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Το κουτσαβάκι :: Άλλος Καλλιτέχνης - Κασιμάτης Ζ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: B-21671 7071-F
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8404
_______________________________________________________________
Τί σε μέλ’ αν είμαι κουτσαβάκι
και το μαύρο κι αν τραβώ
κι αν μεθάω ρε μανίτσα
και στους δρόμους τραγουδώ

Τί σε μέλει αν παίζω ζάρια
και με χήρες κι αν γλεντώ
αφού κούκλα μου το ξεύρεις
πως εσένα αγαπώ

Τί σε μέλει κι αν γυρίζω
σ΄ όλους τους συνοικισμούς
κι αν ρουφάω ηρωίνη
και αν κοιμάμαι στης Ντουντούς

Πίστεψε με ρε τσακίστρα
πως εσένα αγαπώ
και μην θέλεις να με κάνεις
άδικα να σκοτωθώ

Αφού θέλεις να τα παρατήσω
κάθε μαύρο και πιοτό
όλα φως μου θα τα λησμονήσω
γιαβουκλούς σου σαν γινώ

Κι έτσι θα βρεθούμε οι δυο μας

χωρίς ντέρτια και θυμούς
και μες στο τρελό σεβντά σου
θα ξεχνάμε τους καημούς

Μάγκας σεβνταλής :: Σκαρβέλης Κ. - Νούρος Κ. :: 1931
Αριθμός δίσκου: X-80251 / 70516
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16206
_______________________________________________________________
Βρε μάγκα πια δεν παύεις πάντα να μου λες
πως δεν πονείς για άλλη μόνο για μένα κλαις

κορόιδο δεν με πιάνεις πια δεν με γελάς
το ξεύρω πια, βρε μάγκα άλλη που αγαπάς

[τράβα μάγκα, σεβνταλή
βρε αλανιάρη, μπελαλή]2χ

βρε μάγκα, αυτή σου πρέπει να 'χεις γιαβουκλού
όπως τη θέλεις είναι, τσαχπίνα, χασικλού

κοίταξε πια μ' αυτήνα να καλοπερνάς
γιατί από εμένα, ξέρεις, δε μασάς

[τράβα μάγκα, σεβνταλή
αλανιάρη, μπελαλή]2χ

σε πήρα πια χαμπάρι μάγκα, σεβνταλή
γι' αυτό κι εγώ έχω μπλέξει με κάποιο μπελαλή

στο λέγω να το ξέρεις, πια να μην περνάς
από τη γειτονιά γιατί μπουνιές θα φας

τράβα μάγκα, σεβνταλή
αλανιάρη, μπελαλή
τράβα μάγκα σεβνταλή
βρε αλανιάρη, χασικλή

Ε ρε μάγκα μ’ εφαες, μ’ έφαες τα νιάτα μου&#160;!

Αλάνης μάνας γιός :: Τούντας Π. - Κασιμάτης Ζ. :: 1929
Αριθμός δίσκου: B-21580
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=256
_______________________________________________________________
1. Αλάνης μάνας γιος - Δίσκος Parlophon B-21580 / 1929 Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Ζαχ. Κασιμάτης

(Ωπα ε, ρε να ζήσουν τ'αλάνια)
Εγώ 'μ' αλάνης μάνας γιός, μάγκας σωστός στήν τρίχα
και στον καθένα ζόρικο, αχ, κόβω με μιάς τόν βήχα

ούζο και χασίσι θέλω και γλυκά-γλυκά,
σαντουράκι να μου παίζει τα ντερτλίδικα

(χτύπα το, ρε σκυλάραπα, χτύπα το)
[τσιφτετέλι να χορεύει η μανίτσα μου,
άιντε γειά σου ρε κουκλίτσα μου]x2

(ωωωπα πεθαίνω για μανίτσα όμορφη)

και ο νταλγκάς στό διάολο, της καθεμιάς ας πάει,
κι εγω 'χω κούκλα όμορφη αχ,μαζί μου και γλεντάει.

ούζο και χασίσι θέλω και γλυκά-γλυκά,
σαντουράκι να μου παίζει τα ντερτλίδικα,

τσιφτετέλι να χορεύει η μανίτσα μου,
άιντε γειά σου ρε κουκλίτσα μου.

