Playlist με τίτλο: ρεμπέτικα με μια ή δυο κιθάρες
Δημιουργήθηκε από κώστας2111970 στις 17 Ιανουαρίου 2016
Περιγράφει: ρεμπετικα με μια ή δυο κιθάρες

Ένας μάγκας στον τεκέ :: Τζοβένος Κ. - Καναροπούλου Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: GA-1806
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3977
_______________________________________________________________
Ένας μάγκας στον τεκέ μου
τσάκισε τον άργιλε μου
πέταξε και το καλάμι
και με άφησε χαρμάνη.

Έσπασε τον μπαγλαμά μου
που τον είχα συντροφιά μου
μου περνούσαν οι καημοί μου
και οι αναστεναγμοί μου.

Μάγκα θα σε ξεφτιλίσω
και το αίμα σου θα χύσω
με αυτό που μου ‘χεις κάνει
και με άφησες χαρμάνη.

Άρπα Νώντα το μαχαίρι
δώσε μου το ρε στο χέρι
για το μάγκα θα τσακίσω
για εγώ θα ξεψυχήσω.

Ένας μάγκας στο Βοτανικό :: Περιστέρης Σ. - Κασιμάτης Ζ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: B-21708
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6008
_______________________________________________________________
Ένας μάγκας στο Βοτανικό
πι και φι ξηγιέται στο λεπτό
στα παιχνίδια και στα καμπαρέ
και στου Περδικάκη τον τεκέ.

Και φουμάρει μαστουριάζει
με την γκόμενά του στον τεκέ
κι η Αγγέλω του πατά
φωτιές στον αργιλέ.

Είναι μάγκας είναι μερακλής
στο Βοτανικό ειν' ο πιο νταής
τονε τρέμουν όλες οι μαγκιές
μα δεν του καίγεται καρφί που λες.

Και φουμάρει μαστουριάζει
και μπαφιάζει πάντα βερεσέ
γιατί πήρε σύνταξη από το μεντρεσέ.

Γεια σου ζεϊμπεκλή μου Ζαχαρία.
Ε ρε να χαρώ μπουζούκι. |

Μες στον τεκέ της Μαριγώς :: Περιστέρης Σ. - Δημητριάδης Τ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: S-344

26-8053

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3263
_______________________________________________________________
Μες στον τεκέ της Μαριγώς
μ' έπιασε ένας μυστικός
βρε κι απάνω στο μεράκι
βάζει χέρι στο μαυράκι.

Το λουλά μας τον εσπάει
και την τσίκα μας αρπάζει
τότε τράβηξα μαχαίρι
και τον βάρεσα στο χέρι.

Έγινε μεγάλη αντάρα
και όλα στον τεκέ μαντάρα
του 'κανα μια ματσαράγκα
και του το 'στριψα του μάγκα.

Ο σορόπης :: Περιστέρης Σ. - Ρούκουνας Κ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: ODEON GA 1906
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16502
_______________________________________________________________
Όταν μπανίσεις γκόμενα σορόπη μου,
όταν μπανίσεις γκόμενα
αχ όταν μπανίσεις γκόμενα αμάν αμάν,
αμέσως σοροπιάζεις.

Αρχίζεις να γλυκαίνεσαι σορόπη μου,
αρχίζεις να γλυκαίνεσαι
αχ αρχίζεις να γλυκαίνεσαι αμάν αμάν,
σαν βλάκας να κοιτάζεις.

Ποιος σου 'πε πως είσ' όμορφος σορόπη μου,
ποιος σου 'πε πως είσ' όμορφος
αχ ποιος σου 'πε πως είσ' όμορφος αμάν αμάν,
κοιτάξου στον καθρέφτη.

Θα πάρεις δρόμο φουκαρά σορόπη μου,
θα πάρεις δρόμο φουκαρά
αχ θα πάρεις δρόμο φουκαρά αμάν αμάν,
σα να σου βάλαν νέφτι.

Κοίταξε βρε τη μούρη σου σορόπη μου,
κοίταξε βρε τη μούρη σου
αχ κοίταξε βρε τη μούρη σου αμάν αμάν,
που 'ναι σα καλαμπόκι.

Και είσαι ακόμα πιο κουτός σορόπη μου,
και είσαι ακόμα πιο κουτός
αχ και είσαι ακόμα πιο κουτός αμάν αμάν,

και από το χταπόδι.

