Playlist με τίτλο: αρμόνικα
Δημιουργήθηκε από tasosaigaleo στις 18 Ιανουαρίου 2016
Περιγράφει: τραγούδια και σκοποί στα οποία ηχογραφήθηκε η αρμόνικα...

Να πεθάνεις με το πείσμα σου :: Άλλος Καλλιτέχνης - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1929
Αριθμός δίσκου: AO-316
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9366
_______________________________________________________________
A: [Θα σε βάλω στα μετάξια και μες στα καλά
και θα βγαίνεις εις τον κόσμο σαν νοικοκερά.]]

R: Άιντε να πεθάνεις με το πείσμα σου,
που δε θέλεις να με κάνεις θύμα σου.
Άιντε να πεθάνεις αν δε μ’ αγαπάς,
τα λεφτά μου σαν δεν ξεύρεις να τα φας.

[Ξεύρω πως θα μετανιώσεις κι ύστερα θα κλαις, αχ/-,
μ’ από τώρα ‘γώ σου λέγω, πνίξιμο που θες.]]

RAR

Εσύ που σέρνεις το χορό :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1929
Αριθμός δίσκου: AO-316
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3774
_______________________________________________________________
Εσύ που σέρνεις το χορό
εσύ που σέρνεις το χορό
σέρνεις και το καγκέλι
σέρνεις και το καγκέλι
για σένα και για μένα δοθήκαν οι καημοί
τα βάσανα κι οι πόνοι κι οι αναστεναγμοί
-Ωπα! Γεια σου Παπατζή με τη μεσοφωνία την όμορφη!
χορεύεις πρώτη με καημό
χορεύεις πρώτη με καημό
χορεύεις και με πόνο
χορεύεις και με πόνο
για σένα και για μένα δοθήκαν οι καημοί
τα βάσανα κι οι πόνοι κι οι αναστεναγμοί
-Γεια σου Νταλγκά!
εσύ που σέρνεις το χορό
εσύ που σέρνεις το χορό
σέρνεις και την αρμάδα
σέρνεις και την αρμάδα
τσακιέσαι και λυγιέσαι σαν λεμονιάς κλωνί
σαν ματζουράνας φύλλο, σαν άσπρο γιασουμί
το ξεύρεις πως, το ξεύρεις πως σε αγαπώ
το ξεύρεις πως, το ξεύρεις πως σε αγαπώ
και πως σε καμαρώνω
και πως σε καμαρώνω
χoρέψτε δυο μου μάτια, κορμί μ’ αγγελικό
μες στο χορό γυρίζεις σαν το βασιλικό
χορέψτε δυο μου μάτια, κορμί μ’ αγγελικό
μες στο χορό γυρίζεις σαν το βασιλικό

Η τσαχπίνα (Έλα μικρούλα) :: Σκαρβέλης Κ. - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1929
Αριθμός δίσκου: AO-339 &amp; GA-1531
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9733
_______________________________________________________________
Πρότυπο:Αποσαφήνιση επιμέρους
Το τραγούδι «Τσαχπίνα» ή «Τσαχπίνα μου» ή «Έλα μικρούλα» του συνθέτη Κώστα Σκαρβέλη είναι
γνωστό από τις παρακάτω ηχογραφήσεις:

Με τον Θάνο Κουρμέντελο (υπό τον τίτλο «Τσαχπίνα»)[επεξεργασία]
Μια τσαχπίνα παχουλή κι αφράτη,
(μ' όλο) νάζια και με μαριολιές γεμάτη,
ρίχνει φλόγα η ματιά της,
καίει όποιον θα δει να της μιλεί μπροστά της.

Έτσι και μένα με έχει κάψει
μες στην καρδιά μου πια και δεν ποθώ,
έλα, τσαχπίνα, στην αγκαλιά μου
να ιδείς πως πάσχω και για σένα πως πονώ.

Μέσα στην καρδιά μ’ έχω κρυμμένα
τα δυο ματάκια σου ζωγραφισμένα
και τ’ αφρόπλαστό σου σώμα,
αχ, δε μπορώ να το ξεχάσω πια ακόμα.

Δεν ξεύρω τώρα το τι θα γίνω,
χωρίς εσέ να ζήσω δε μπορώ,
έλα, τσαχπίνα, στην αγκαλιά μου
να ιδείς πως πάσχω και για σένα πως πονώ.

Με τον Αντώνη Διαμαντίδη (Νταλγκά) (υπό τον τίτλο «Η τσαχπίνα» ή «Έλα μικρούλα»)[επεξεργασία]
Μια τσαχπίνα παχουλή κι αφράτη,
μ’ όλο νάζια και με μαριολιές γεμάτη,

ρίχνει φλόγα η ματιά της,
καίει όποιον κι αν θα δει να της μιλεί μπροστά της,
ρίχνει φλόγα η ματιά της,
καίει όποιον κι αν θα δει να της μιλεί μπροστά της.

Έτσι και μένα με έχει κάψει
μες στην καρδιά μου πια και δεν βαστώ,
έλα, μικρούλα, στην αγκαλιά μου
να ιδείς πως πάσχω και για σένα πως πονώ.

Μέσα στην καρδιά μου 'χω κρυμμένα
τα δυο ματάκια σου ζωγραφισμένα
και τ’ αφρόπλαστό σου σώμα,
αχ, δε μπορώ να τ’ απολαύσω πια ακόμα
και τ’ αφρόπλαστό σου σώμα,
αχ, δε μπορώ να το απολαύσω πια ακόμα.

Δεν ξέρω τώρα το τι να κάνω,
χωρίς εσέ να ζήσω δεν μπορώ,
έλα, μικρούλα, στην αγκαλιά μου
να ιδείς πως πάσχω και για σένα πως πονώ.

Μαρικάκι μου :: Σκαρβέλης Κ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: DG-444
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2957
_______________________________________________________________
Τι σε μέλλει Μαρικάκι,
τι ρωτάς γιατί είμαι εδώ
κι όλο μου παραπονιέσαι
πως δεν ήρθα να σε ιδώ;

Αφού ξέρω, στο Χαλάνδρι
μ' έναν μάγκα που γλεντάς
και εμένανε με θέλεις
τα λεφτά μου για να φας.

Αγαπάς αυτόν τον μάγκα
πο 'ναι έμορφος, νταής
και εμένανε γουστάρεις
γιατί είμαι παραλής.

Φτάνει πια βρε Μαρικάκι,
δύο χρόνια με γελάς
κι έχεις φάει τα λεφτά μου
για να λες πως μ' αγαπάς.

Μαρικάκι δεν σε θέλω,
πια για μένα μη ρωτάς.

Σου αφήνω την καληνυχτιά (Μινόρε μανές) :: _ΑΜΑΝΕΔΕΣ - Καρίπης Κ. :: 1930
Αριθμός δίσκου: VI-58066
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7428
_______________________________________________________________
Αχ, αφήνομε καληνυχτιά και σας ευχαριστούμε, ωχ
και σας ευχαριστούμε,
ευχόμεθα να ‘στε καλά, πάλι να ξαναρθούμε.

Νέο μελαχρινό :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Καρίπης Κ. :: 1928
Αριθμός δίσκου: GA-1366
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15446
_______________________________________________________________
Έλα μικρό μου να μου σβήσεις τη φωτιά, γλυκό μελαχρινό
που μ’ άναψες στο στήθος μου με μια ματιά,
στην αγκαλιά μου έλα γύρε, δως μου πια, γλυκό μελαχρινό
δως μου την αγάπη σου, τα γλυκά χειλάκια σου
και μη θες φως μου για να χαθώ.

Έλα εδώ κουκλίτσα μου μικρή, γλυκιά μελαχρινή
πάψε πλέον να με τυραννείς
μη μου ραίζεις φως μου την καρδιά, μη θέλεις να χαθώ
πάψε πια να με παιδεύεις, μη με βασανίζεις φως μου
και μη θες για σε να τρελαθώ.

Για σένα κλαίω μέρα νύχτα και πονώ, γλυκό μελαχρινό
μα ‘συ δεν νοιώθεις φως μου πόσο σ’ αγαπώ
και μου ανάβεις όλο φλόγα στην καρδιά, μελαχρινή γλυκιά
πάψε τα πεισματικά σου κι έλα μες την αγκαλιά μου
να σε σφίξω φως μου με φιλιά.

Έλα εδώ κουκλίτσα μου μικρή, γλυκιά μελαχρινή
πάψε πλέον να με τυραννείς,
μη μου ραίζεις φως την καρδιά, μη θέλεις να χαθώ
πάψε πια να με παιδεύεις, μη με βασανίζεις φως μου
και μη θες για σε να τρελαθώ.

Μάγκας του Ψυρρή :: Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. - Δημητριάδης Τ. :: 1930
Αριθμός δίσκου: V 58071
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3762
_______________________________________________________________
[Μάγκας είμαι, απ’ το Ψυρρή, που, με τρέμουνε πολλοί.]]

[Είμαι ένας μάγκας, ξακουστός κι από τον κόσμο, ζηλευτός.]]

[Στο παιχνίδι, σαν θα μπω, δεν μπορώ να σας το ‘πώ,]]
όλοι, στρίβουν σαν με ιδούν, για να μη ρεζιλευτούν,
[με ξέρουν πως, δεν τους ψηφώ,
γι’ αυτό, μου κάμουν τον κουτό.]]

Ο σκυλόμαγκας :: Δημητριάδης Τ. - Κυριακός Π. :: 1931
Αριθμός δίσκου: V-58076
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6433
_______________________________________________________________
-Σταμάτα ρε! Σταμάτα ρε!
Σταμάτα δε μου γουστάρουνε μπουζούκια εμέναν,
ας την κουβέντα ρε, νύχι δε θέλω.
-Παίξε ρε Παπατζή αδελφέ μου εσύ την φύσα σου,
με τα κουμπάκια σου τα όμορφα, Παναγίτσα μου, να τα, τα όμορφα.
Άκου ευχή για τα δάχτυλα, μωρ’ αδερφέ μου, που έχει, αμάν.
Νταρά, ντάμ. Αμάν, αμάν.