2. Αλάνης μάνας γιος - Δίσκος Columbia DG-47 / 1930 Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Κώστας Ρούκουνας

(Ωπα ε, ρε να ζήσουν τ'αλάνια)
Εγώ 'μ' αλάνης μάνας γιός, μάγκας σωστός στήν τρίχα
και στον καθένα ζόρικο, αχ, κόβω με μιάς τόν βήχα

ούζο και χασίσι θέλω και γλυκά φιλιά,
σαντουράκι να μου παίζει τα ντερτλίδικα

(χτύπα το, ρε Τζοβενάκι)
τσιφτετέλι να χορεύει η μανίτσα μου,
άιντε γειά σου ρε κουκλίτσα μου

(ωωωπα να ζήσουν οι μάγκες,
γειά σου ναυτάκι μου, γειά σου πασά μου)

και ο νταλγκάς στό διάβολο, της καθεμιάς ας πάει,
εγω 'χω κούκλα όμορφη, που όλο με με γλεντάει,

ούζο και χασίσι θέλω και γλυκά φιλιά,
σαντουράκι να μου παίζει τα ντερτλίδικα,

[τσιφτετέλι να χορεύει η μανίτσα μου,
άιντε γειά σου ρε κουκλίτσα μου.]x2

Ο σεβνταλής :: Σέμσης Δ. - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1930
Αριθμός δίσκου: AO-606

AO-633

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4701
_______________________________________________________________
Ε, ρε ψεύτικε ντουνιά
άτιμε, κρυφέ φονιά
μέρα - νύχτα θα μεθώ
ώσπου να σ’ εκδικηθώ
δεν τα θέλω τα λεφτά
έχω στο λουλά σεβντά
και σαν θες έλα να ιδείς
πώς γλεντάγει ο χασικλής
θα στα κάνω όλα αυτά
να με στείλεις πιο μπροστά
στον απάνω τον ντουνιά
να ’βρω άλλη συντροφιά
- Άιντε, ώπα!
- Άιντε, ώπα!
στον λεβέντικο χορό
την ζωή μου θα περνώ
ο νταλγκάς και το χασίσι
κάνει έμορφο μεθύσι
στον ζεϊμπέκικο χορό
τη ζωή μου θα γλεντώ
-Ώπα, γεια σου, ρε χασίκλα!
ε, ρε ψεύτικε ντουνιά
άτιμε, κρυφέ φονιά
μέρα - νύχτα θα μεθώ
ώσπου να σ’ εκδικηθώ
δεν τα θέλω τα λεφτά
έχω στο λουλά σεβντά
και σαν θες έλα να ιδείς

πώς γλεντάγει ο χασικλής
θα στα κάνω όλα αυτά
να με στείλεις πιο μπροστά
στον απάνω τον ντουνιά
να ’βρω άλλη συντροφιά
- Άιντε, ώπα!
- Άιντε, ώπα, ώπα!
στον λεβέντικο χορό
την ζωή μου θα περνώ
ο νταλγκάς και το χασίσι
κάνει έμορφο μεθύσι
στον ζεϊμπέκικο χορό
τη ζωή μου να γλεντώ

Μόρτισσα Σμυρνιά :: Καρίπης Κ. - Ρούκουνας Κ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: B-21868
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1283
_______________________________________________________________
Μόρτισσα τα μάτια σου, τα μαύρα, τα γλυκά,
στο σεβντά τους μ' έριξαν και λιώνω μυστικά.
[Φύγε μόρτισσα Σμυρνιά, τράβα σ' άλλη γειτονιά,
με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλουνού καρδιά!] x2

Τέτοια μάτια μόρτικα, ν' ανάβουνε φωτιά,
να κοιτούν μπαμπέσικα, δε βρήκα πουθενά.
[Φύγε μόρτισσα Σμυρνιά, τράβα σ' άλλη γειτονιά,
με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλουνού καρδιά!] χ2

Δε φοβάμαι τίποτα σε τούτο τον ντουνια,
μοναχά τα μάτια σου, βρε μόρτισσα Σμυρνιά,
[Φύγε μόρτισσα Σμυρνιά, τράβα σ' άλλη γειτονιά,
με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλουνού καρδιά!] χ2

Για μια χήρα παιχνιδιάρα :: Τούντας Π. - Ρούκουνας Κ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: DG-6143
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7688
_______________________________________________________________
'Δίσκος Columbia DG-6143 / 1934, Τραγ.: Μαριώ Σαλονικιά '

Σ’ένα μαχαλά βρήκα ένα μπέλα,
σ’ένα μαχαλά βρήκα ένα μπέλα,
με μια χήρα παιχνιδιάρα μπλέχτηκα τρελά,
αχ, μ’ αυτή δε δίνει δυάρα, παίζει και γελά.