Αδυνάτισα ο καϋμένος (Αδυνάτισα ο καημένος) :: Καμβύσης Γ. - Κωστής (Μπέζος) :: 1931
Αριθμός δίσκου: VI-58092
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=351
_______________________________________________________________
Αδυνάτισα ο καημένος απ’ το ξύλο το πολύ
που 'φαγα στο δέκα δύο βρε απ’ την χωροφυλακή
αδυνάτισα ο καημένος βρε απ’ το ξύλο το πολύ
που 'φαγα στο δέκα δύο βρε απ’ την χωροφυλακή
Σαν η μάπα μου θα στρώσει και θα γίνω πάλε φίνος
θα μασάω απ’ το τσαντάκι βρε διφραγκάκι διφραγκάκι
σαν η μάπα μου θα στρώσει και θα γίνω πάλε φίνος
θα μασάω απ’ το τσαντάκι βρε διφραγκάκι διφραγκάκι
θα μασάω απ’ το τσαντάκι βρε κοσαράκι κοσαράκι
Μια της Βιόλας δυο της Βιόλας βρε μπαίνω στο τζαρδί της Λόλας
και της σκάω το παραμύθι βρε το κουκί και το ρεβίθι
μια της Βιόλας δυο της Βιόλας βρε μπαίνω στο τζαρδί της Λόλας
και της σκάω το παραμύθι βρε το κουκί και το ρεβίθι
Της ζητάω για τσιγάρα και άλλα πεντακόσια χώρια
κι άλλες τετρακόσες βάλε βρε να μου φύγει η στενοχώρια
της ζητάω για τσιγάρα και άλλα πεντακόσια χώρια
κι άλλες τετρακόσες βάλε βρε να μου φύγει η στενοχώρια

Η φυλακή είναι σχολείο :: Άλλος Καλλιτέχνης - Κωστής (Μπέζος) :: 1931
Αριθμός δίσκου: S-613
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=407
_______________________________________________________________
Στη φυλακή το μεσημέρι
έλα και φέρε ένα μαχαίρι
γιατί ένα μάγκα θα ‘ξηγήσω
μπορεί και να τον καθαρίσω

Στη φυλακή είναι τα παιδάκια
που παίζουν τα μπαγλαμαδάκια
έχουνε κι όμορφους λουλάδες
που τους φουμάρουν ντερβισάδες

Στη φυλακή να `ρθεις να με βρεις
κοίταξε να τα καταφέρεις
φέρε μαζί σου και μαυράκι
για να φουμάρουμε λιγάκι

Στη φυλακή είναι τα παιδάκια
που παίζουν τα μπαγλαμαδάκια
έχουνε κι όμορφους λουλάδες
που τους φουμάρουν ντερβισάδες

Στη φυλακή ‘ναι οι λεβέντες
που λένε όμορφες κουβέντες
είναι όλοι μάγκες και μαγκιόροι
κι όλοι τους φίνοι τρακαδόροι

Στη φυλακή είναι τα παιδάκια
που παίζουν τα μπαγλαμαδάκια
έχουνε κι όμορφους λουλάδες

που τους φουμάρουν ντερβισάδες

Στη φυλακή όποιος δεν πάει
θα πει δεν ξέρει ούτε να φάει
η φυλακή είναι σχολείο
που έχει δασκάλους μεγαλείο

Στη φυλακή είναι τα παιδάκια
που παίζουν τα μπαγλαμαδάκια
έχουνε κι όμορφους λουλάδες
που τους φουμάρουν ντερβισάδες

Γιαννούσαινα :: Γαβαλάς Σ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: GA-1791
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15305
_______________________________________________________________
Γιαννούσαινα, Γιαννούσαινα
που ’σουν και δε φαινόσουνα
ήμουν στη ζούλα ρε παιδιά κι άναβα μάγκες τη φωτιά
ήμουν στη ζούλα ρε παιδιά κι άναβα μάγκες τη φωτιά
Βάλε και ψήσε μας καφέ
και γιόμισε τον αργιλέ
Και φέρε να φουμάρουμε το κέφι μας να κάνουμε
και φέρε να φουμάρουμε το κέφι μας να κάνουμε
Βάλε χασίσι απ ’το καλό
να μας ζαλίσει το μυαλό
Και δώσε μας το μπαγλαμά ν' ακούσεις τσιμπητή πενιά

Ερηνάκι :: Σκαρβέλης Κ. - Ρούκουνας Κ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: 21885
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1933
_______________________________________________________________
Ερηνάκι για την εμορφιά σου,
τριγυρίζω μες τη γειτονιά σου,
[τραγουδώ, πονώ και κλαίω,
τον καημό μου και σου λέω.] x2

Ερηνάκι μου, παρηγοριά μου,
χάνομαι για σε, πονεί η καρδιά μου.
Δε μ' ακούς, δε με λυπάσαι,
ούτε και Θεό, φοβάσαι.
Αχ, σκληρή καρδια δε με πονεις
τι σου κάνω και με τυραννείς!