Αμάν, αμάν, αμάν, όχου, όχου, όχου,
ωχ, αμάν, αμάν, αμάν τ’ αηδόνια, όχου
και ο αγέρας, καλέ μου, που φυσάει, αμάν, αμάν,
ωχ, αμάν, αμάν, ρε που φυσάει κι εκείνος είν’ εχθρός μου,
καλέ μου, καλέ μου, Κόλια μου, αδερφέ μου, σ’ έφαγε το κουνέλι.

Ωχ, αμάν, αμάν, που φυσάει κι εκείνος είν’ εχθρός μου, καλέ μου,
εχθρός μου, αμάν, μαζεύει καλέ μου όλα τα χώματα, όλα τα χώματα
και μου τα φέρνει εμπρός μου, αμάν, αμάν, εμπρός μου.

-Ζεϊμπέκικο αδερφάκι μου, παίξε ένα ζεϊμπέκικο,
να χαρείς τα μάτια σου.

-Αμάν, Βαγγελίστρα μου, θα καταπιώ το Σόμποε
για να ταξιδεύουμε μαζί του!
-Αχ, ας είχε, ρε, η Αμερική μια Ακρόπολη να μείνω, να μείνω ισόβια.
-Ξέφυγα δια νυχτός, Ανάσταση αδερφέ μου!
-Θα βάλω το ουράνιο τόξο ζωνάρι,
για να κρεμάω το μαχαίρι μου, αδελφέ μου!

Πολίτικος μανές :: _ΑΜΑΝΕΔΕΣ - Καρίπης Κ. :: 1930
Αριθμός δίσκου: Vi-58066
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=10628
_______________________________________________________________
Αμάν, αμάν, σε όρη σε ψηλά βουνά,
σε όρη σε ψηλά βουνά, εκεί να βγει η ψυχή σου, ωχ, ωχ, αμάν,
καλέ, εκεί να βγει η ψυχή σου
και χριστιανός να μη βρεθεί, να θάψει το κορμί σου, αμάν, αμάν.

Πολίτισσα :: Σκαρβέλης Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1932
Αριθμός δίσκου: B-21648
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3137
_______________________________________________________________
Σε είδα όταν χόρευες, Πολίτισσα μικρή μου
και μου' δωσες πολλούς καημούς και ντέρτια στο κορμί μου.

Μου' καψες την καρδούλα μου, με το χασαπικάκι,
που χόρευες, μανούλα μου, απάνω στο Κουκάκι.

Με έκαμες και ξέχασα μια άλλη απ' το Παγκράτι,
που χόρευε ζεϊμπέκικο, Σμυρνιά, ξανθιά κι αφράτη.

Σαν χόρευε όλο το ντουνιά εμμάζευε η τσαχπίνα
κι όλοι μαζί φωνάζανε: "Σμυρνιά χορεύεις φίνα!"

Και μι' άλλη μέσα απ' του Ψυρρή, μικρούλα Αθηναία,
εχόρευε το τσάμικο, πεντάμορφη και νέα.

Ούτε κι αυτή δεν μπόρεσε να πάρει την καρδιά μου,
μόνον εσύ με έκαψες, Πολίτισσα γλυκιά μου!

Σουλτανί μανές :: _ΑΜΑΝΕΔΕΣ - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1929
Αριθμός δίσκου: 18064 &amp; 56200-F
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=564
_______________________________________________________________
Αμάαααν, όποιος βρεθεί στον πόνο μου,
αχ και με παρηγορήσει, αμάν, ωχ, αμάν,
αμάν, ωχ, ωχ, αμάν, αμάν.

Αχ και με παρηγορήσει, μεγάλη χάρη θα χρωστώ,
εις όλη μου τη ζήση, αμάν, ωχ, αμάν,
αμάν, ωχ, ωχ, αμάν, αμάν.

Σουλτανί Γιάλα - Γιάλα :: _ΑΜΑΝΕΔΕΣ - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1930
Αριθμός δίσκου: GA-1484
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3320
_______________________________________________________________
Αμάαααν, καμιά φορά και η καρδιά,
αχ, κρυφά-κρυφά ραγίζει, αμάν, αμάν
αμάν, ωχ, ωχ, αμάν, αμάν,
αχ, κρυφά-κρυφά ραγίζει,
ο πόνος είναι μυστικός, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν
αχ, κανείς δεν τον γνωρίζει, αμάν, ωχ, αμάν
αμάν, ωχ, ωχ, αμάν, αμάν.

Το χασαπάκι :: Σκαρβέλης Κ. - Σωφρονίου Β. :: 1930
Αριθμός δίσκου: B-21562
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5987
_______________________________________________________________
Είμαι χασάπης σεβνταλής, πού μ' έχει μπλέξει πάλι
[μια ζωντοχήρα σε μπελά, σε ντέρτια θα με βάλει]x2

Κάθε πρωί στην αγορά την χήρα περιμένω
[κι όταν την δουν τα μάτια μου, αρχίζω πια να τρέμω]x2

Εσένα πάντα θ' αγαπώ, χήρα μου παινεμένη
[και μη μ' αφήσεις να χαθώ με την καρδιά καμμένη]x2

Έλα να ζήσεις χήρα μου μ' εμέ το χασαπάκι
[και πάντοτε θε να μασάς του γάλακτος αρνάκι]x2
- Ώπα, γεια σου Βαγγελάκι |

Τσαγκαράκι :: Σκαρβέλης Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1932
Αριθμός δίσκου: DG-271
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16891
_______________________________________________________________
Πρότυπο:Αποσαφήνιση επιμέρους
Μη μου το λες μεμέτι μου για να με φοβερίσεις
πως τα 'μπλεξες με άλλονε και μένα θα μ' αφήσεις.
Να ξέρεις δεν σκοτίζομαι, δε δίνω πενταράκι.
Πιο όμορφη θα πάρω εγώ γιατί είμαι τσαγκαράκι.

Η καθεμιά παρακαλεί, τσαγκάρη για να πάρει
προπάντων σαν και μένανε που 'χω αυτή τη χάρη.
Δευτέρα πάντα κάθομαι, την Τρίτη δεν δουλεύω
κι όλο από τον μάστορα μπροστάντζα να γυρεύω.

Που σαν θελήσω, ξέρε το, ρε την ποδιά μου βάζω,
ευθύς στον πάγκο κάθομαι πολλά λεφτά και βγάζω.
Και τότε εγώ για σένανε δεν κάνω πια μεράκι.
Ρε το σφυρί να 'ναι καλά και το κατσαπροκάκι.

Να ζήσουν τα τσαγκαράκια!

Χασαπάκι :: Σκαρβέλης Κ. - Νούρος Κ. :: 1931
Αριθμός δίσκου: DG-139
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1854
_______________________________________________________________
Είμαι χασάπης σεβνταλής, πού μ' έχει μπλέξει πάλι
[μια ζωντοχήρα σε μπελά, σε ντέρτια θα με βάλει]x2

Κάθε πρωί στην αγορά την χήρα περιμένω
[κι όταν την δουν τα μάτια μου, αρχίζω πια να τρέμω]x2

Εσένα πάντα θ' αγαπώ, χήρα μου παινεμένη
[και μη μ' αφήσεις να χαθώ με την καρδιά καμμένη]x2

Έλα να ζήσεις χήρα μου μ' εμέ το χασαπάκι
[και πάντοτε θε να μασάς του γάλακτος αρνάκι]x2

Είμαι χασάπης σεβνταλής, πού μ' έχει μπλέξει πάλι
[μια ζωντοχήρα σε μπελά, σε ντέρτια θα με βάλει]x2

Κάθε πρωί στην αγορά την χήρα περιμένω
[κι όταν την δουν τα μάτια μου, αρχίζω πια να τρέμω]x2

Τράβα σπάγκο :: Σέμσης Δ. - Αμπατζή Ρ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: AO-2291
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2064
_______________________________________________________________
Με τις μαγκιές σου και τα κόλπα σου αυτά
μ' έχεις τρελάνει κι έχω χάσει τα μυαλά
Μα με όλα αυτά εγώ δεν θέλω να σε ξαναδώ
τράβα σπάγκο φύγε από δω
Μα με όλα αυτά εγώ δεν θέλω να σε ξαναδώ
τράβα σπάγκο φύγε από δω
Τι νόμιζες, πως με ψευτιές θα μου 'κανες εσύ ότι θες
όμως μάθε το καλά, τράβα σ' άλλη γειτονιά
γιατί δεν περνούν σε μένα αυτά
όμως μάθε το καλά, τράβα σ' άλλο μαχαλά
γιατί δεν περνούν σε μένα αυτά
Τι νόμιζες, πως με ψευτιές θα μου 'κανες εσύ ότι θες
όμως μάθε το καλά, τράβα σ' άλλη γειτονιά

γιατί δεν περνούν σε μένα αυτά
- Γεια σου Ρίτα
γειά σου Σπύρο μου με την ...

Έσπασες τα πιάτα :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Άλλος Καλλιτέχνης :: 1929
Αριθμός δίσκου: B-21502
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=13823
_______________________________________________________________
Κρασί, χασίσι και σεβντάς βρ’ αμάν,
με κάναν να χτικιάσω
είκοσι δυο χρονών παιδί, βρ’ αμάν,
τα νιάτα μου να χάσω, γιουφ αμάν.

Έσπασες τα πιάτα, τα ‘κανες κομμάτια
θα σε δείρει η μάνα σου βρε αλανιάρα μου.

Γεια σου αλανιάρα μου!
Γεια σου Βασίλη Ψαμαθιανέ!

Εγώ ρακί δεν έπινα, βρε αμάν,
κρασί για να μεθύσω
τώρα τα πίνω και μεθώ, βρ’ αμάν,
για να σ’ αλησμονήσω, γιουφ αμάν.

Γεια σου αλανιάρα μου!

Έσπασες τα πιάτα, τα ‘κανες κομμάτια
θα σε δείρει η μάνα σου βρε αλανιάρα μου.

Γεια σου Γιάννη μου!