Ααααχ, χήρα μαυροφορεμένη, με το μέλι ζυμωμένη,
έλα μάνα μ’ να φιλήσω τ’αχειλάκι σου,
έχω στην καρδιά μου λάβρα, θα σου βγάλω πια τα μαύρα
κι όλο κόκκινο θα ντύσω το κορμάκι σου.

Μεσ’ σ’ ένα στενό νύχτες αγρυπνώ,
μεσ’ σ’ ένα στενό νύχτες αγρυπνώ,
για μια χήρα παιχνιδιάρα, είκοσι χρονών,
είναι κούκλα και χαδιάρα, μάνα μου πονώ.

Ααααχ, χήρα μαυροφορεμένη, με το μέλι ζυμωμένη,
έλα μάνα μ’ να φιλήσω τ’αχειλάκι σου,
έχω στην καρδιά μου λάβρα, θα σου βγάλω πια τα μαύρα
κι όλο κόκκινο θα ντύσω το κορμάκι σου.

'Δίσκος Odeon GA-1912 / 1935, Τραγ.: Κώστας Ρούκουνας'

Σ’ένα μαχαλά βρήκα ένα μπέλα,
σ’ ένα μαχαλά βρήκα ένα μπέλα,
με μια χήρα παιχνιδιάρα μπλέχτηκα τρελά,
αχ, μ’αυτή δε δίνει δυάρα, παίζει και γελά.

Ααααχ, χήρα μαυροφορεμένη, με το μέλι ζυμωμένη,
έλα μάνα μ’ να φιλήσω τ’αχειλάκι σου,
έχω στην καρδιά μου λάβρα, θα σου βγάλω πια τα μαύρα
κι όλο κόκκινα θα ντύσω το κορμάκι σου.

Μεσ’ σ’ένα στενό νύχτες αγρυπνώ,
μεσ’ σ’ένα στενό, αχ, νύχτες αγρυπνώ,
για μια χήρα παιχνιδιάρα, είκοσι χρονών,
αχ, μια κούκλα μια χαδιάρα μ’έκανε τρελό.

Ααααχ, χήρα μαυροφορεμένη, με το μέλι ζυμωμένη,
έλα μάνα μ’ να φιλήσω τ’αχειλάκι σου,
έχω στην καρδιά μου λάβρα, θα σου βγάλω πια τα μαύρα
κι όλο κόκκινα θα ντύσω το κορμάκι σου.

Στρίβε λόγια (Πάψε να μου κάνεις πια την πάπια) :: Δημητριάδης Τ. - Άλλος Καλλιτέχνης :: 1931
Αριθμός δίσκου: Vi-58084
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4240
_______________________________________________________________
Πάψε να μου κάνεις πια την πάπια
δεν τα τρώγω τέτοια χάπια.
Στρίβε λόγια κι άσε την κορόιδα
κι έλα βασανάκι για να βρεις μεράκι,
να σου σκάσω άψε σβήσε το φιλί.

Έλα και στρίβε τώρα λόγια μη ξηγιέσαι μ’ απονιά,
μην ακουστούνε μοιρολόγια για τα `σε στη γειτονιά.

Μαύρο θα φορέσεις το φουστάνι
αν θα δεις αλλού στεφάνι.
Ένα δράμι αίσθημα ζητάω,
νύχτα μέρα ψάχνω να σε βρω ρε σπλάχνο
να σου σκάσω το φιλί του μερακλή.

Έλα και στρίβε τώρα λόγια μη ξηγιέσαι μ’ απονιά,
μην ακουστούνε μοιρολόγια για τα `σε στη γειτονιά.

Στην καρδιά μου νιώθω νταλαβέρι
να γενείς δικό μου ταίρι
μα κορόνα γράμματα με φέρνεις,
πάντα μου ξηγιέσαι βερεσέ, σελέμη
και αβέρτα κόβεις ρόδα για φιλί.

