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Είμαι στον καημό σου θύμα :: Παπαϊωάννου Ι. - Μοσχονάς Ο. :: 1947
Αριθμός δίσκου: AO-2771
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3913
_______________________________________________________________
Σαν βράχος στην ακρογιαλιά, δέρνουμ' αγάπη μου παλιά,
είμαι στον καημό σου θύμα και με δέρνει κάθε κύμα.

Με δέρνουν μπόρες του βοριά κι έχω πληγή μες στην καρδιά
και χειμώνα καλοκαίρι μ' έκαψες γλυκό μου ταίρι.

Βαθιά στο πέλαγος θωρώ μα γιατρειά δεν καρτερώ,
τώρα που'φυγες στα ξένα όλα γκρέμισαν για μένα.

Γιατί να φύγεις μακριά :: Τσιτσάνης Β. - Χασκήλ Σ. :: 1947
Αριθμός δίσκου: GA-7416
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16934
_______________________________________________________________
Γιατί να φύγεις μακριά και να με δέρνει ο πόνος,
[χωρίς εσένα στη ζωή, τι θ' απογίνω μόνος;] x2

Κι οι δυο μας ζήσαμε καιρό και σ' είχα συνηθίσει,
[έχει η καρδιά μου πληγωθεί και πως θα λησμονήσει!] x2

Έλα και γύρνα όπως και πριν κι είμαι μονάχος τώρα,
[προτού τα μαύρα σύννεφα, μας φέρουνε τη μπόρα.] x2

Ξενιτιά μαγκούφα :: Περιστέρης Σ. - Ρούκουνας Κ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: GA-1885
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=196
_______________________________________________________________
Ξενιτιά μαγκούφα, σκύλα μητριά
[πήρες την αγάπη μου από μένα μακριά.] x2

Αχ βρε τι θα γίνω, θα φαρμακωθώ
[σε γκρεμό θα πέσω, θε’ να σκοτωθώ.] x2

Αχ γλυκιά μανούλα που θα τηνε βρω
[έχασα μανούλα μ’ ένα θησαυρό.] x2

Ξενιτιά να γίνεις στάχτη και φωτιά
[μ’ έκαψες το δόλιο μέσα στην καρδιά.] x2

- Γεια σου Σαμιωτάκι μου. (φωνή Κώστα Ρούκουνα)

Κλάφτε με λαγκάδια, όρη και βούνα
[χτίκιασα, πεθαίνω, δεν αντέχω πια.] x2

- Αχ ρε ξενιτιά μαγκούφα. (φωνή Κώστα Ρούκουνα)

Μέσα στα ξένα έρημος :: Σκαρβέλης Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: B-74054
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15316
_______________________________________________________________
Μέσα στα ξένα απο μικρός, μονάχος μου γυρνούσα,
κοιτούσα φίλους να γλεντούν και ‘γω κρυφά πονούσα,
κοιτούσα φίλους να γλεντούν και ‘γω κρυφά πονούσα.

Δακρύζανε τα μάτια μου, πλήθαιναν οι καημοί μου
και λίγο, λίγο άρχισε, να λιώνει το κορμί μου,
και λίγο, λίγο άρχισε, να λιώνει το κορμί μου.

Παντρεύτηκα για να χαρώ και ‘γω το προσφυγάκι,
μα τι τα θες, η μοίρα μου με πότισε φαρμάκι,
μα τι τα θες, η μοίρα μου με πότισε φαρμάκι.

Αρρώστησε την έχασα μεσ’ απ’ την αγκαλιά μου
κι η λύπη τώρα μου ‘μεινε για μόνη συντροφιά μου,
κι η λύπη τώρα μου ‘μεινε για μόνη συντροφιά μου.

Να ζει κανείς στη μοναξιά :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1947
Αριθμός δίσκου: DG-6677

DCG-167

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9480
_______________________________________________________________
Σκληρή που είν' η ξενιτιά
σαν ζει κανείς στην μοναξιά
[μακριά από την μανούλα του
καημό που  χει η καρδούλα του.] x2

Σαν βάρκα με χωρίς πανιά
δίχως τιμόνι και κουπιά
[που την εδέρνουν οι καιροί
και για να αράξει δεν μπορεί.] x2

Παναθεμάσε μοναξιά
και συ πλανεύτρα ξενιτιά
[πόσες καρδιές μαράθηκαν
στην αγκαλιά σου χάθηκαν.] x2

Το παράπονο του ξενητεμένου (Σαν απόκληρος γυρίζω) :: Τσιτσάνης Β. - Μπέλλου Σ. :: 1950
Αριθμός δίσκου: HMV AO 2995
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3245
_______________________________________________________________
Σαν απόκληρος γυρίζω,
στην κακούργα ξενητιά,
περιπλανώμενος δυστυχισμένος,
μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά.

Κλαίνε τα πουλιά γι' αέραα,
και τα δέντρα για νερό,
κλαίω μανούλα μου κι εγώ για σένα,
που έχω χρόνια για να σε δω.

Πάρε χάρε την ψυχή μου,
ησυχία για να βρω,
αφού το θέλησε η μαύρη μοίρα
μεσ' στη ζωή μου να μη χαρώ.