Μη θες να τυραννιούμαι :: Σκαρβέλης Κ. - Περπινιάδης Σ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: AO-2449
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9361
_______________________________________________________________
Γιατί μικρούλα μου τη γνώμη σου αλλάζεις
κι όταν περνώ δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάζεις
[για πες μου τι σου έκανα και με αρνιέσαι
και τώρα δεν πονάς και δεν με συλλογιέσαι] x2

Αν ξελογιάστηκες και θέλεις να μ’ αφήσεις
η πρώτη αγάπη δεν ξεχνιέται, μην τολμήσεις
[θ’ αναστενάζεις, θα πονάς, όπου κι αν θα ’σαι
και τα δικά μου χάδια πάντα θα θυμάσαι] x2

Μην τ’ αρνηθείς, μη θες κι εγώ να τυραννιούμαι
να ξενυχτώ μικρή μου, να παραπονιούμαι
[μην κρύβεσαι κι έβγα στα παράθυρα σου
και πες πως μ’ αγαπά, σαν πρώτα η καρδιά σου] x2

Όταν σε βλέπω να γυρίζεις :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: B-21894
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4674
_______________________________________________________________
Όταν σε βλέπω να γυρίζεις

Όταν σε βλέπω μες τους δρόμους να γυρίζεις
να ξέρεις την καρδούλα μου πως την ραΐζεις
γιατί είσαι όμορφη πολύ σαν το κουκλάκι
φοβούμαι μην σου πάρει άλλος το φιλάκι
γιατί είσαι όμορφη πολύ σαν το κουκλάκι
φοβούμαι μην σου πάρει άλλος το φιλάκι

Στην αγορά ποτέ μονάχη μην πατήσεις
στους χασαπάδες και ψαράδες μη μιλήσεις
τα μαναβάκια να προσέχεις μη σε δούνε
τα όμορφα κορίτσα αυτοί τα κυνηγούνε
τα μαναβάκια να προσέχεις μη σε δούνε
τα όμορφα κορίτσα αυτοί τα κυνηγούνε

-Γειά σου Κάβουρα!

Να μη βρεθεί κανένας και σε ξελογιάσει
το παχουλό σου το χεράκι και στο πιάσει
δεν θέλω άλλος από με να σου μιλήσει
και τ’αχειλάκι σου μικρή μου να φιλήσει
δεν θέλω άλλος από με να σου μιλήσει
και τ’αχειλάκι σου μικρή μου να φιλήσει |

Τσάκα τσούκα σπάστα :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: B-21921
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3499
_______________________________________________________________
Μη ρωτάς αν θα σε πάρω,
αν πονώ και σε γουστάρω,
γλέντα θέλω να μεθύσεις και ποτήρι μην αφήσεις.

Τσάκα τσούκα σπάσ'τα κάν'τα κομμάτια
για τα όμορφια σου μάτια.

Πάψε να παραπονιέσαι,
και γι αυτό μη συλλογιέσαι,
γλέντα φίνα κι αν μεθύσεις ούτε πιάτο μην αφήσεις.

Τσάκα τσούκα σπάσ'τα κάν'τα κομμάτια
για τα όμορφια σου μάτια.

Σ' αγαπώ δεν θα σ' αφήσω,
και μαζί σου εγώ θα ζήσω,
γλέντα, μέθα μη φοβάσαι και δική μου πάντα θα 'σαι.

Τσάκα τσούκα σπάσ'τα με την καρδιά σου,
να χαρώ την εμορφιά σου.

Έφοδος στον τεκέ :: Καμβύσης Γ. - Κυριακός Π. :: 1933
Αριθμός δίσκου: AO-2064
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6753
_______________________________________________________________
Μπούρδα μπούρδα! Μάζεψε ασβέλτα τα συμπράγκαλα και καήκαμε.
Γιατί ρε Τσικρικόνη;
Ρε την κορόιδα παρασταίνεις βρε ή θέλεις να πα να κοιμάσαι στον Ωρωπό στον άσφαλτο;
Ναι γιά ρε. Μαζέψτε ρε λεχρίτες τους τζουράδες και ξηγηθήτε τους ζούλα
Μα τι τρέχει ρε Τσικρικόνια;
Ρε είσαι μεγάλο χάπι εσύ ρε κύριε, και μια που δεν αντιλήβεσαι δια ζώσης,
άκου τα πεντάγραμμο και έχεις το δικαίωμα της αναίρεσης, α δε σου γουστάρει.
Μπράβο

Αδερφάκι κάνε μόκο
μαύροι πλάκωσαν για μπλόκο
τώρα στη γωνιά τους είδα
κάνε ζούλα την καρύδα
θα μαγκώσουν τα ντερβίσα
θα μας πάρουν τα χασίσα
τα καλάμια θα μας βρούνε
και τις ζούλες θ' ανθιστούνε

Μην κουνηθεί κανένας. Στον τόπο γιατί θα σας κάψω
Μπράβο κύριε μόλισμαν, μπράβο. Τέτοια αναθροφή σε μάθανε ρε στην Κέρκυρα ρε στη σχολή;
Ρε άσ’ τις εξυπνάδες εσύ ρε Τσικρικόνη και ο άλλος ο Μπάτης,
και να μου πείτε τώρα αμέσως που έχετε κρυμμένο το μαύρο και τους λουλάδες. Ακούτε;
Τι λες μωρ' αδερφέ; Λοιπόν κύριε μόλισμαν, έχεις πέσει όξω εχτρά [= οικτρά].
Μα την Αγία Ανάσταση έχεις πέσει όξω. Μα τι θα πει «μαύρο», κύριε μόλισμαν;

Ένα μαύρο μόνο ξέρω
δεν μπορώ να σας το φέρω
η ψυχή μου που σπαράζει

μα εγώ τη λέω μαράζι
τι ‘ναι ντουμάνι δεν γνωρίζω
την καρδιά μου δεν ορίζω
μ' έπιασε μεγάλη ζάλη
κι έκανα βαρύ κεφάλι.

Τώρα τραβάτε κάτω στο τίμημα [= τμήμα], και κει ξηγιόσαστε με τον αστυνόμο.
Μπράβο! Δεν πάμε πουθενά κύριε μόλισμαν.
Έλα μέσα ρε, που δεν πας πουθενά, α;
Δεν πάμε πουθενά είπαμε! Είμαστε έντιμοι επαγγελματίαι
Κάτσε παραπέρα ρε κορόιδο εσύ
Μωρέ πάψε μωρέ αδερφάκι Μάρκο! Είμαστε έντιμοι επαγγελματίαι και έχουμε
τον καφενέ μας το νταραβέρι μας τουτ’ έστιν δηλαδή και στρίβε με το καλό που σου λέω κύριε
μόλισμαν.
Μωρέ τράβα μέσω θα βγάλω το γκλομπ ρε.
Ποιο γκλομπ να βγάλεις;
Ναι το γκλομπ θα βγάλω
Ρε, μάγκες! Βουρ ρε μπλόκο! Βουρ ρε Μπάτη! Βουρ ρε Μπάτη!
Πάει το καφενείο...

Έξω φτώχεια κουτσαβάκι :: Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. - Νούρος Κ. :: 1931
Αριθμός δίσκου: DG-145
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16878
_______________________________________________________________
[Δεν μ’ αρέσουνε τα πλούτη, ούτε τα λεφτά,
εγώ θέλω κουτσαβάκι και παλικαρά,
να μεθούμε, να γλεντούμε, με το εύμορφο κρασί,
στην ταβέρνα πάντα οι δυο μαζί.]]

R: [Έξω φτώχεια, να γλεντήσουμε τον ψεύτικο ντουνιά,
κουτσαβάκι θέλω, μάγκα, εύμορφο και μερακλή,
να γλεντούμε πάντα οι δυο μαζί.]]

[Κουτσαβάκι, αν δε σε πάρω, εγώ θα τρελαθώ,
σ’ αγαπώ πολύ, βρε μάγκα, πως να σου το πω,
έλα δω, βρε κουτσαβάκι, οι δυο μαζί να σμίξουμε
και να τα κρυφομιλήσουμε.]]
R

Ο γλεντζές :: Παντελίδης Σ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: 2181
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8071
_______________________________________________________________
Είμ' ο γλεντζές όπου μ' αρέσει να γλεντάω,
σαν βλέπω έμορφα κορίτσια ξεψυχάω.

Αχ, ρε θηλυκά!
Χάνομαι για έμορφα κορίτσια,
σαν χορεύουνε χασαπικάκι σπώ νταλγκά!

Αχ, το χασάπικο βαρέστε μου να ζείστε,
τη φλόγα που έχω στην καρδιά αμάν να σβήστε.

Παίχτε τα βιολιά,
να χορέψω έμορφα κορίτσια
για να βγάλω το μεράκι που έχω στην καρδιά.

-Γεια σου, Τριμάκι μου! (φωνή της Ρίτας Αμπατζή)

Όταν χορεύω, αμάν, το χασαπικάκι,
με τα κορίτσια στη γραμμή, ε ρε μεράκι.

Γίνομαι φωτιά,
χάνομαι, γεια σας κορίτσια,
ωχ, αμάν, θα τρελαθώ τσαχπίνες, δεν αντέχω πια.

Σε παίρνω δίχως φράγκο :: Σέμσης Δ. - Περπινιάδης Σ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: AO-2439
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5018
_______________________________________________________________
Αφού μ’ αρέσεις κούκλα μου
σε παίρνω δίχως φράγκο
δεν εχω ανάγκη τα λεφτά
γιατί με λένε Βάγγο

θα πάρω μόνο προίκα μου
για σπίτια και παλάτια
την μαύρη την ελίτσα σου
και τα γλυκά σου μάτια

Και τα χειλάκια σου τα δυο
θα πάρω γω για προίκα
π’ όταν φιλάνε έχουνε
πάντα μεγάλη γλύκα

Στο λέω και στ’ ορκίζομαι
να μη με λένε Βάγγο
για την τρελή σου τσαχπινιά
σε παίρνω δίχως φράγκο

Τα μπαγλαμαδάκια :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1931
Αριθμός δίσκου: V-51083
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5460
_______________________________________________________________
[Στους απάνω μαχαλάδες] 3χ
κάθουνταν δυο ντερβισάδες
και φουμάρουνε μαυράκι
για να σπάσουνε κεφάκι

[Ο λουλάς και το καλάμι] 3χ
μ’ έφεραν σ’ αυτό το χάλι

Ε, ρε χασίκλα! Όλα! Ωπα!

Ο λουλάς και το χασίσι
μ’ έφεραν σ’ αυτήν την κρίση

[Τη νταμίρα, τη νταμίρα] 3χ
μου την έμαθε μια χήρα
αχ [μ’ έκανε και αλανιάρη
χασικλή και κουρελιάρη] 2χ

Ωωπα! Γεια σου ρε μάγκα!