Έλα και στρίβε τώρα λόγια μη ξηγιέσαι μ’ απονιά,
μην ακουστούνε μοιρολόγια για τα `σε στη γειτονιά.

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.

Δερβισάκι :: Σκαρβέλης Κ. - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1932
Αριθμός δίσκου: S-633-B
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5213
_______________________________________________________________
Ντερβισάκι δεν παύεις, τη νταμίρα να φουμάρεις,
πάλι ε, να μαστουριάσεις και σε μένα να ξεσπάσεις.

Αμάν ντερβισάκι, πάλι σπάεις νταλγκαδάκι,
αμάν ντερβισάκι, μη φουμάρεις το μαυράκι.

Ετσι θέλω να φουμάρω αυτή την άτιμη νταμίρα,
γιατί μου τα πήραν ούλα στο μπαρμπούτι, ζωντοχήρα,
έτσι θέλω να φουμάρω αυτή την άτιμη νταμίρα,
γιατί μου τα πήραν ούλα στο μπαρμπούτι, ζωντοχήρα.

Ντερβισάκι όσο παίζεις την πασέντζα και μπαρμπούτι
και φουμάρεις τη νταμίρα, δε θα δεις ποτέ σου μοίρα.

Αμάν ντερβισάκι, πάλι σπάεις νταλγκαδάκι,
αμάν ντερβισάκι, μη φουμάρεις το μαυράκι.

Ετσι θέλω να φουμάρω αυτή την άτιμη νταμίρα,
γιατί μου τα πήραν ούλα στο μπαρμπούτι, ζωντοχήρα,
έτσι θέλω να φουμάρω αυτή την άτιμη νταμίρα,
γιατί μου τα πήραν ούλα στο μπαρμπούτι, ζωντοχήρα.

Χήρα, θα τ’αποφασίσω κι όλα θα τα παρατήσω
και τα ζάρια δε θα πιάσω βρε και τον λουλά θα σπάσω.

Αμάν ντερβισάκι, πάλι σπάεις νταλγκαδάκι,
αμάν ντερβισάκι, μη φουμάρεις το μαυράκι.

Ετσι θέλω να φουμάρω αυτή την άτιμη νταμίρα,
γιατί μου τα πήραν ούλα στο μπαρμπούτι, ζωντοχήρα,
έτσι θέλω να φουμάρω αυτή την άτιμη νταμίρα,
γιατί μου τα πήραν ούλα στο μπαρμπούτι, ζωντοχήρα. |

Γεια σου Λόλα μερακλού :: Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ. - Ρούκουνας Κ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-6107
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9187
_______________________________________________________________
Μέσα στου Νώντα τον τεκέ,
φουμάρει η Λόλα αργιλέ
[παίζει και το μπουζουκάκι
και χορεύει ζεϊμπεκάκι.]

δις

Γεια σου Λόλα μερακλού,
να μου ζήσεις χασικλού,
[που φουμάρεις το μαυράκι
κι είσαι μέγκλα και μεράκι.] δις

Γι' αυτό Λόλα, μου για σένα
τα 'χω αποφασισμένα,
[βρε μην κάνεις να μου στρίψεις,
ξεύρε το πως δεν θα ζήσεις.] δις

Αφ' ότου εγεννήθηκα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: B-74045
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6162
_______________________________________________________________
Αφ' ότου εγεννήθηκα, φωτιά με τριγυρίζει
αν μ' έκαιγε θα γλίτωνα, μ' αυτή με βασανίζει
αν μ' έκαιγε θα γλίτωνα, μ' αυτή με βασανίζει
αφ' ότου εγεννήθηκα, φωτιά με τριγυρίζει.

Στον κόσμο αυτόν με βάσανα, περνάω ο καημένος
μα και σ' αυτόν τον έρωτα, εβγήκα γελασμένος
μα και σ' αυτόν τον έρωτα, εβγήκα γελασμένος
στον κόσμο αυτόν με βάσανα, περνάω ο καημένος.