Μη με στέλνεις μάνα στην Αμερική :: Σέμσης Δ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2196

S-319

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1406
_______________________________________________________________
Μη με στέλνεις μάνα στη Αμερική
θε να μαραζώσω, να πεθάνω εκεί.

Δολάρια δεν θέλω πώς να σου το πω
καλιά, ψωμί, κρεμμύδι, κι αυτόνε π’αγαπώ.

(-Ωπα, κακούργα ξενιτια)

Αγαπώ μανούλα μ', κάποιον στο χωριό
όμορφο, λεβέντη και μοναχογιό.

Μ’ έχει φιλημένη μεσ’ τις ρεματιές
και αγκαλιασμένη κάτω απ’τις ιτιές.

Γιώργο μου σ’αφήνω φεύγω μακριά
παν’ να με παντρέψουν μεσ’ την ξενιτιά.

(-Ωχ, να μου ζησεις Ρίτα μου)

Σαν αρνί με πάνε να με σφάξουνε
μα εκεί απ΄τον καημό μου θα με θάψουνε.

(-Γεια σου Σαλονικιε μου)
HMV AO 2196

Η θάλασσα :: Κόκκινος Ν. - Μενεμενλής Λ. :: 1911
Αριθμός δίσκου: VI-72622
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9239
_______________________________________________________________
Θάλασσα λεβεντοπνίχτρα, θάλασσα φαρμακερή,
[συ όπου κάμνεις το νησί μας πάντα μαύρα να φορεί.] δις

Δεν εχόρτασες ακόμα, θάλασσα τόσο καιρό,
από τα κορμιά που τρώει τ' αρμυρό σου το νερό
[θάλασσα, τ' αρμύρο σου το νερό.] δις

Τ' αγριεμένο σου το κύμα, η θωριά σου η θολή,
[κάνουν δύστυχες μανάδες, στα καΐκια σαν πνιγεί.] δις

Παίρνεις από το νησί μας ευτυχία και χαρά
και σκορπάς σε κάθε σπίτι πόνους, θλίψη, συμφορά
[θάλασσα, πόνους, θλίψη, συμφορά.] δις

Κάποια μάνα αναστενάζει :: Τσιτσάνης Β. - Χασκήλ Σ. :: 1947
Αριθμός δίσκου: B-74100
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5297
_______________________________________________________________
Κάποια μάνα αναστενάζει, μέρα-νύχτα ανησυχεί,
[το παιδί της περιμένει, που έχει χρόνια να το δει.] x2

Μέσα στην απελπισιά της, κάποιος την πληροφορεί,
[ότι ζει το παλικάρι και οπωσδήποτε θα' ρθεί.] x2

Με υπομονή προσμένει, με λαχτάρα στην καρδιά,
[ο λεβέντης να γυρίζει απ' τη μαύρη ξενιτιά.] x2 |

Ο ταξιδιώτης (Τρεχαντηράκι) :: Μητσάκης Γ. - Τσαουσάκης Π. :: 1949
Αριθμός δίσκου: DG-6821
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15806
_______________________________________________________________
Τρεχαντηράκι με τα πανιά σου,
που ταξιδεύεις γιαλό-γιαλό,
[πάρε κι εμένα τώρα που φεύγεις,
ταξιδιώτης είμαι κι εγώ.] χ2

Δεν έχω ναύλα για να πληρώσω,
ξενητεμένο είμαι παιδί
[κι έχω μια μάνα που περιμένει,
ώρα την ώρα για να με δει.] χ2

Κι αν δε με πάρεις, καλό ταξίδι
κι εγώ ας μείνω στην ξενητιά,
[μόνο στη δόλια αυτή μου μάνα,
πες χαιρετίσματα πολλά-πολλά.] χ2

Το τραγούδι της ξενητειάς (Παιδιά ξενητεμένα) (Αδίκως καρτερώ) :: Μοσχονάς Ο. - Μοσχονάς Ο. :: 1948
Αριθμός δίσκου: DG-6699
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=327
_______________________________________________________________
Αγαπημένα μου παιδιά, μικροξενητεμένα,
[εγω η φτωχιά σας γέννησα, σας χαίρονται τα ξένα.]x2

Ο ένας στην Αμερική κι ο άλλος πάρα πέρα
[κι εγω αδίκως καρτερώ, να δω μιαν άσπρη μέρα.]x2

Ξενητεμένα μου παιδιά, ξαναγυρίστε πισώ,
[προτού σαν έρημο δενδρί στη μοναξιά να σβήσω.]x2 |

Νύχτες ξενυχτώ χωρίς ελπίδα :: Παπαϊωάννου Ι. - Νίνου Μ. :: 1948
Αριθμός δίσκου: AO-2937
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5684
_______________________________________________________________
Νύχτες ξενυχτώ χωρίς ελπίδα,
έρημος στους δρομούς τριγυρνώ,
['μπρος στου παραθύρου σου τη γρίλια
τις θλιμμένες ώρες μου περνώ.] x2

Πόσο νοσταλγώ να σ' ανταμώσω,
να ξανάβρω την παλιά χαρά,
[τα φιλιά μου πάλι να σου δώσω,
να μου φύγει η μαύρη συμφορά.] x2

Μα εκεί που βρίσκεσαι στα ξένα,
ποιός να ξέρει τώρα που γυρνάς,
[άραγε με σκέφτεσαι και μένα,
ή για κάποιον άλλονε πονάς.] x2