Χήρα μοντέρνα :: Τούντας Π. - Διατσέντε Ι. :: 1932
Αριθμός δίσκου: GA-1622
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1954
_______________________________________________________________
Ανακατεύθυνση σε:Μοντέρνα χήρα

Στρι' ρε κουτσαβάκι :: Παπάζογλου Β. - Τσαγκαράκης Χ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: B-21849
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6494
_______________________________________________________________
Χασάπικο.
Δίσκος Parlophone B-21849 του 1936 με το Χρήστο Τσαγκαράκη ή Ιντζέμπεη. Ορχήστρα με βιολί, κιθάρα
ακκορντεόν και ζίλια.

Στίχοι[επεξεργασία]
Στη γειτονιά μου ένα κουτσαβάκι
τον έχει πάρει ψηλά τον αμανέ
[και μου κουνιέται ο βλάμης με μεράκι
κι όλο ζητάει να του πω εγώ το ναι] (x2)

Βρε κουτσαβάκι μη μου κάνεις τον καμπόσο
τα παπουτσάκια στο χεράκι θα σου δώσω
και θα σου λέγω
στρι' βρε στρί' αχ, στρίβε κουτσαβάκι μερακλή
πάψε να τάζεις πια λαγούς με πετραχείλια
δεν κολατσίζεις άπο τα δικά μου χείλια
γι' αυτό σου λέγω
στρι' βρέ στρί' αχ, στρίβε κουτσαβάκι μερακλή

Πάψε να κάνεις σε 'μένανε τον κάργα,
πάψε να κάνεις σε μένα τον νταή
[γιατί έχω άλλονε για να πάρω άντρα
και θα σε στείλω στη δουλειά σου βρε παιδί] (x2)

Βρε κουτσαβάκι μη μου κάνεις τον καμπόσο
τα παπουτσάκια στο χεράκι θα σου δώσω
και θα σου λέγω

στρι' βρε στρί' αχ, στρίβε κουτσαβάκι μερακλή
πάψε να τάζεις πια λαγούς με πετραχείλια
δεν κολατσίζεις από τα δικά μου χείλια
γι' αυτό σου λέγω
στρι' βρέ στρί' αχ, στρίβε κουτσαβάκι μερακλή

Έχω ντερβίση μάγκα κι αλανιάρη
έχω λεβέντη και φόρτσα μπελαλή
[που το ζωνάρι του για καυγά κρεμάει
και από τα 'κείνονε θα φας το μπουγιουρντί] (x2)

Βρε κουτσαβάκι μη μου κάνεις τον καμπόσο
τα παπουτσάκια στο χεράκι θα σου δώσω
και θα σου λέγω
στρι' βρε στρί' αχ, στρίβε κουτσαβάκι μερακλή
πάψε να τάζεις πια λαγούς με πετραχείλια
δεν κολατσίζεις από τα δικά μου χείλια
γι' αυτό σου λέγω
στρι' βρέ στρί' αχ, στρίβε κουτσαβάκι μερακλή

Βιβλιογραφία[επεξεργασία]
Μανιάτης Δ. Διονύσης (Καταγραφή και επιμέλεια) 2006. Η εκ περάτων δισκογραφία γραμμοφώνου.
Μητρόπολις ΑΕ: Αθήνα.
Κουνάδης Παναγιώτης: Αρχείο Ελληνικής Δισκογραφίας - Συνθέτες του Ρεμπέτικου - Ευάγγελος
Παπάζογλου Ι (ένθετο)

Αλανιάρα χασικλού :: Μιχαηλίδης Μ. - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1929
Αριθμός δίσκου: AO-377
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16229
_______________________________________________________________
[Κάηκα σαν το κεράκι απ’ το ντέρτι, απ’ το μεράκι,
π’ έμπλεξα με μια μπεκρού κι αλανιάρα χασικλού.]]

Μέρα νύχτα σαν φουμάρει την νταμίρα, μαστουριάζει
και ξεσπάει στα βιολιά, στα τραγούδια του νταλκά,
μάγια μου ‘χει καμωμένα, που με έμπλεξε και μένα,
στο σεβντά της δε βαστώ, κινδυνεύω να χαθώ.

[Που να βρω τη γιατρειά μου, για να σώσω την καρδιά μου,
από μια τέτοια μπεκρού κι αλανιάρα χασικλού.]]

Μέρα νύχτα σαν φουμάρει την νταμίρα, μαστουριάζει
και ξεσπάει στα βιολιά, στα τραγούδια του νταλκά,
μάγια μ’ έχει καμωμένα που με τρέλανε και μένα
στο σεβντά της δε βαστώ, κινδυνεύω να χαθώ.

Είμαι όμως μάγκας :: Άλλος Καλλιτέχνης - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1929
Αριθμός δίσκου: AO-340
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=11211
_______________________________________________________________
A: [Το κρασί μ’ αρέσει κι όχι τα λεφτά,
θέλω να γλεντάω με την κάθε μια,]]
[θα μεθώ, θα γλεντώ, όπου κι αν βρεθώ,
τα λεφτά τα πολλά τα περιφρονώ.]]

R: [Γιατί τούτος ο ντουνιάς είναι ψεύτης είναι και φονιάς
κι όσοι κρύβουν τα λεφτά δεν είν’ σαν και μας.]]

[Μπελαλής δεν είμαι, ούτε και μπεκρής,
είμαι όμως μάγκας, είμαι μερακλής,]]
[στον νταλκά, στα βιολιά τρώγω τα λεφτά
και κανείς δε θα πει, νά στραβοπατά.]]
R
A
R

Άλλα μου λες και άλλα μου κάνεις :: Χρυσίνης Σ. - Άλλος Καλλιτέχνης :: 1938
Αριθμός δίσκου: GA-7125
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5522
_______________________________________________________________
Μια μου λες, πως με λατρεύεις και γι αγάπη μου μιλάς
κι απ’ την άλλη με παιδεύεις, για να παίζεις, να γελάς.

R: Άλλα μου λες κι άλλα μου κάνεις, κοντεύω πιά να τρελαθώ,
το βαλες πείσμα, να με πεθάνεις,
μη θέλεις, φως μου, για σένα να χαθώ.

Τα γλυκά φιλιά που δίνεις, μου μυρίζουνε ψευτιές,
οι ματιές σου που μου ρίχνουν είναι σαν παγαποντιές.
R
Δεν μπορείς πιά να με νιώσεις, ψέματα να μη μου λες,
με καιρό θα μετανοιώσεις και για μένα θε να κλαίς.
R

Οι χασικλήδες :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Σωφρονίου Β. :: 1929
Αριθμός δίσκου: V 50969
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6027
_______________________________________________________________
A: Μου ‘πανε πως είσαι μάγκας, πως είσαι χασικλής,
πως είσαι μόρτης και λεβέντης και νυχτοπερπατείς.
Έλα βρε μάγκα μου, πες μου το ναι και ότι θέλεις το ‘χεις από ‘μέ.

R: [Tούρνε και τούρνε, τούρνε και ναι, πες το, βρε μάγκα μου, το ναι.]]

Μου ‘πανε πως είσαι μάγκας, κάνεις τον μερακλή,
‘ξηγιέσαι φίνα στους τεκέδες και πίνεις και ρακί.
Χασίκλα και λεβέντης είσαι, τραβάς την κουμπουριά
και σ’ όλα τα παιχνίδια μέσα τρομάζεις τη μαγκιά.
R
A

Ο μόρτης :: Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ. - Ρούκουνας Κ. :: 1932
Αριθμός δίσκου: GA-1620
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3402
_______________________________________________________________
Μόρτη θέλω κι ας πεθάνω, να φουμάρει και το μαύρο
να μου παίρνει σαντουράκι για να σπάμε νταλκαδάκι.
Εγώ το μόρτη θα αγαπώ, γιατί μ' αυτόνανε γλεντώ
μ' αυτόν κάνω τα κέφια μου και φεύγουνε τα ντέρτια μου.

Πω, πω, πω, τι θα γίνω, με το μόρτη που αγαπώ,
βρε μορτάκι, αν δεν σε πάρω, ξεύρε το πως θα πεθάνω.
Εγώ το μόρτη θα αγαπώ, γιατί μ' αυτόνανε γλεντώ
μ' αυτόν κάνω τα κέφια μου και φεύγουνε τα ντέρτια μου.

Μάγκας σεβνταλής :: Σκαρβέλης Κ. - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1932
Αριθμός δίσκου: X-80251
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16207
_______________________________________________________________
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;!

Μάγκας :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1929
Αριθμός δίσκου: X-80101
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2652
_______________________________________________________________
Βρε, μερακλή και μάγκα, τι θέλεις και περνάς,
από τη γειτονιά μου, για να με τυραννάς.

R: [Ώπα, μάγκα, δε σε θέλω πια,
να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά.]]

Το ξεύρω πως, βρε, μάγκα, για άλληνε πονείς,
μ’ εμέ τι θες να παίζεις και να με τυραννείς.
R
Βρε, μάγκα, αφού το ξέρω, τι θέλω και πονώ,
πρέπει ν’ αποφασίσω και άλλον ν’ αγαπώ.
R
R

Σαν είσαι μάγκας και νταής :: Βαμβακάρης Μ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2194
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=971
_______________________________________________________________
Σαν είσαι μάγκας και νταής και θέλεις να με πάρεις
πρέπει κουμπούρι και σπαθί μάγκα να κουσουμάρεις

Εγώ μαι μάγκας και νταής και θα ρθω να σε πάρω
ξέρεις για σένα επάλεψα εφτά φορές τον χάρο

Μάγκα τσαχπίνη σ αγαπώ ποτές δεν μετανιώνω
γιατί με σένα έχω νταλγκά και μέρα νύχτα λειώνω

Και τώρα σε κατάφερα σκληρά να μ αγαπήσεις
γιατί είμαι μάγκας και νταής και ζόρικος ντερβίσης

Χασαπάκι δεν σε θέλω πια :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1931
Αριθμός δίσκου: V-51083
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1090
_______________________________________________________________
Εσύ αν δε με θέλεις και δε με αγαπάς,
τι θες στη γειτονιά μου κι όλο συχνοπερνάς;

R1: Ώπα, βλάμη, δε σε θέλω πιά,
να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά,
R2: χασαπάκι δε σε θέλω πιά,
να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά.

