖΥΓΑΡΙΑ
Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου
Στίχοι: Νίκος Γκάτσος
Από τον δίσκο «Λένη» (2003)

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό,
τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στον μύλο.
Έπιασες καινούριο φίλο.
Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό,
τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στ’ αυλάκι.
Σ’ άλλον έδωσες φιλάκι.
Παίζει με τον ήλιο το νερό.
Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό.
Παίξαμε και ΄μεις με τ’ όνειρο.
Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό στο μύλο
κι όλα γίνονται βαριά
στου καιρού τη ζυγαριά.

Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί,
τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα κλώνια.
Σαν τα νιάτα, σαν τα χιόνια.
Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί,
τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα.
Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα.

Τρέχει το πουλί να το χαρώ.
Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί.
Παίξαμε και ΄μεις με τ’ όνειρο.
Τρέχει τρέχει τρέχει το πουλί στα δέντρα.
Κι όλα γίνονται βαριά
στου καιρού τη ζυγαριά.
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Obwisana*
(Παραδοσιακό παιχνιδοτράγουδο από τη Γκάνα)

Όμπι σα να σα νανα όμπι σανα σα,
Όμπι σα να σα νανα όμπι σανα σα.
*Σημαίνει: «Γιαγιά, κτύπησα το χέρι μου με την πέτρα»
Μελωδικό οστινάτο
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Μουσικός … των σκουπιδιών!
Λαϊκή Πολωνική μελωδία (Διασκευή)
Στίχοι: Συγγραφική ομάδα

Με τα άχρηστα σκουπίδια
Φτιάχνω τέλεια μουσική!
Δεν πετώ!
Σκέφτομαι!
Ξαναχρησιμοποιώ!

26
Aπό: www.toonpoon.com
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Νεαροί στιχουργοί
Γράψε τους δικούς σου στίχους για την ανακύκλωση ή για την
προστασία του πλανήτη μας στη μουσική του τραγουδιού
«Μουσικός των… σκουπιδιών»
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Στο παζάρι
(Το κοκοράκι)
Στίχοι: Νίκος Φατσέας
Μουσική: Ζοζέφ Κορίνθιος
Από τον δίσκο «Η Ελλάδα του Νίκου Γούναρη» (1995)

(Διασκευή)
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Στο παζάρι
(Το κοκοράκι)
Στίχοι: Νίκος Φατσέας
Μουσική: Ζοζέφ Κορίνθιος (1939)
Από τον δίσκο «Η Ελλάδα του Νίκου Γούναρη» (1995)

1. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θε να σου πάρω ένα
κοκοράκι,
το κοκοράκι κικιρικικί
να σε ξυπνάει κάθε
πρωί.
2. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θε να σου πάρω μία κοτούλα,
η κοτούλα κοκοκό, το
κοκοράκι κικιρικικί,
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.

3. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θε να σου πάρω ένα πουλάκι,
το πουλάκι τσίου τσίου,
η κοτούλα κοκοκό…
4. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θε να σου πάρω μία γατούλα,
η γατούλα νιάου νιάου,
το πουλάκι τσίου τσίου...

(Διασκευή)

6. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα αρνάκι,
το αρνάκι μπε μπε μπε,
το σκυλάκι γαβ γαβ
γαβ…

7. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα γουρουνάκι,
το γουρούνι γρουτς γρουτς,
το αρνάκι μπε μπε μπε…

8.

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα γαϊδουράκι,
το γαϊδούρι ίχο ίχο,
το γουρούνι γρουτς γρουτς…

5. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θε να σου πάρω ένα σκυλάκι,
το σκυλάκι γαβ γαβ γαβ,
η γατούλα νιάου νιάου…
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Γάτες πεινασμένες
(Τρίφωνος κανόνας)
‘Whose dog are though’
Παραδοσιακό Αμερικής
Ελληνικοί στίχοι: Μαρία Γεννάρη

Μιάο μιάο μιάο!
Θέλω να φάω!
Θέλω ψάρι και ψωμί
Μιάο μιάο μιάο.

