Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας
Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016

Κίτρινο σαμαροσκούτι :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: AO-2620
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15115
_______________________________________________________________
[Κίτρινο σαμαροσκούτι, κούκλα μου σου αγόρασα]
[αφού τόσο το ζητούσες, έκανα ό,τι μπόρεσα] δις[1-2-2-1]

[Τα γοβάκια με φελλό, που μου ζητάς στ' αγόρασα]
[αφού τα 'χες λαχταρήσει, έκανα ό,τι μπόρεσα] δις[1-2-2-1]

[Ξέρεις πως δε σου χαλάω, εγώ ποτέ το κέφι σου]
[και πως χρόνια τυραγννιέμαι κούκλα μου απ' το ντέρτι σου] δις[1-2-2-1]

[Τώρα το σαμαροσκούτι, τώρα τα γοβάκια σου]
θα σε βλέπουν, να ζηλεύουνε οι φιλενάδες σου] δις[1-2-2-1]

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: DT-142
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5465
_______________________________________________________________
Θα πάρω, θα πάρω πένα και χαρτί,
να γράφω, να γράφω ένα χρόνο,
τις πίκρες και τα βάσανα και της καρδιάς τον πόνο,
τις πίκρες και τα βάσανα και της καρδιάς τον πόνο.

Δυο μάτια, δυο μάτια παιχνιδιάρικα,
περνούνε, περνούν στη γειτονιά μου,
τι να σας πω μωρέ παιδιά μου κάψαν την καρδιά μου,
τι να σας πω μωρέ παιδιά μου κάψαν την καρδιά μου.

Απ’τον και, απ’τον καιρό που νοίκιασα,
σπίτι στη γει, στη γειτονιά της
με τρέλανε η πονηρή με τα καμώματά της,
με τρέλανε η πονηρή με τα καμώματά της.

Με τρέλανε η πονηρή με τα καμώματά της,
με τρέλανε η πονηρή με τα καμώματά της.

Εσύ τα φταις :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: AO-2480
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3759
_______________________________________________________________
Τρία χρόνια σ’αγαπούσα και σε λάτρευα πιστά
[κι όταν είπα να σε πάρω, με αρνήθηκες κακιά.] χ2

Το θυμάσαι που μου είπες, πως δεν είσαι για παντρειά,
[πήρα πιο όμορφη απο σένα να σου κάψω την καρδιά.] χ2

Κοίταξε για να με βλέπεις την ημέρα μια φορά,
[για να παίρνει ο νους σου αέρα, η καρδιά παρηγοριά.] χ2

Η Ζαμπέτα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: DG-6555
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3720
_______________________________________________________________
Θέλει δε θέλει η μάνα σου
Ζαμπέτα θα σε πάρω
και να είσαι κιόλας έτοιμη
θα 'ρθω με τον κουμπάρο

Βρε σου το λέγω νέτα σκέτα
θα σε παντρευτώ Ζαμπέτα
θα σε παντρευτώ Ζαμπέτα
σου το λέγω νέτα σκέτα

Τα νυφικά τα ψώνισα
κι ούτε έξοδα θα κάνεις
σκοτούρες στο κεφάλι σου
Ζαμπέτα μου μη βάνεις

Εγώ θα φέρω τα κουφέτα
μη νοιαστείς γι'αυτά Ζαμπέτα
μη νοιαστείς γι'αυτά Ζαμπέτα
εγώ θα φέρω τα κουφέτα

Γιά πείσμα της μανούλας σου
θα ρθω και θα σε πάρω
τόχω πάρει απόφαση
θα φέρω τον κουμπάρο

Αφού στο λέγω νέτα σκέτα
θα'ρθω σπίτι σου Ζαμπέτα
θα'ρθω σπίτι σου Ζαμπέτα

σου το λέγω νέτα σκέτα.

Η μάνα που σε γέννησε :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: AO-2588

26-8173

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6049
_______________________________________________________________
Η μάνα που σε γέννησε
χίλια χρόνια να ζήσει
|και με κοπέλες σα και σε
τον κόσμο να στολίσει|x2

Nάχουν κι αυτές τις χάρες σου
τα μάτια τα δικά σου
|τα δυο σμιχτά τα φρύδια σου
την όμορφη ελιά σου |x2

Νάχουν κι αυτές τα νάζα σου
νάχουν την ομορφιά σου
|τα κερασένια χείλη σου
και την σκληρή καρδιά σου |x2

Θέλω σπίτι και λεφτά :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: AO-2563
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6073
_______________________________________________________________
Θα τα πιώ θα γίνω φέσι και θε να 'ρθω να σε βρω
να σου πω δυο κουβεντούλες όπου θέλω από καιρό
Να μου πεις αν είναι αλήθεια γιατί έμαθα μικρή
πως η μάνα σου με λέει αλανιάρη και μπεκρή.