Περνάς, γυρνάς, με βλέπεις κι όλο χαμογελάς,
νομίζεις δεν το ξέρω, πως άλλην αγαπάς.
[R1]]
Το ξεύρω πως, βρε βλάμη, για άλληνε πονείς,
μ’ εμέ τι θες και παίζεις και να με τυραννείς;
[R2]]
Εσύ αν δε με θέλεις κι αν δε με αγαπάς,
μου είπε η μαμά μου στον διάβολο να πας.
Βρε, χασάπη δε σε θέλω πιά,
να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά.

Ο μεθυσμένος :: Σκαρβέλης Κ. - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1929
Αριθμός δίσκου: AO-339 &amp; GA-1531
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=12104
_______________________________________________________________
Μπεκρή και μόρτη μ' έκαμαν αυτά τα πείσματά σου
και μεθυσμένος να γυρνώ, αμάν, πάντα στη γειτονιά σου.

Μα 'συ ούτε γυρνάς να ειδείς πως έχω κατηντήσει,
για να σου πω τον πόνο μου, η φλόγα μου να σβήσει.

Να σ' απολαύσω δε μπορώ, δεν ξεύρω τι να κάμω,
λυπήσου με, μικρούλα μου, αμάν, μη θέλεις να πεθάνω.

Αλλαξε πια τη γνώμη σου και τη σκληρή καρδιά σου
και άφησέ με να ριχτώ μέσα στην αγκαλιά σου.

Οι μάγκες :: Μοντανάρης Ι. - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1931
Αριθμός δίσκου: B-21581
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=761
_______________________________________________________________
Πρότυπο:Αποσαφήνιση επιμέρους
Πού να βρούμε, που να βρούμε αργιλέ γιά να την πιούμε
που'ρθανε οι πολιτσμάνοι και μ'αφήσανε χαρμάνη.
Το καλάμι μας τσακίσαν, τον τεκέ μας τονε κλείσαν.

-Ώπα! Αμάν να μου ζήσετε μάγκες!

Πού να τά βρω, που να τά βρω, αργιλέ καλάμι μαύρο.
πό'χει δώδεκα το δράμι κι ένα φράγκο το καλάμι
Σάλτα μάγκα, σκάρωσέ τον, βάλε τσίκα κι άναψέ τον.

-Ώπα, ωρέ να ζήσουν οι μάγκες! Γειά σου Νταλγκά!

Να φουμάρουνε οι μάγκες, βρε πού σκαρώνουν ματσαράγκες.
Όλοι να μαστουρωθούμε και τον πόνο μας να πούμε.

Να λιμάρουμε τα ζάρια να τους κάνουμε ζαράρια
- Ώπα! Ωχ, να χαρώ μάγκες έμορφοι!

Πολίτικο ζεϊμπέκικο :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1929
Αριθμός δίσκου: 80079
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=997
_______________________________________________________________
Δεν πάγω πια στον Γαλατά, στο καφεσλί σοκάκι,
εκεί μου την εδώσανε την μαχαιριά στη ράχη.

R: Δεν πάγω πια στον Γαλατά, μέσ’ στους παλικαράδες,
που παίζουνε τον μπαγλαμά και γύρω οι λουλάδες.

Βρε χασικλή του Γαλατά, τι το ‘χεις το πιστόλι
και το κουμπούρι δίκανο να σε τρομάζουν όλοι.
R

Πολίτικο ζεϊμπέκικο :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1929
Αριθμός δίσκου: X-80044
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1148
_______________________________________________________________

Ο ιππότης :: Περιστέρης Σ. - Δούσας Κ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: 56375-F
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2129
_______________________________________________________________
Απεφάσισα μικρό μου να σου πω το μυστικό μου
[ίσως και μετανοήσεις κι έτσι πια να μου μιλήσεις.] x2
Υποφέρω στο σεβντά σου μα δε με πονεί η καρδιά σου
βάλθηκες να με τρελάνεις με τα νάζια που μου κάνεις
βάλθηκες να με τρελάνεις, στα σωστά να μ’ αποθάνεις.
Δε με θες γιατί είμαι μόρτης, ο ντερβίσης, ο ιππότης
[θες βλαμάκι να σε δέρνει κι απ' την τσάντα να στα παίρνει.] x2
Όλ’ αυτά που σου τα λέγω, σου τα τραγουδώ και κλαίγω
θέλω να το μετανιώσεις στον ιππότη να ζυγώσεις,
θέλω να το μετανιώσεις και την τσάντα να γλιτώσεις.

Εργάτης τιμημένος :: Τούντας Π. - Δούσας Κ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: 56352-F
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9219
_______________________________________________________________
Εκατό δραχμές την μέρα παίρνω τζιβαέρι μου
[Πες της μάνας σου, πως θέλω,αμάν-αμάν, αχ να σε κάνω ταίρι μου ] 2x

Είμαι εργάτης τιμημένος όπως όλη η εργατιά
και τεχνίτης ξακουσμένος αμάν-αμάν αχ, λεοντάρι στη δουλειά ] 2x

(ωπα γεια σου Στελλάκι μου)

Θα σου χτίσω ένα σπίτι γύρω με σκαλώματα
[Ν’ ανεβαίνεις να μου κάνεις, αμάν-αμάν, αχ
σκέρτσα και καμώματα

] 2x

Θα μου τηγανίζεις ψάρια με παντζάρια σκορδαλιά
[Θα γλεντούμε όλα τα βράδια, αμάν-αμάν αχ,
με ρετσίνα και φιλιά

] 2x

Κουκλίτσα μου :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Δούσας Κ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: 56346-F
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3617
_______________________________________________________________
[Ξεύρεις τι καημός μεγάλος είναι, βρε Μαρίτσα μου,]]
αχ, [ν’ αγαπάς να μη σε θέλει ο άλλος, αχ, κουκλίτσα μου.]]

R: [Στο ‘πα και στο ξαναλέγω μην πικραίνεσαι,]]
[τέτοια έμορφη κοπέλα που είσαι και/αχ γιατί/και μαραίνεσαι.]]

Έλα ‘δώ, Μαρίτσα, δως μου τώρα τα φιλάκια/χαδάκια σου,
να σε κάνω να ξεχάσεις όλα τα φαρμάκια/μεράκια σου.

[-/Αχ, Έλα κλίνε πιά με μένα να χαρείς, Μαρίτσα μου,]]
[να σε κάνω ‘γώ βασίλισσά μου, αχ, κουκλίτσα μου.]]
R

Το γελεκάκι :: Ολλανδέζος Σ. - Δούσας Κ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: 56346-F
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2135
_______________________________________________________________
Το γελεκάκι όπου φορείς, εγώ το ‘χω ραμμένο
και με το αχ και με το βαχ, συ το ‘χω κεντημένο.

Άντε, το μωρό μου, το μωρό μου, το είδα πάλι στ’ όνειρό μου.

R: Φόρα το μωρό μου, φόρα το μικρό μου,
ιατί δε θα το ξαναφορέσεις άλλο πια,
φόρα το στα ξένα, να θυμάσαι ‘μένα,
που σε αγαπούσε η φτωχή μου η καρδιά.

Σήκωσ’ το γελεκάκι μου, να ‘δεις τη μαχαιριά μου,
για σέναν μου τη δώσανε, σ’ ευχαριστώ, κυρά μου.

Άντε το μαλώνω, το μαλώνω και ύστερα το μετανιώνω.

Φόρα το μωρό μου, φόρα το μικρό μου,
γιατί δε θα το ξαναφορέσεις άλλο πια,
φόρα το χρυσό μου, φόρα το μικρό μου,
για μετάξι έχω τα σγουρά σου τα μαλλιά.

Ο κόσμος μας κατηγορεί, γιατί ν’ αγαπηθούμε
κι από τη ζήλεια την πολλή, λεν’ πως θα χωριστούμε.

Άντε, φόρα το και μη σε νοιάζει κι ας τον κόσμο να γκρινιάζει,
έλα για του κόσμου το γινάτι, να κλεφτούμε κι ας του βγει το μάτι.
R

Αγορά (Μεσ' στην αγορά) :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: GA-7126
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2597
_______________________________________________________________

Γιατί δε βγαίνεις να σε δω :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7072
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3393
_______________________________________________________________
[Αναστενάζω και πονώ γι’ αυτήν την ομορφιά σου] x2
[και δεν μπορώ να χωριστώ μικρή μου από κοντά σου] x2

[Μέρα και νύχτα τριγυρνώ με την καρδιά καυμένη] x2
[μα δε σε βλέπω χάνομαι πες μου που ’σαι κρυμμένη] x2

[Γιατί δε βγαίνεις να σε ειδώ γλυκειά παρηγοριά μου] x2
[για να μου πάψει ο καυμός που έχω στην καρδιά μου] x2

[Μη με παιδεύεις πές μου το απ’ το παραθυράκι] x2
[πως μ’ αγαπάς μικρούλα μου με το γλυκό χειλάκι] x2 |

Δεν θέλω πια να με κοιτάς :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: B-21932
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17025
_______________________________________________________________
Δεν σου είπα πως δεν θέλω πια να με κοιτάς
δεν σου είπα πως δεν θέλω πια να με κοιτάς
με τη δόλια τη ματιά σου γιατί με γελάς
με τη δόλια τη ματιά σου γιατί με γελάς

Θέλεις να με κοροϊδεύεις να με τυραννάς
θέλεις να με κοροϊδεύεις να με τυραννάς
να μου λες πως με λατρεύεις δίχως να πονάς
να μου λες πως με λατρεύεις δίχως να πονάς

Πια βαρέθηκα ν' ακούω ότι θα το πεις
πια βαρέθηκα ν' ακούω ότι θα το πεις
της μανούλας μου πως θέλεις να με παντρευτείς
της μανούλας μου πως θέλεις να με παντρευτείς

Δυο χρονάκια με γελούσες πια δεν θα μπορείς
δυο χρονάκια με γελούσες πια δεν θα μπορείς
κοίταξε καμία άλλη τώρα για να βρεις
κοίταξε καμία άλλη τώρα για να βρεις

Κοίταξε καμία άλλη τώρα για να βρεις
κοίταξε καμία άλλη τώρα για να βρεις |

Δεν θέλουνε να σου μιλώ :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: B-21904
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9777
_______________________________________________________________
Δεν θέλουνε τ' αδέρφια σου,να σου μιλώ μικρή μου
σ' όλο τον κόσμο το 'χουν πει, πως θα γενούν εχθροί μου
αχ, σ' όλο τον κόσμο το 'χουν πει, πως θα γενούν εχθροί μου.