Μιάο μιάο μιάο!
Θέλω να φάω!
Θέλω ψάρι και ψωμί
Μιάο μιάο μιάο.

Μιάο μιάο μιάο!
Θέλω να φάω!
Θέλω ψάρι και ψωμί
Μιάο μιάο μιάο.
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Ο Λύκος
Στίχοι-Μουσική: Αρλέτα
Από τον δίσκο: «Ένα καπέλο με τραγούδια» (1981)
Είναι δώδεκα η ώρα, είναι η ώρα των τρελών
κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω.
Στα κελιά τους οι άνθρωποι, ύπνο κάνουν ελαφρό.
Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνηγητό.
Είναι δώδεκα η ώρα, είναι η ώρα των τρελών,
βραχνό γέλιο αν ακούσεις, κλείσε το ρολό.
Λύκε, λύκε μου, καλέ μου
λύκε, λύκε μου είσαι εδώ
«Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ»
Λύκε, λύκε μου, καλέ μου
Λύκε, λύκε μου είσαι εδώ
«Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ’ ακολουθώ»
Όμορφο μου προβατάκι τι γυρεύεις μες στο δρόμο;
Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο.
Δόντια βγάζουνε τ’ αστέρια,
νύχια φύτρωσαν στους δρόμους,
Ξέφρενη η νύχτα παίζει
κλέφτες και αστυνόμους.
Όταν πέφτει το σκοτάδι βγαίνει ο λύκος στην πλατεία,
στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή.
Κλειδωμένα είναι τ’ αρνάκια, ζαχαρένιο το κλειδί
κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνοι και σιωπή.
Λύκε, λύκε μου, καλέ μου
λύκε, λύκε μου είσαι εκεί;
«Είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί.»
Είναι δώδεκα η ώρα, είναι η ώρα των τρελών
όπου ανθίζει το σκοτάδι, όπου ανθίζει το σκοτάδι.
Είναι δώδεκα η ώρα, είναι η ώρα των τρελών.
Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω.
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Ντίλι ντίλι
Παιδικό κλιμακωτό τραγούδι
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Ντίλι ντίλι
Παιδικό κλιμακωτό τραγούδι- Παραδοσιακό Κύπρου (Από την καταγραφή του Θεόδουλου
Καλλίνικου στο βιβλίο «Κυπριακή Λαϊκή Μούσα»- 1951- Διασκευή)

Μιαν φοράν τζι’ έναν τζιαιρόν,
είσιεν μιαν κοπέλλαν
που κένταν του καλού της,
του αγαπητικού της
την νύχταν στο καντήλιν,
ολόγρουσον μαντίλι
Ντίλι ντίλι ολόγρουσον
μαντίλι (Χ2)

Εξέβην το ποντίτζιν
τζ’επήρεν το φυτίλιν
που μέσα στο καντίλιν,
που άναφκεν την νύχταν
τζ’ εκένταν του καλού της,
του αγαπητικού της
Ντίλι ντίλι ολόγρουσον μαντίλι (Χ2)

Εππήδησεν ο κάττος
τζιαι έφαν το ποντίτζιν
που πήρεν το φυτίλιν
που μέσα στο καντήλιν
που άναφκεν την νύχταν
τζ’εκένταν του καλού της
του αγαπητικού της
Ντίλι ντίλι ολόγρουσον μαντίλιν (Χ2)

Έτρεξεν ο σιήλλος
τζ’ έπνιξεν τον κάττον
που έφαν το ποντίτζιν
που πήρεν το φυτίλιν
που μέσα στο καντίλιν
που άναφκεν την
νύχταν
τζ’ εκένταν του καλού της
του αγαπητικού της
Ντίλι ντίλι ολόγρουσον μαντίλιν (Χ2)