Δε μου λες απ’ τη μαμά σου σαν τι έχει φαντασθεί
πως θα πάρεις τραπεζίτη η κανένα εφοπλιστή
Τώρα βρε ο κάθε άντρας θα στο πει ορθά κοφτά
πες μου προίκα πόσα δίνεις θέλω σπίτι και λεφτά.

Μόνο εγώ δε σου ζητάω, σ’ αγαπώ ο φουκαράς
πες μου έχεις τίποτα άλλο απ’ τα ρούχα που φοράς
Κλείσ’ το στόμα της μαμάς σου μη με κάνεις να πνιγώ
βρε θα μείνεις εις το ράφι άκου που σου λέω εγώ.

Καλόκαρδή μου Ντίνα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: AO-2563
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6080
_______________________________________________________________
Όταν σε συλλογίζομαι, με καλόκαρδη μου Ντίνα,
τότε για σε λιποθυμώ, αφράτη μου τσαχπίνα,
όταν σε συλλογίζομαι, καλόκαρδη μου Ντίνα.

Έλα και κάνε έλεος, βρε Ντίνα μου να ζήσεις,
σε πίκρες και σε βάσανα να μη με παρατήσεις,
έλα και κάνε έλεος, βρε Ντίνα μου να ζήσεις.

Δώσε μου την καρδούλα σου και πάρε τη δική μου
κι όλοι θα μας θαυμάζουνε, μικρή και παχουλή μου,
δώσε μου την καρδούλα σου και πάρε τη δική μου.

Σε ποιόν το ντέρτι μου να πω :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: AO-2678
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1428
_______________________________________________________________
Σε ποιόν το ντέρτι μου να πω
και της καρδιάς τον πόνο,
τον κρύβω μεσ’στα στήθια μου
και μόνος μου πια λιώνω.

Αν μου ραγίζετ' η καρδιά,
τους άλλους τι τους μέλλει,
απ’άλλους η καρδούλα μου
γλυκόλογα δε θέλει.

Ποτέ στους άλλους μη το λες
το ντέρτι το κρυφό σου,
γιατί σαν λες τον πόνο σου,
δεν είναι πια δικός σου.

Σ’αυτόν τον ψεύτικο ντουνιά
μην εμπιστευτείς κανένα,
θα μάθουν το μεράκι σου
και θα γελούν με σένα.

Το τραγούδι των ψαράδων :: Κάνουλας Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: AO-2613
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2983
_______________________________________________________________
Μ' ένα φίλο μου μια μέρα,
πήγαμε σε μια παρέα,
[που ήταν ανεμοτρατάδες
κι άλλοι εμποροψαράδες.] χ2

Ήταν όλοι στη χαρά τους,
που' χαν έρθει τα γρι-γριά τους.

Χαλκιδαίοι και νησιώτες,
Τσεσμελήδες, Κουλουριώτες,
[τις φουρτούνες αψηφούνε,
πάνε ψάρια για να βρούνε.] χ2

Με τα κύματα παλεύουν,
στα πελάγη τα γυρεύουν.

Ναύτες και καπεταναίοι,
θαλασσόλυκοι γενναίοι,
[της θαλάσσης παλικάρια,
που μας φέρνετε τα ψάρια.] χ2

Να' χετε όλοι την υγειά σας
και να χαίρεται η καρδιά σας.

Χασαπάκια (Χασάπης είμαι ζηλευτός) :: Κάνουλας Κ. - Χατζηχρήστος Α. :: 1940
Αριθμός δίσκου: B-74037
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15869
_______________________________________________________________
Χασάπης είμαι ζηλευτός
παιδάκι σ' όλα φίνο
[κι όποιος εντάξει μου φερθεί
και την καρδιά μου δίνω.] x2

Ξηγιέμαι με πολλά λεφτά
το χρήμα το σκορπάω
[κι όπου τα όμορφα τα βρω
με κέφι τα γλεντάω.] x2

Μόλις τελειώσω τη δουλειά
στα καπελειά τραβάω
[και με τον πιο καλό μεζέ
ρετσίνα κοπανάω.] x2

Τα χασαπάκια είμαστε
σε όλα μας εντάξει
[βάρδα μη στο φιλότιμο
κανένας μας πειράξει.] x2