- Όπα, όπα! (φωνή Γιώργου Κάβουρα)

Δεν ξέρουνε το τι θα πει αγάπη, δε γνωρίζουν
τ' αδέρφια σου μικρούλα μου, γι' αυτό με φοβερίζουν
αχ, τ' αδέρφια σου μικρούλα μου, γι' αυτό με φοβερίζουν.

- Αχ, αυτά τ' αδέρφια σου. (φωνή Γιώργου Κάβουρα)

Αφού εσύ με αγαπάς, κι εγώ 'χω αποφασίσει
να μην πικραίνεσαι, κανείς δεν θα μας εμποδίσει
αχ, να μην πικραίνεσαι, κανείς δεν θα μας εμποδίσει.

Ο π' αγαπά δε σκέπτεται, ούτε και λογαριάζει
θα κάνει αυτό οπού ποθεί κι αν πάθει, δεν τον νοιάζει
αχ, θα κάνει αυτό οπού ποθεί κι αν πάθει, δεν τον νοιάζει.

Δεν τον θέλω :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7072
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17026
_______________________________________________________________
Δεν τον θέλω

Μη μου το λες μανούλα μου και μη με βιάζεις
καημούς γι αυτό μες την καρδιά πια μη μου βάζεις
Δεν τον εθέλω να το θυμάσαι
θα κλαίγω μάνα μου και τότε θα λυπάσαι
Δεν τον εθέλω να το θυμάσαι
θα κλαίγω μάνα μου και τότε θα λυπάσαι

Όπου βρεθώ και όπου σταθώ θα μου το πούνε
που' ναι ζηλιάρης και μου τον κατηγορούνε
Δεν τον εθέλω γιατί το ξέρω
θα πάθω μάνα μου πολλά θα υποφέρω
Δεν τον εθέλω γιατί το ξέρω
θα πάθω μάνα μου πολλά θα υποφέρω

Γλυκιά μανούλα μου γιατί με βασανίζεις
σ' αυτόν που μ' αγαπά δεν το αποφασίζεις
Γιατί δεν θέλεις να με παντρέψεις
και τον καημό που έχω πια να μου γιατρέψεις
Γιατί δεν θέλεις να με παντρέψεις
και τον καημό που έχω πια να μου γιατρέψεις |

Είναι δυο χρόνια π' αγαπώ :: Σκαρβέλης Κ. - Τσανάκος Κ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: DG-6376
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2270
_______________________________________________________________
Είναι δυο χρόνια π’ αγαπώ μια έμορφη τσιγγάνα
[και μου ’χουν σφάξει την καρδιά τα μάτια της τα πλάνα] x2

Έχει ματάκια λαμπερά όλο φωτιά και λάβρα
[και η καρδιά μου σφάζεται για δύο μάτια μαύρα] x2

Γι’ αυτό κι εγώ σαν την ειδώ μπροστά μου να περνάει
[φωνάζω αχ για σένανε η γης θε’ να με φάει] x2

Γι’ αυτήνε δίνω τη ζωή δίνω και την ψυχή μου
[μα είναι άκαρδη σκληρή ναζιάρα το πουλί μου] x2

Θα σε πλανέψω μια φορά :: Σκαρβέλης Κ. - Περπινιάδης Σ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: DT-128
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4232
_______________________________________________________________
Ως πότε δε θα μ’ αγαπάς και δε θα με κοιτάζεις
[και γι’ άλλονε μικρούλα μου θα κλαις θ’ αναστενάζεις] x2

Αχ ο καημός μου με πονεί φαρμάκια με ποτίζει
[μα ο έρωτας σαν βιάζεται ποτέ του δεν κερδίζει] x2

Στην μοίρα μου την άτυχη μ’ επιμονή θ’ αντέξει
[μ’ επίμονη κι υπομονή στο τέλος θα σε μπλέξει] x2

Όσο κι αν είσαι αδιάφορη μια μέρα θα θελήσεις
[τον άλλον να το αρνηθείς και μένα να θελήσεις] x4

Καρδιοκλέφτρα :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: GA-7147
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17001
_______________________________________________________________
Μες στη γειτονιά μου , καίει την καρδιά μου
[μια μικρή πολύ πλανεύτρα , όμορφη και καρδιοκλέφτρα
πω πω πω αχ μ'έχει σαν τρελό] χ2

Όταν με κοιτάει , πονηρά γελάει
[με μαγεύει η ματιά της και η τόση τσαχπινιά της
πω πω πω με κάνει και πονώ] χ2

Θα παραμονέψω και θα της το κλέψω
[της τσαχπίνας το φιλάκι, από το γλυκό χειλάκι
πω πω πω αχ πως το λαχταρώ] χ2

Σαν την αντικρίζω , κλαίω και δακρύζω
[και της λέω καρδιοκλέφτρα , είσαι πονηρή πλανεύτρα
πω πω πω για σένα θα χαθώ] χ2 |

Μη μ' αρνηθείς μικρούλα μου :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: B-21932
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16157
_______________________________________________________________
Μη μ' αρνηθείς μικρούλα μου

Αφού μ' ακούς που τραγουδώ γιατί γλυκοκοιμάσαι
τα ξέχασες πια τα παλιά τα χάδια δεν θυμάσαι
τα ξέχασες πια τα παλιά τα χάδια δεν θυμάσαι
αφού μ' ακούς που τραγουδώ γιατί γλυκοκοιμάσαι

Αρνιέσαι όπου μου' λεγες με μάτια δακρυσμένα
πως υποφέρεις δεν μπορείς να ζεις χωρίς εμένα
πως υποφέρεις δεν μπορείς να ζεις χωρίς εμένα
αρνιέσαι όπου μου' λεγες με μάτια δακρυσμένα

Για πες μου τι σου έκανα τη γνώμη σου κι αλλάζεις
και δεν ξυπνάς δεν με ακούς στο νου σου δεν με βάζεις
και δεν ξυπνάς δεν με ακούς στο νου σου δεν με βάζεις
για πες μου τι σου έκανα τη γνώμη σου κι αλλάζεις

Μη μ' αρνηθείς μικρούλα μου γλυκειά παρηγοριά μου
μη θέλεις σ' άλλονε να πας να κάψεις την καρδιά μου
μη θέλεις σ' άλλονε να πας να κάψεις την καρδιά μου
μη μ' αρνηθείς μικρούλα μου γλυκειά παρηγοριά μου

Μη μου λες πως δεν με θέλεις :: Σκαρβέλης Κ. - Ρούκουνας Κ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: B-21924
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8188
_______________________________________________________________
[Μη μου λες πως δε με θέλεις και δε μ' αγαπάς,] χ2
[θα την πάθεις για να ξεύρεις, όπου κι αν θα πας.] χ2

[Θα πονείς και και θα δακρύζεις, όταν μ' αρνηθείς,] χ2
[και βαριά θ' ανεστενάζεις, όπου κι αν βρεθείς.] χ2

[Και μη θέλεις, για να δώσεις σ’ άλλονε φιλί] χ2
[και τα χάδια μου ξεχάσεις άμυαλη τρελή.] χ2

[Έλα σαν και πρώτα, δως μου το χεράκι σου] χ2
[και γλυκά να το φιλήσω το χειλάκι σου.]

Όσο κι αν πονώ :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: B-21974
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5241
_______________________________________________________________
Όσο κι αν πονώ

Όσο κι αν πονώ για σε και κλαίγω
δε θα σου μιλήσω πια στο λέγω
γιατί έμαθα την Κυριακή το βράδυ
που γυρνούσες μ' άλλην μέσα στο σκοτάδι
γιατί έμαθα την Κυριακή το βράδυ
που γυρνούσες μ' άλλην μέσα στο σκοτάδι

Απ' το χέρι τη σφιχτοκρατούσες
τ’αχειλάκι της γλυκά φιλούσες
και της έλεγες πως θα την κάνεις ταίρι
γιατί λάμπει στην καρδιά σου σαν αστέρι
και της έλεγες πως θα την κάνεις ταίρι
γιατί λάμπει στην καρδιά σου σαν αστέρι

Αφού την πονάς και την λατρεύεις
να την παντρευτείς μην την παιδεύεις
να την αγαπάς πολύ να την προσέχεις
και με μένα πια φιλία να μην έχεις
να την αγαπάς πολύ να την προσέχεις
και με μένα πια φιλία να μην έχεις |

Σε ξέχασα δεν σε πονώ :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: GA-7111
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1556
_______________________________________________________________
Σε ξέχασα δε σε πονώ

Τι θέλεις τώρα και ρωτάς
τα βράδια πού γυρνάω
σε ξέχασα δε σε πονώ
και άλλη αγαπάω
και άλλη αγαπάω

Πολλές φορές σου έλεγα
τι κάνεις να προσέχεις
γιατί τα δυο ματάκια σου
με δάκρυα θα βρέχεις
με δάκρυα θα βρέχεις

Μα συ ήθελες να αγαπάς
πολλούς και να κοιτάζεις
και τώρα δε με μέλλει πια
αν κλαις κι αναστενάζεις
αν κλαις κι αναστενάζεις

Δε θέλω ούτε να σε ιδώ
πολλά μου έχεις κάνει
και η καρδιά μου αν πονά
η άλλη θα τη γειάνει
η άλλη θα τη γειάνει

Τα τσαχπίνικά σου μάτια :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: B-21974
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2614
_______________________________________________________________
Δεν μπορώ να μάθω για τα δυο ματάκια σου
γιατί δεν τα βλέπω στα παραθυράκια σου.
Θέλουν να με τυραννούνε και να με παιδεύουνε
τα τσαχπίνικά σου μάτια, άλλον θα λατρεύουνε.

Τι σου έχω κάνει και δεν θες μικρούλα μου
να τα δω λιγάκι που πονά η καρδούλα μου;
Θέλουν να με τυραννούνε και να με παιδεύουνε
τα τσαχπίνικά σου μάτια, άλλον θα λατρεύουνε.