Έλα, έλα Ερηνάκι να μου γειάνεις την καρδιά,
[που στον κόσμο μόνο εσένα έχω για παρηγοριά.] x2
Να μου δώσεις τα φιλιά σου, που πολύ τα λαχταρώ
[και τα έμορφά σου κάλλη, Ερηνάκι να χαρώ.] x2

Δε με τουμπάρεις :: Κασιμάτης Ζ. - Φραντζεσκοπούλου Μ. (Πολίτισσα) :: 1933
Αριθμός δίσκου: Β-21739
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=316
_______________________________________________________________
Μη μου λες πως θα με πάρεις
γιατί πια δε με τουμπάρεις
[σε κατάλαβα ρε μάγκα
πως μου κάνεις ματσαράγκα] χ2

Εγώ άντρα δεν αντέχω
μ' όλο μούτρα να τον έχω
[το πρωί είναι στη Ντίνα
και το βράδυ στην Κατίνα] χ2

Μια φορά μ' έχεις τουμπάρει
βρε τσαχπίνη κι αλανιάρη
[Μου 'φαγες τα δαχτυλίδια
και κοιμάμαι στα σανίδια] χ2

Εγώ άντρα δεν θα πάρω
παίρνω όποιονε γουστάρω
[έτσι τη ζωή τη βρήκα
θέλω να 'μαι ζωντοχήρα] χ2

Όπα να χαρώ δαχτυλάκια γλυκά που παίζουν το μπουζούκι.'
Γεια σου Σπύρο μου με το μπουζούκι σου γεα σου. |

Απ' του Μεμέτη το νερό :: Γαβαλάς Σ. - Κασιμάτης Ζ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: B-21692
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15851
_______________________________________________________________
Απ’ του Μεμέτη το νερό, αμάν, αμάν,
ήπια και `γω και δεν μπορώ,
ήπια και `γω και δεν μπορώ, αμάν, αμάν,
και πάλι το ξαναζητώ.

Μεμέτη μου, Μεμέτη μου, αμάν, αμάν,
με σε περνώ το ντέρτι μου.

Μεμέτη μου και ντε και ντε, αμάν, αμάν,
Μαριώ δε θα’ βρεις σαν και με,
Μαριώ δε θα’ βρεις σαν και με, αμάν, αμάν,
να σου πατά τον άργιλε.

Είσαι στη τρίχα σεβνταλής, αμάν, αμάν,
και στο χορό σου μερακλής.
Στη σήμανση με πήγανε, αμάν, αμάν,
τη φάτσα μου την πήρανε.

Μα ‘γω για τα μεράκια σου, αμάν, αμάν,
θα φάγω τα φαρμάκια σου.

Καπριτσιόζα :: Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι. - Κασιμάτης Ζ. :: 1932
Αριθμός δίσκου: GA-1610
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1705
_______________________________________________________________
Άϊντε και σου το 'πα μωρή σκύλα
πάψε να με τυραννάς
άϊντε και από το μαχαλά μου πάψε να πολοπερνάς

Ώχου σε μπελά θα μπω για σένα
καπριτσιόζα μερακλού
Άϊντε γιατι δεν αντέχω να 'χεις χαρτοπαίχτη γιαβουκλού

Άϊντε τα καπρίτσια και τα νάζια
σ' άλλονε να τα πουλάς
Άϊντε ματσαράγκες μη μου κάνεις γιατί πια δε με γελάς

Μάθε μωρή σκύλα καπριτσιόζα
πως εάν δε μου συμμορφωθείς
Άϊντε κι απ' τον βλάμη σου αν δε στρίψεις άϊντε από μένα θα χαθείς

Τεκετζής (Είμαι φίνος μάγκας) :: Περιστέρης Σ. - Κασιμάτης Ζ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: B-21707
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7725
_______________________________________________________________
Είμαι φίνος μάγκας πρώτος τεκετζής χ2
είμαι και μαγκιώρος έξτρα μπαρμπουτσής χ2

Αργιλέ φουμάρω με τη γκόμενα χ2
κι οποιανού χρωστούσα του τ' απόμεινα χ2

Όλοι με φωνάζουν μπαρμπουτσή καλό χ2
γιατ΄ εχω κορόιδα και τους τα κολλώ χ2

Γεια σου Ζαχαρία μου

Όταν είμαι σότος με πολλά ψιλά χ2
όλη η κοινωνία με τα με γλεντά χ2

Γεια σου ρε Σπυράκι με το μπουζουκάκι σου

Κι όταν είμαι τέρτσος Παναϊτσα μου χ2
βρίσκει το μπελά της η μανίτσα μου χ2 |

Πεισματάρικο :: Μοντανάρης Ι. - Κασιμάτης Ζ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: B-21685

Dec-31147

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2360
_______________________________________________________________
Ανάθεμα την ώρα φως μου που σ΄αντίκρισα
σε νόμισα για αγγελούδι μα είσαι τίγρισσα
ορκίστεις πως θα με λατρεύεις και θα με πονείς
μα τώρα συ με κοροϊδεύεις και με τυραννείς.