Αγάπησα και νόμιζα, πως θα 'βρω τη χαρά μου
μα 'μένα εμεγάλωσε, ο πόνος στη καρδιά μου
μα 'μένα εμεγάλωσε, ο πόνος στη καρδιά μου
αγάπησα και νόμιζα, πως θα 'βρω τη χαρά μου.
Γι' αυτό το ρίχνω στο κρασί, για να ξεχνώ λιγάκι
αυτή που μου 'δινε φιλιά, μα ήτανε φαρμάκι
αυτή που μου 'δινε φιλιά, μα ήτανε φαρμάκι
γι' αυτό το ρίχνω στο κρασί, για να ξεχνώ λιγάκι.

Ελένη μικροπαντρεμένη :: Χρυσίνης Σ. - Παναγής Χ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: 21811
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5521
_______________________________________________________________
Χτες το βράδυ ήρθες πάλι μες στη γειτονιά μου
κι έμαθα πως έλεγες βρε μάγκα τ’ όνομά μου.
Μη ζητάς βρε μάγκα μου τον άντρα μου ν’ αφήσω
και να ‘ρχουμαι σε σένανε μαζί σου για να ζήσω.
Άφησέ με μάγκα μου και τράβα στη δουλειά σου
έχω άντρα ζόρικο και θα ‘βρεις το μπελά σου.

Φτάνει πια βρε μάγκα μου και το ‘χεις παρακάνει
από εμένα τι ζητάς για πες μου βρε αλάνη.
Τι γυρνάς στη γειτονιά και λες για την Ελένη
και όλο λες πως αγαπάς μια μικροπαντρεμένη.
Άφησέ με μάγκα μου και τράβα στη δουλειά σου
έχω άντρα ζόρικο και θα ‘βρεις το μπελά σου.

Πάψε πια βρε μάγκα μου να κάνεις νταηλίκια
γιατί σε μένα δεν περνάν αυτά τα ζοριλίκια.
Τι ζητάς που κάθε βράδυ πας και μαστουριάζεις
και με τα μένα έρχεσαι βρε αλάνη και τα βάζεις.
Άφησέ με μάγκα μου και τράβα στη δουλειά σου
έχω άντρα ζόρικο και θα ‘βρεις το μπελά σου.

Τ’ όνομά μου τι το λες στους φίλους σου τους μάγκες
κι έρχονται στη γειτονιά και κάνουν ματσαράγκες.
Σου τα λέγω μάγκα μου αν θέλεις τη ζωή σου
μη ζητάς για να γινώ αλάνη μου δική σου.
Άφησέ με μάγκα μου και τράβα στη δουλειά σου
έχω άντρα ζόρικο και θα ‘βρεις το μπελά σου.

Τα βάσανά μου χαίρομαι :: Φουσταλιέρης Σ. - Μπαξεβάνης (Μπερνιδάκης Ι.) :: 1938
Αριθμός δίσκου: DG-6364
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8229
_______________________________________________________________
Αμαααάν
Τα βάσανά μου χαίρομαι [x3]
τις πίκρες μου γλεντίζω

Αμαααάν
Κι αν περιμένω εγώ χαρές [x3]
θαρρώ δεν τσι γνωρίζω
Κι αν περιμένω εγώ χαρές
θαρρώ δεν τσι γνωρίζω

Αμαααάν
Τα βάσανα με τρέφουνε [x3]
και οι καημοί με ζούνε

Αμαααάν
Μα εγώ ζωή δεν καρτερώ [x3]
στον κίνδυνο (α)που (ει)μαι
Μα εγώ ζωή δεν καρτερώ
στον κίνδυνο (α)που (ει)μαι

Γυαλένιος είσαι μαστραπάς,
κι όποιον κι αν δεις τον αγαπάς.

Ηταν άνοιξις (Τα λεπίδια των φρυδιών σου) :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. ::
1934
Αριθμός δίσκου:
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16497
_______________________________________________________________
Ηταν άνοιξις πού σ'είδα 3x
που ανθούν ρόδα και κρίνα
είχες τ'αηδονιού τή χάρη
καί ντερβίσικο καμάρι

Τά λεπίδια τών φρυδιών σου 3x
σκλάβο μ'έκαναν δικό σου
και γλεντώ μεσ'τούς ντεκέδες
μέ μπουζούκια κι αργιλέδες

Μέ μπουζουκομπαγλαμάδες 3x
τώρα σπάζω τούς νταλκάδες
μιά που χάθηκες για μένα
βρήκα μι'άλλη σάν και σένα |