Έππεσεν το ξύλον
τζ’ εσκότωσεν τον σιήλλον
που έπνιξεν τον κάττον
…
Ντίλι ντίλι ολόγρουσον μαντίλιν (Χ2)
Άναψεν ο φούρνος
τζ’ έκαψεν το ξύλον
που σκότωσεν τον σιήλλον
…
Ντίλι ντίλι ολόγρουσον μαντίλιν (Χ2)
Έτρεξεν η βρύση
τζ’ έσβησεν τον φούρνον
που έκαψεν το ξύλον
…
Ντίλι ντίλι ολόγρουσον μαντίλιν (Χ2)
Ήρτεν τζιαι το βούδιν
τζι’ ήπιεν το νερόν της
που έσβησεν τον φούρνον
…
Ντίλι ντίλι ολόγρουσον μαντίλιν (Χ2)
Ήρτεν τζι ο κασάπης
τζι’ έσφαξεν το βούδιν
που ήπιεν το νερόν της
που έσβησεν τον φούρνον
που έκαψεν το ξύλον
που σκότωσεν τον σιήλλον
που έπνιξεν τον κάττον
που έφαν το ποντίτζιν
που πήρεν το φυτίλιν
που μέσα στο καντίλιν
που άναφκεν την νύχταν
τζ’ εκένταν του καλού της
του αγαπητικού της.
Ντίλι ντίλι ολόγρουσον μαντίλιν (Χ2)
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Η Γερακίνα
Δημοτικό (Μακεδονίας)
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Η Γερακίνα
Δημοτικό (Μακεδονίας)
Κίνησε η Γερακίνα
για νερό, κρύο να φέρει
ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ
τα βραχιόλια της βροντούν
Ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ
τα βραχιόλια της βροντούν
Κι έπεσε μες το πηγάδι
κι έβγαλε φωνή μεγάλη
ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ
τα βραχιόλια της βροντούν
Ντρουμ…

«Κι έτρεξε ο κόσμος όλος
κι έτρεξα και ΄γω ο καημένος.»
ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ
τα βραχιόλια της βροντούν
Ντρουμ…

«Γερακίνα θα σε βγάλω
και γυναίκα μ’ θα σε πάρω.»
ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ
τα βραχιόλια της βροντούν
Ντρουμ…

Κι έριξε χρυσό κορδόνι
και την έπιασε απ’ τη ζώνη
ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ
τα βραχιόλια της βροντούν. Ντρουμ…
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Τρεις ελιές
Κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι
Πηγή: Κωσταντής Χ’’Αναστάση- ετών 65 (Ασκάς- Πιτσιλιά)-Καταγραφή 1945
Καταγραφή: Θεόδουλος Καλλίνικος «Κυπριακή Λαϊκή Μούσα» (1951)
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Τρεις ελιές
Κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι
Πηγή: Κωσταντής Χ’’Αναστάση- ετών 65 (Ασκάς- Πιτσιλιά)-Καταγραφή 1945
Καταγραφή: Θεόδουλος Καλλίνικος «Κυπριακή Λαϊκή Μούσα» (1951)

Τρεις ελιές τζιαι μιαν τομάταν
αγαπώ μιαν μαυρομμάταν.
Τρεις ελιές τζιαι μιαν βαμμένην,
την καρκιάν μου έσεις καμένην
μαύρην τζιαι σκοτεινιασμένην
…
Τρεις ελιές τζι’ έναν πιπέριν,
αγαπώ την τζ’ εν το ξέρει.
Τρεις ελιές μέσα στο πιάτο,
έκαμεν με άνω κάτω
τζειν το δειν της το κλεφτάτο.
…
Τρεις ελιές τζι’ έναν κοστούϊν1,
τούντα δκυό μου κάμαν χούιν2.
Τρεις ελιές η μια μεγάλη,
άσκαρτιν3 να με ποφκάλει
τζιαι στο χώμα να με βάλει.

1

Κοστούιν ή κοστίν = κολόκι με διπλό εξόγκωμα, φλασκί
Χούιν= ελάττωμα, ζημιά
3 Άσκαρτιν= παρολίγο
2
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Νεαροί στιχουργοί
Γράψε μία δική σου στροφή που να ταιριάζει με τη μελωδία του
τραγουδιού «Τρεις ελιές»
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ
Αχ πατρίδα μου γλυκιά!