Το νου μου χάνω καίγουμαι, σα λούλουδο μαραίνουμαι
για σένα πεισματάρικο , μικρό και παιχνιδιάρικο
κι αν δεν μου δώσεις δυό φιλιά, θε να με βάλεις σε μπελά.

Μ΄αυτά τα δυό γλυκά σου μάτια και τη μαύρη σου ελιά
πανάθεμα σε πεισματάρα θα με βάλεις σε μπελά
θα ΄ρθώ τη νύχτα που κοιμάσαι στο κρεββάτι σου
και δυό φιλάκια θα σου πάρω για γινάτι σου.

Για κλέφτη κι αν με πιάσουνε , για σένα ας με δικάσουνε
και πέντε μήνες φυλακή, για το δικό σου το φιλί
κι αν δεν μου δώσεις δυό φιλιά, θε να με βάλεις σε μπελά.

Μας κυνηγούν τον αργιλέ :: Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: GA-1832
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8669
_______________________________________________________________
Μας κυνηγούν τον αργελέ, γιατί τον πίνουν οι μάγκες,
και ζούλα τον φουμάρονε όλοι οι αριστοκράτες.

Χαρέμια έχουνε σωστά και γκόμενες σπαθάτες,
με πιάνα και γραμμόφωνα μαστούρια σαν αγάδες.

Κι εσύ μαγκίτη μπάνιζε, οι τσίλιες μην ερθούνε,
γιατί θα μας το σπάσουνε, τζάμπα θα τραβηχτούμε.

Βρε μάγκα, τό ‘χει η μοίρα σου πάντα για να τραβιέσαι,
για τέτοια μικροπράματα στην τούφα να πετιέσαι.

- Ώπα, να ζήσουν οι μάγκες! - Ω, ώπα!
- Γεια σου, Σπύρο μου με το μπουζούκι σου!

Ο πασατέμπος :: Χιώτης Μ. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1946
Αριθμός δίσκου: AO-2698
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=565
_______________________________________________________________
Αυτά που λες εγώ τ’ ακούω βερεσέ
Τα παραμύθια σου τ’ ανθίστηκα πια τώρα
|και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε
ο πασατέμπος σου για να περνάς η ώρα | 2x

Κάθε σου φίλημα το βρίσκω πια πικρό
και τον καημό μου δεν μπορείς να τον γλυκάνεις
|Μαζί μου έρχεσαι μπαμπέσικο μικρό
γιατί γυρεύεις κόγξες σ’ άλλονε να κάνεις | 2x

Φύγε λοιπόν αφού το θες αλλού να πας
κι άσ’ τις μουρμούρες και τις κλάψες και τις τρίχες
|κι όταν θα σμίξεις με το μάγκα π’ αγαπάς
να μην του πεις ότι για πασατέμπο μ’ είχες | 2x

Μπίντα γιάλλα :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: GA-1624
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2493
_______________________________________________________________
Απόψε θα 'ρθω, αμάν γιάλα μπίντα γιάλα, απόψε μπαρμπουνάρα μου,
απόψε θα 'ρθω, αμάν γιάλα μπίντα γιάλα, απόψε βρε κουκλάρα μου.
απόψε θα 'ρθω πια κι εγώ, στη Δραπετσώνα να σε βρω.

Γιατ' από κείνη, αμάν γιάλα μπίντα γιάλα, γιατ' από κείνη τη βραδιά,
γιατ' από κείνη, τη βραδιά, μου 'χεις κολλήσει στην καρδιά.

Μαζί μου θα 'χω, αμάν γιάλα μπίντα γιάλα, μαζί μου μπαρμπουνάρα μου,
μαζί μου θα 'χω, αμάν γιάλα μπίντα γιάλα, μαζί μου βρε κουκλάρα μου,
μαζί μου θα 'χω παστουρμά ,ούζο κρασί και μπαγλαμά.
Όπλες όπα ωχ
Να μου χορέψεις, αμάν γιάλα μπίντα γιάλα, να μου χορέψεις κούκλα μου,
να μου χορέψεις κούκλα μου, και πάρε μου τα ούλα μου.

Κι αν έχεις άλλον, αμάν γιάλα μπίντα γιάλα κι αν έχεις μπαρμπουνάρα μου
κι αν έχεις άλλον, αμάν γιάλα μπίντα γιάλα κι αν έχεις βρε κουκλάρα μου
κι αν έχεις άλλον σεβνταλή, κανένα μόρτη μπελαλή.

Πες του να στρίβει, αμάν γιάλα μπίντα γιάλα , πες του να στρίβει κούκλα μου,
πες του να στρίβει κούκλα μου και πάρε μου τα ούλα μου. |