Άλλαξε τη γνώμη για να παρηγορηθώ
με τα δυο σου μάτια κοίταξέ με πριν χαθώ.
Έλα μες στην αγκαλιά μου όπως πρώτα να χαρώ,
να φιλήσω τα ματάκια που τρελά τα λαχταρώ.

Θέλουν να με τυραννούνε και να με παιδεύουνε
τα τσαχπίνικά σου μάτια, άλλον θα λατρεύουνε.

Της καρδιάς το τικ τακ :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7036
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16232
_______________________________________________________________
Σ' αγαπώ και σε λατρεύω μα εσύ με τυραννείς
την καρδιά μου που χτυπάει τικι-τάκ δεν την πονείς

Όταν στο ζητώ θυμώνεις το γλυκό σου το φιλί
τικι-τακ τότε αρχίζει και χτυπάει πιο πολύ

Να το πάρω δεν μ' αφήνεις που χτυπάει δυνατά
ολοένα η καρδιά μου τικι-τακ δεν σταματά

Αφού ξέρεις που υποφέρω τόσο και το λαχταρώ
δωσ' μου το για να μου πάψει το τικ-τακ και να χαρώ |

Τράβα βρε μάγκα και αλάνι :: Σκαρβέλης Κ. - Ρούκουνας Κ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: GA-1793
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5137
_______________________________________________________________
Μη περάσεις απ’τη γειτονιά μου
μάγκα μη σε ξάναδω μπροστά μου,
έμαθα μεσ’το Πασαλιμάνι
π’αγαπάς μια μόρτισσα βρ’αλάνι.

Τράβα βρε μάγκα και αλάνι,
τράβα για το Πασαλιμάνι.

Απ’τη μόρτισσα γλυκά φιλάκια
κάθε βράδυ γλέντι και χαδάκια,
και έτσι την περνάς μαζί της φίνα
και ξεχνάς ν’ανέβεις στην Αθήνα.

Ρεφρέν

Τώρα πια βρε μάγκα για να ξέρεις
μ’έχασες για πάντα δε θα μ’έβρεις,
θα γλεντάω μεσ’το Καλαμάκι
κάθε βράδυ μ’ένα χασαπάκι.

Ρεφρέν

Δεν σε θέλω :: Καρίπης Κ. - Περπινιάδης Σ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: DG-6374
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2916
_______________________________________________________________
Δεν σε θέλω, δε σε θέλω,
πλέον πως να σου το πω;
[Πάρτο απόφαση, κυρά μου,
στο εξής δε σ' αγαπώ.]x2

Σκλάβο σου δυο χρόνια μ' έχεις
και μου τα' κανες πολλά.
[Δε βαστώ πια, δεν αντέχω,
φύγε, δε σε θέλω πια.]x2

Δε με μέλλει πια για σένα,
σ'έχω βγάλει απ' την καρδιά.
[Στο' πα και στο ξαναλέω,
πίστεψέ το στα σωστά.]x2

Βγάλε με από το νου σου,
ξέχασέ με στα σωστά.
[Κάν' ό,τι καταλαβαίνεις
κι από με τραβήξου πια.]x2 |

Ταμπαχανιώτικος μανές :: _ΑΜΑΝΕΔΕΣ - Καρίπης Κ. :: 1930
Αριθμός δίσκου: VI-58078
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2555
_______________________________________________________________
Λησμόνησέ με ολότελα, μην έχεις πια ελπίδα
και πες που δεν σε γνώρισα, ούτε ποτέ σε είδα.

-Γεια σου, Καρίπη μου, γεια σου! (φωνή Καρίπη)

Το μάγκικο :: Καρίπης Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2419
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8264
_______________________________________________________________

Το βλέπω θα πεθάνω :: Καρίπης Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1931
Αριθμός δίσκου: DG-6415

DG-143

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=799
_______________________________________________________________
Το βλέπεις πως γι' αγάπη σου στους δρόμους θα πεθάνω,
[αλίμονό μου, δε μπορώ κι αλλιώτικα να κάνω.] x2

Κρυφό σαράκι στην καρδιά έχω για σένα βάλει,
[η ξενοιασιά μου χάθηκε, με δέρνει η παραζάλη.] x2

Μες στις ταβέρνες, στο κρασί ζητώ να σε ξεχάσω,
[με τον πικρό σου τον καημό, τα νιάτα μου θα χάσω.] x2

Παιδί, της μάγισσας παιδί, τι μάγια μου'χεις ρίξει,
[να το σκεφτώ να σ' αρνηθώ κι ο νους μου πάει να φρίξει.] x2 |

Έξω φτώχεια :: Άλλος Καλλιτέχνης - Τσαγκαράκης Χ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: GA-1914
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=11467
_______________________________________________________________
Τι ωραίος είναι ο κόσμος τη ζωή σου σαν γλεντάς,
ρίχτο έξω, μη σε μέλλει και τις δόξες μην κοιτάς,
πλούτη, δόξες, μεγαλεία μην τα συζητάς.

R: [Έξω φτώχεια, πίκρες, λύπες, σβήστα όλα με κρασί,
φίνε κόσμε, όταν πίνεις, θα περνάς ζωή χρυσή.]]

Όσα κι αν σου δώσει η μοίρα, σου τα δίνει για μπελά,
αφού όλα εδώ θα μείνουν, τι τα θέλεις τα πολλά,
γλέντησέ τα, χαρισέ τα απ’ την τσέπη τα ψιλά.
R
R

Ο μοντέρνος Χαραλάμπης :: Τούντας Π. - Τσαγκαράκης Χ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: GA-1833
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=12382
_______________________________________________________________
Χαραλάμπη που' ναι κείνα, που' ν τα χρόνια τα παλιά,
[που δεν ήθελες μες την Αθήνα, να σου πουν για παντρειά;] x2
Τώρα μέσα σ' ένα χρόνο πήρες δύο και μια τρεις,
τις αμόληκες στο δρόμο, πάλι για να ξαναπαντρευτείς!

Μη μας κάνεις το βαρβάτο, Χαραλάμπη μερακλή,
δε μπορείς να βρεις τον πάτο, βρε Λάμπη, σεβνταλή!
Μη μας κάνεις το βαρβάτο, Χαραλάμπη μερακλή, πω, πω,
δε μπορείς να βρεις τον πάτο και θα πας για το Δαφνί.

Πήρες, Λάμπη, μια Αθηναία τώρα θες και μια Σμυρνιά,
[σου γουστάρει και μια απ' τον Πειραία, θες και μια Μυτιληνιά.] x2
Βρήκες μπόλικες γυναίκες κι όλο ψάχνεις για να βρεις,
τις διαλέγεις σαν τις ρέγγες κι όλες θέλεις να τις παντρευτείς!

Μη μας κάνεις το βαρβάτο, Χαραλάμπη μερακλή,
δε μπορείς να βρεις τον πάτο, βρε Λάμπη, σεβνταλή!
Μη μας κάνεις το βαρβάτο, Χαραλάμπη μερακλή, πω, πω,
δε μπορείς να βρεις τον πάτο και θα πας για το Δαφνί.

Από τα μπερδέλια :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1930
Αριθμός δίσκου: GA-1544
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3349
_______________________________________________________________
[Από τα μπερδέλια πέφτω, βρ’ αμάν,
πέφτω για να σκοτωθώ]]
[η αγάπη μου φωνάζει, βρ’ αμάν,
πιάστε τον για τον θεό, όπα/γιάντες.]]

[Έλα να τα μοιραστούμε, βρ’ αμάν,
τα δικά μου βάσανα,]]
[αν δεν ήσουν ‘σύ η αιτία, βρ’ αμάν,
εγώ δεν τα πάθαινα, όπα/γιάντες.]]

Εγώ είμαι ενός ψαρά παιδί :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1929
Αριθμός δίσκου: AO-315
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1078
_______________________________________________________________
[Εγώ είμαι ενός ψαρά παιδί,
μαυροματούσα και ξανθή.] χ2
[Και βγήκα να ψαρέψω,
μαύρα μάτια να διαλέξω.] χ2

-Ωωωωχ! Να πεθάνουν οι χήρες όλες! (φωνή Νταλγκά)

[Και ρίχνω τη βολτίτσα μου,
καημό που' χει η καρδίτσα μου.] χ2
Και πιάνω ένα λαβράκι
και στην τύχη μου χοντρουλάκι.
Και πιάνω ένα ψαράκι
και στην τύχη μου λαβράκι.

-Έρε κλέφτη ντουνιά, άσπλαχνε! Μ' έφαγες! (φωνή Νταλγκά)

[Και σχίζω την κοιλίτσα του,
καημό που' χει η καρδίτσα του.] χ2
[Και βγήκαν τρεις κοπέλες
και οι τρεις αρματωμένες.] χ2

[Η μια ήταν απ' το Γαλατά,
βάστα το νου σου δυνατά.] χ2
[Και η άλλη απ' το Νιχώρι,
που την αγαπούσαν όλοι]. χ2

-Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πωωωω! (φωνή Νταλγκά)
-Γεια σου, Νταλγκά! (αντρική φωνή, πιθανότατα του Σκαρβέλη)

-Γεια σου, Παστουρμά!

Νέοι χασικλήδες (Έμαθα πως είσαι μάγκας) (Έμαθα πως παίζεις ζάρια) :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Νταλγκάς
(Διαμαντίδης) Α. :: 1928
Αριθμός δίσκου: AO-267
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1395
_______________________________________________________________
Έμαθα πως παίζεις ζάρια
πως είσαι χασικλής
είσαι μάγκας τσικ, λεβέντης
νυχτοπερπατητής

Έλα μαγκάκι μου μικρό
πο 'χω δυο λόγια να σου ειπώ.
Τούρνε και τούρνε τουρνέ και νε,
πες το βρε μάγκα μου το ναι

Μου 'παν είσαι μοσχομάγκας
είσαι και μπελαλής
εξηγείσαι στους τεκέδες
είσαι και νταβατζής

Έλα βρε μάγκα πες το, το ναι
και ότι θέλεις από ‘μέ.
Τούρνε και τούρνε τουρνέ και νε,
πες το βρε μάγκα μου το ναι

-Εεερεεε να μου ζήσεις μάγκα

Έμαθα πως παίζεις ζάρια
είσαι και χασικλού
εξηγείσαι στα παιχνίδια
έχεις και γιαβουκλού

Χασίκλα είσαι και δερβίσης
τραβάς την κουμπουριά
και σ’ όλα τα παιχνίδια μέσα
φωνάζεις τη μαγκιά

Τούρνε και τούρνε τουρνέ και ντέ,
πες το βρε μάγκα μου το ναι.