40

Ειρήνη

42

Πήραμε τ’ Αργυρόκαστρο

44

Η Μυγδαλιά

46

Φυτέψτε δέντρα

48

Θούριος

50

Λευτεριά

52

Ο Μάγειρας

54

Τράβα μπρος
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40

Αχ πατρίδα μου γλυκιά!
Παραδοσιακό Θεσσαλίας
(Διασκευή: Λουκιανός Κηλαηδόνης, από τον δίσκο «Αχ! Πατρίδα μου γλυκιά-1993)
Από το «Ανθολόγιο Τραγουδιών», Έκδοση ΥΠΠ 1996
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Αχ πατρίδα μου γλυκιά!
Παραδοσιακό Θεσσαλίας
(Διασκευή: Λουκιανός Κηλαηδόνης, από τον δίσκο «Αχ! Πατρίδα μου γλυκιά-1993)
Από το «Ανθολόγιο Τραγουδιών», Έκδοση ΥΠΠ 1996

Μισεύω* και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα. (Χ2)
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά δακρύζουν λυπημένα,
αχ, πατρίδα μου γλυκιά πόσο σ’ αγαπώ βαθιά.

Στην ξενιτιά με στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει. (Χ2)
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά δακρύζουν λυπημένα,
αχ, πατρίδα μου γλυκιά πόσο σ’ αγαπώ βαθιά.

Έχετε γεια ψηλά βουνά και κάμποι με τα δάση. (Χ2)
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά δακρύζουν λυπημένα,
αχ, πατρίδα μου γλυκιά πόσο σ’ αγαπώ βαθιά.

Θα σ’ αγαπώ, θα σ’ αγαπώ ώσπου να ξεψυχήσω. (Χ2)
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά ώσπου να ξεψυχήσω,
αχ, πατρίδα μου γλυκιά πόσο σ’ αγαπώ βαθιά.

*Μισεύω= ξενιτεύομαι, πάω σε μια ξένη χώρα για να ζήσω ή να εργαστώ
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Ειρήνη
Στίχοι: Βασίλης Ρώτας
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Από τον δίσκο «Δες τι λαμπρό φεγγάρι» (2005)
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Ειρήνη
Στίχοι: Βασίλης Ρώτας
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Από τον δίσκο «Δες τι λαμπρό φεγγάρι» (2005)

Ειρήνη χάραζε
και χαρά στην πλάση.
Σε μεγάλους και παιδιά,
σ’ ουρανούς και δάση.
Αχ ειρήνη, ειρήνη μας,
έλα στα παιδάκια,
έλα στα παιδάκια.
Nα ξεχάσουν πολέμους,
πίκρες και φαρμάκια.
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Πήραμε τ’ Αργυρόκαστρο
Στίχοι: Πυθαγόρας
Μουσική: Γιώργος Κατσαρός
Από τον δίσκο «Αλβανία» (1973)
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Πήραμε τ’ Αργυρόκαστρο
Στίχοι: Πυθαγόρας
Μουσική: Γιώργος Κατσαρός
Από τον δίσκο «Αλβανία» (1973)

Λα λα λα λα…
1. Ποτάμι τρέχει ο λαός
στους στολισμένους δρόμους
στα μάτια του οργή και φως
ανάπηροι στους ώμους (δις).

Ρεφρέν:

Πήραμε τ’ Αργυρόκαστρο
και πάμε και πάμε και πάμε παραπέρα
Τύραννοι δεν γλυτώνετε
ΑΕΡΑ ΑΕΡΑ ΑΕΡΑ
2. Η μάνα κλαίει στη γωνιά
κι η κόρη στο μπαλκόνι
το δίκιο για τη λευτεριά
σαν πέλαγο φουσκώνει (δις).
Ρεφρέν:

Πήραμε τ’ Αργυρόκαστρο
και πάμε και πάμε και πάμε παραπέρα
Τύραννοι δεν γλυτώνετε
ΑΕΡΑ ΑΕΡΑ ΑΕΕΡΑ, ΑΕΕΡΑ, ΑΕΕΡΑ, ΑΕΕΡΑ…
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Η Μυγδαλιά
Στίχοι-Μουσική: Α. Αργυρόπουλου
Από το «Ανθολόγιο Τραγουδιών», Έκδοση ΥΠΠ 1996
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Η Μυγδαλιά
Στίχοι-Μουσική: Α. Αργυρόπουλου
Από το «Ανθολόγιο Τραγουδιών», Έκδοση ΥΠΠ 1996

Η νυφούλα η μυγδαλιά
έβαλε τα νυφικά της
και μια γέρικη ελιά
καμαρώνει τα προικιά της.

Μυγδαλιά μου, μυγδαλιά
άκου με να ζήσεις,
γιατί βιάστηκες ν’ ανθίσεις,
δε φοβάσαι τη χιονιά;

Άκου ’μένα που ’χω χρόνια.
Μα η καλή μας μυγδαλιά
εστολίστηκε διπλά
με λουλούδια και με χιόνια.
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Φυτέψτε δέντρα
Γερμανική μελωδία
Από το «Ανθολόγιο Τραγουδιών», Έκδοση ΥΠΠ 1996
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Φυτέψτε δέντρα
Γερμανική μελωδία
Από το «Ανθολόγιο Τραγουδιών», Έκδοση ΥΠΠ 1996

Φυτέψτε δέντρα στην πλαγιά εκεί
να πρασινίσει όλ’ η γη
φυτέψτε δέντρα μεσ’ στις ρεματιές
στολίστε όλα με ιτιές.
Ρεφρέν:

Νέα δάση δίνουνε πνοή,
δύναμη στην πλάση, παντού ζωή.
Τα ξεροτόπια ας ανθίσουν πια
να βρουν φωλίτσες τα πουλιά
να μας γελούνε να κελαηδούν
ζευγαρωμένα να λαλούν.
Ρεφρέν:

Νέα δάση…
Αυτή είν’ η ώρα κι η καλή στιγμή
για μια μεγάλη εκδρομή
κράτα στο χέρι το μικρό δεντρί
άσε τα ζώα στο μαντρί.
Ρεφρέν:

Νέα δάση…
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Θούριος
Δημοτικό
Στίχοι: Ρήγας Βελεστινλής
Από το «Ανθολόγιο Τραγουδιών», Έκδοση ΥΠΠ 1996
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Θούριος
Δημοτικό
Στίχοι: Ρήγας Βελεστινλής
Από το «Ανθολόγιο Τραγουδιών», Έκδοση ΥΠΠ 1996

1. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά
μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά (Χ2).
Ρεφρέν:

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή
2. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά
να φεύγουμ’ απ’ τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά (x2).
Ρεφρέν:

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή

3. Να χάνουμε αδέλφια, πατρίδα και γονείς
τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς (x2).
Ρεφρέν:

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή (x3).
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Λευτεριά
Στίχοι: Ευαγόρα Παλληκαρίδη
Μουσική: Κ. Κασιανού
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Λευτεριά
Στίχοι: Ευαγόρα Παλληκαρίδη
Μουσική: Κ. Κασιανού

1. Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια,
να βρω τα σκαλοπάτια, που παν' στη Λευτεριά.
Θ' αφήσω αδέλφια συγγενείς, τη μάνα, τον πατέρα,
μεσ' τα λαγκάδια πέρα, και στις βουνοπλαγιές (Χ2).

2. Ψάχνοντας για τη λευτεριά, θα 'χω παρέα μόνη,
κατάλευκο το χιόνι, βουνά και ρεματιές.
Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα 'ρθει το καλοκαίρι,
τη λευτεριά να φέρει, σε πόλεις και χωριά (Χ2).

3. Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια,
να βρω τα σκαλοπάτια, που παν' στη Λευτεριά.
Τα σκαλοπάτια θ' ανεβώ, θα μπω σ' ένα παλάτι,
το ξέρω θα 'ν' απάτη, δεν θα ‘ν’ αληθινό (Χ2).

4. Μες το παλάτι θα γυρνώ, ώσπου να βρω το θρόνο,
βασίλισσα μια μόνο, να κάθεται σ' αυτόν.
Κόρη πανώρια θα της πω, άνοιξε τα φτερά σου,
και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζητώ (Χ2).
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Ο Μάγειρας
Στίχοι: Χρίστος Γ. Παπαδόπουλος
Μουσική: Δημήτρης Μαρκατόπουλος
Από το βιβλίο-Cd: «Το φτερό του δράκου» (Δεκατρία μουσικά παραμύθια)- 2010
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Ο Μάγειρας
Στίχοι: Χρίστος Γ. Παπαδόπουλος
Μουσική: Δημήτρης Μαρκατόπουλος
Από το βιβλίο-Cd: «Το φτερό του δράκου» (Δεκατρία μουσικά παραμύθια)-2010

Πήρα από τα παραμύθια
τα κουκιά και τα ρεβίθια,
μία φασολιά πελώρια,
τον λαγό και τα κοκόρια.
Πήρα όλα τα καρβέλια,
τα σταφύλια από τ' αμπέλια,
τα εφτά τα κατσικάκια
και τα τρία γουρουνάκια.
Έχουμε σας λέω πανηγύρια.
Φέρτε πιάτα, φέρτε και ποτήρια.
Μάγειρας Τσελεμεντές θα γίνω
κι ότι μαγειρεύω θα το δίνω
στα παιδιά.
Φέρτε τα μαχαιροπήρουνα σας
και τα παραμύθια της γιαγιάς σας,
τα παιδιά να φάνε και να πιούνε
και ποτέ, ποτέ μην κοιμηθούνε
νηστικά.
Με το ζόρι απ’ τη φωλιά τους
πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους
κι απ' τις μάγισσες καζάνια,
κατσαρόλες και τηγάνια.
Έριξα τα υλικά μου
και τ' αλατοπίπερά μου.
Απ' τα παραμύθια κλέβω
να 'χω για να μαγειρεύω.
Έχουμε σας λέω πανηγύρια…
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Τράβα μπρος
Στίχοι: Αλέκος Σακελλάριος
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις
Από τον δίσκο «Η Αλίκη στο ναυτικό» (1990)
Καταγραφή: Μάριος Παύλου
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Τράβα μπρος
Στίχοι: Αλέκος Σακελλάριος
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις
Από τον δίσκο «Η Αλίκη στο ναυτικό» (1990)

Τράβα μπρος και μη σε μέλλει, θάρρος η ζωή μας θέλει
κι είναι πάντοτε ωραία, η ελπίδα για παρέα.
Η καρδιά σου να μη βάζει, ούτε πίκρα ούτε μαράζι
τράβα μπρος και μη σε μέλλει, τράβα μπρος και μη σε νοιάζει.
Ρεφρέν:

Τράβα μπρος κι όσα έρθουν κι όσα πάνε
τράβα μπρος και του κεφαλιού σου κάνε.
Τράβα μπρος πριν η νιότη σου να φύγει
τράβα μπρος η ζωή μας είναι λίγη.
Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει, μια νυχτώνει μια χαράζει
και ο κόσμος είναι σφαίρα, που γυρίζει νύχτα μέρα.
Μη λυπάσαι δεν αξίζει, τίποτα μη σε φοβίζει
τράβα μπρος και μη σε νοιάζει, σφαίρα είναι και γυρίζει.
Ρεφρέν:

Τράβα μπρος...

Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει, η ζωή μας όλο αλλάζει
και δεν ξέρεις τι θα βγάλει απ’ τη μια στιγμή στην άλλη.
Πιες, τραγούδησε και γέλα, αχ! κάνε κάθε είδους τρέλα
τράβα μπρος και μη σε νοιάζει, τράβα μπρος και χαμογέλα.
Ρεφρέν:

Τράβα μπρος...
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