Ένας μάγκας χασικλής :: Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1931
Αριθμός δίσκου: AO-2013
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=998
_______________________________________________________________
Ένας ειν' ο μάγκας μες στη γειτονιά μας χ2
που φουμάρει ναργιλέ, μες στου Νώντα τον τεκέ.

Γεια σου ρε Νταλγκά , μας τρέλανες πάλι με τις καινούριες σου καβάτες&lt;ref&gt;Καβάτες είναι οι
"γεμάτες" του ναργιλέ.&lt;/ref&gt;!

Ώσαμε το μεσημέρι το λουλά βαστάει στο χέρι, χ2
τη φουμάρει, μαστουριάζει και κανέναν δεν πειράζει. χ2

Να χαρώ το λαρυγκάκι σου αηδόνι μου

Αγαπάει μια απ' την Πόλη , ενός χασικλή την κόρη χ2
κι είναι σεβνταλαντισμένος, ο ντερβίσης ο καημένος.

Τη φουμάρει να μεθύσει για να πάει να της εξηγήσει χ2
να της πει τον έρωτά του πο 'χει μέσα στη καρδιά του χ2

Ώπα ρε μάγκα, να ζήσουν οι μάγκες, ώπα!

Πω πω πω πω πω!

Παραπομπές
&lt;references/&gt;

Έσπασες τα πιάτα :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Κα Πιπίνα :: 1928
Αριθμός δίσκου: G 28009
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=14704
_______________________________________________________________
Ρακί, χασίσι και σεβντάς, αμάν,
με κάναν να χτικιάσω, γιαφ γιουφ,
είκοσι δυο χρονών παιδί, βρ’ αμάν,
τα νιάτα μου να χάσω, γιουφ αμάν.

Έσπασες τα πιάτα, τα 'καμες κομμάτια
μη σε δείρει η μάνα σου, αλανιάρα μου.

Εγώ ρακί δεν έπινα, βρ’αμάν
κρασί για να μεθύσω, γιαφ γιουφ,
μα τα πίνω και τα δυό, βρ’ αμάν,
για να σ' αλησμονήσω, γιουφ αμάν.

Έσπασες τα πιάτα, τα 'καμες κομμάτια
μη σε δείρει η μάνα σου, βρ’ αλανιάρα μου.

Στη φυλακή με βάλανε, βρ’ αμάν,
στο νούμερο το πέντε, γιαφ γιουφ,
αδίκως με δικάσανε, βρ’ αμάν
χρονάκια δεκαπέντε, γιουφ αμάν.

Έσπασες τα πιάτα, τα 'καμες κομμάτια
μη σε δείρει η μάνα σου, αλανιάρα μου.

Κουβέντα με το Χάρο :: Τούντας Π. - Ρούκουνας Κ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: B-21822
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1681
_______________________________________________________________
Το Χάρο τον αντάμωσαν πεντ' έξι χασικλήδες
να τον ρωτήσουν πώς περνούν στον Άδη οι μερακλήδες
Πες μας βρε Χάρε να χαρείς το μαύρο σου σκοτάδι
έχουν χασίσι έχουν λουλά οι βλάμηδες στον Άδη
Πες μας αν έχουν μπαγλαμά μπουζούκια και γλεντάνε
έχουν τεκέδες έχουν τσαρδί που παν' και την τραβάνε

Πες μας αν έχουν γκόμενες μανίτσες και γουστάρουν
τον ναργιλέ να κάνουνε ντουζένι να φουμάρουν
Πες μας βρε Χάρε να χαρείς τι κάνουνε τ' αλάνια
βρίσκουν νταμίρα έχουν λουλά γιά κάθουνται χαρμάνια
Πάρε δυο δράμια προυσαλιό και πέντε μυρωδάτο
και δώσε να φουμάρουνε τ' αδέρφια μας κει κάτου

Και όσοι μαχαιρώθηκαν και πήγανε στον Άδη
για πές μας γιατρευτήκανε ή λιώσαν στο σκοτάδι
Κι όσοι από καρασεβντά τρελάθηκαν και πάνε
πες μας τους πέρασ' ο νταλγκάς γι' ακόμα αγαπάνε
Πες μας τι κάνουν οι φτωχοί πρεζάκηδες κι εκείνοι
πάρε να δώσεις και σ' αυτούς λιγάκι κοκαϊνη

Σ΄αγάπησα βρε μόρτισσα :: Περιστέρης Σ. - Ρούκουνας Κ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: B. 21830
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3118
_______________________________________________________________
Σ’ αγάπησα βρε μόρτισσα χωρίς να ‘χω κακία
μετάνιωσα ο άμοιρος σαν να ‘κανα αμαρτία.
Σε πάντρεψα και σ’ έκανα του κόσμου γκραν κυρία
κι εσύ μου την εσκάρωσες σαν να ‘κανα αμαρτία.

[Αχ τώρα το έχω νιώσει πως κανείς δε θα με σώσει
από τα δικά σου χέρια, παρά μόνο τα μαχαίρια.] x2

Ότι κι αν είχα στο ‘δωσα, αγάπη και λατρεία
μα ‘συ με απαρνήθηκες σαν να ‘κανα αμαρτία
Μάνα κι αδέρφια αρνήθηκα κι εσύ ‘σαι η αιτία
που μόνος μου απόμεινα σαν να ‘κανα αμαρτία.

[Αχ τώρα το έχω νιώσει πως κανείς δε θα με σώσει
από τα δικά σου χέρια, παρά μόνο τα μαχαίρια.] x2

- Γεια σου Ρούκουνα.

Το καπελάκι σου στραβά :: Σκαρβέλης Κ. - Περπινιάδης Σ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-2123
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17316
_______________________________________________________________
Είσαι τσαχπίνα μερακλού έχεις και γούστα φίνα
[σαν το κουκλάκι περπατάς μικρή μου στην Αθήνα]x2
άμαν, αμαν, αμαν τσαχπίνα μερακλού μου
συ μ’ έκανες για να πονώ μου πήρες και το νου μου.

Ντυμένη στα μεταξωτά, γυαλιστερό γοβάκι
[το καπελάκι σου στραβά φορείς σαν κουτσαβάκι]x2
αμαν, αμαν, αμαν τσαχπίνα μερακλού μου
συ μ’ έκανες για να πονώ μου πήρες και το νου μου.

Σε βλέπω και σε λαχταρώ με φόβο καμαρώνω
[τα κάλλη σου τσαχπίνα μου, και σαν κεράκι λειώνω]x2
αμαν, αμαν, αμαν τσαχπίνα μερακλού μου
συ μ’ έκανες για να πονώ μου πήρες και το νου μου.

Πιπίνα μου :: Ασίκης Γ. - Ρούκουνας Κ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7061
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1668
_______________________________________________________________
Στα κάλλη σου τρελένουμαι πιπίνα μου πιπίνι
Γιατί έχεις μάτια φλογερά και χείλια σαν ρουμπίνι ] 2x

Πιπίνα πιπινάκι, με καίει σαν κεράκι
Δίχως εσέ πιπίνι η φλόγα μου δε σβήνει

Πιπίνα πιπινάκι, μα δεν πονείς λιγάκι
Πιπίνα μου πιπίνι για πες μου τι θα γίνει

Τα ολόξανθά σου τα μαλλιά είναι σαν το μετάξι
Και η τουαλέτα που φορείς σε κάνει πιο εντάξει ] 2x

Πιπίνα πιπινάκι, με καίει σαν κεράκι
Δίχως εσέ πιπίνι η φλόγα μου δε σβήνει

Πιπίνα πιπινάκι, μα δεν πονείς λιγάκι
Πιπίνα μου πιπίνι για πες μου τι θα γίνει

Με ένα σου χαμόγελο μου έβαλες μεράκι
Γι αυτό πιπίνα μου γλυκιά με τρώει το σαράκι ] 2x

Πιπίνα πιπινάκι, με καίει σαν κεράκι
Δίχως εσέ πιπίνι η φλόγα μου δε σβήνει

Πιπίνα πιπινάκι, μα δεν πονείς λιγάκι
Πιπίνα μου πιπίνι για πες μου τι θα γίνει

Καροτσιέρης :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Καρίπης Κ. :: 1928
Αριθμός δίσκου: GA-1340
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8693
_______________________________________________________________
Καροτσέρη τράβα, να πάμε στα Ταταύλα,
να μας πας και να μας φέρεις, πόσα τάλιρα γυρεύεις,
να σας πάω και να σας φέρω, δέκα τάλιρα γυρεύω.

R: Αααα, τράβα καροτσέρη, γρήγορα να πάμε,
τράβα και τράβα και γρήγορα να πάμε.

Καροτσέρη ίσια, να πάμε στα Πατήσια,
να μας πας και να μας φέρεις, πόσα τάλιρα γυρεύεις,
να σας πάω και να σας φέρω, δέκα τάλιρα γυρεύω.
R
Καροτσέρη να παράδες να μας πας τους φουκαράδες,
να μας πας και να μας φέρεις, πόσα τάλιρα γυρεύεις,
να σας πάω και να σας φέρω, δέκα τάλιρα γυρεύω.
R
[Καροτσέρη να δυο λίρες για τις βόλτες που μας πήγες. ]]

Μάτια γλυκά :: Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1932
Αριθμός δίσκου: B-21645
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=18206
_______________________________________________________________
A: Αχ, μ’ αυτά τα ολόγλυκά σου μάτια,
μου ‘κανες την καρδιά κομμάτια,
[να τα φιλήσω, φως μου δεν μπορώ,
και μου ‘ρχεται, να τρελαθώ.]]

R: [Δως μου ένα φιλάκι που ποθώ μικρό μου,
αχ, νεράιδα μου, θα τρελαθώ,
με τα ολόγλυκά σου μάτια,
μου ‘κανες την καρδιά, κομμάτια.]]

Άσε πια μικρό μου, τα γινάτια,
με τα σουρμελίδικά σου, μάτια,
[κι έλα ‘δώ, φως μου, στην αγκαλιά μου,
να μου γιάνεις, την καρδιά μου.]]
R
A
R

