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Δημιουργήθηκε από Smoking στις 17 Φεβρουαρίου 2016

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 |

Καπνουλούδες :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-6106
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16329
_______________________________________________________________
Βρέ καπνουλού μου έμορφη σ'αρέσει τό ντουμάνι
καί μένανε μέ παρατάς ρέστονε και χαρμάνη.

Οτάν σχολάσεις γίνεσαι μιά κούκλα πρώτη φίνα
και την πουλεύεις πονηρά στη Βούλα στη Ραφήνα.

Τούς μάγκες πάντα προτιμάς κι ολους τούς παραλήδες,
μά ζούλα πάντα κυνηγάς τούς έμορφους νταήδες.

Και στό φινάλε πάς γλεντάς μέ μάγκες στούς τεκέδες,
γιατί σ'αρέσει ο μπαγλαμάς, μπουζούκια κι αργιλέδες.

Παντα με γλυκό χασίσι :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: DG-6163
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7758
_______________________________________________________________
Πάντα μέ γλυκό χασίσι πώς μ'αρέσει νά μεθώ
και μέ έμορφες τσαχπίνες την ζωή μου πάντα να περνώ

Απ'τα χείλη τους να πέρνω μάγκικα γλυκά φιλιά
και το χάραμα να στρίβω για ρεμπέτικη φωλιά

Κι αν μού λάχει να μεθύσω στή ρεμπέτικη φωλιά
μάγκικα θά ξεψυχήσω μ'όμορφη γλυκιά πενιά (Ωπα)

Πάντα μέ γλυκό χασίσι πώς μ'αρέσει νά μεθώ
και μέ έμορφες τσαχπίνες την ζωή μου πάντα να περνώ (Ωπα)

Απ'τα χείλη τους να πέρνω μάγκικα γλυκά φιλιά
και το χάραμα να στρίβω για ρεμπέτικη φωλιά
(Γειά σου ρε Μπαγιαντέρα)

Κουτσαβάκι (Βρε μάγκα το μαχαίρι σου) :: Δελιάς Α. - Δελιάς Α. :: 1936
Αριθμός δίσκου: AO-2307
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4902
_______________________________________________________________
Βρε μάγκα το μαχαίρι σου για να το κουσουμάρεις
Πρέπει να έχεις την ψυχη φιγουρατζή, καρδιά για να το βγάλεις(x2)
Σε μένα δεν περνάν αυτά και κρύψε το σπαθί σου
Γιατί μαστούρης θα γίνω φιγουρατζή και θα 'ρθω στο τσαρδί σου(x2)
(Γειά σου Αρτέμη μέ τίς όμορφες πενιές σου)
Αλλού να πας φιγουρατζή να κάνεις τη φιγούρα
Γιατί κι εγώ φουμάρισα φιγουρατζή, κι έχω τρελή μαστούρα(x2)
Στο 'πα να κάτσεις φρόνιμα γιατί θα σε τσακίσω
θα 'ρθω με το κουμπούρι μου φιγουρατζή και θα σε ξεφτιλίσω(x2)
(Γειά σου ρέ Μπάτη με τό μπαγλαμά σου ,μπράβο)

Νίκος τρελάκιας :: Δελιάς Α. - Δελιάς Α. :: 1936
Αριθμός δίσκου: DG-6185
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3251
_______________________________________________________________
Τόν ξέρετε μωρέ παιδιά τόν Νίκο τόν τρελλάκια
παιδί τζιμάνι μαγκες μου μά κάνει καβγαδάκια(x2)
Τόν ξέρετε μωρέ παιδιά τόν Νίκο τόν τρελλάκια
τό κούφιο καί η δίκοπη ειναι η συντροφιά του
γι'αυτό δέν πάει μάγκες μου ποτέ κανείς κοντά του(x2)
τό κούφιο καί η δίκοπη ειναι η συντροφιά του
(γειά σου Μάθεση Τρελλάκια)
οι γκόμινες τόν ξέρουνε κι όλοι οι νταβατζήδες
για γούστο του τσακώνεται μέ όλους τούς νταήδες(x2)
οι γκόμινες τόν ξέρουνε κι όλοι οι νταβατζήδες
(γειά σου Αρτέμη μέ τίς όμορφες πενιές σου)
την κάπα του τήν κρέμασε εδώ και λίγα χρόνια
γι'αυτό καί τόν εβγάλανε τρελλάκια τά κορόιδα(x2)
την κάπα του τήν κρέμασε εδω και λίγα χρόνια
('Αλλα)

Ο πόνος του πρεζάκια (Απ' τον καιρό που άρχισα) :: Δελιάς Α. - Δελιάς Α. :: 1936
Αριθμός δίσκου: DG-6185
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2085
_______________________________________________________________
Απ' τον καιρό που άρχισα την πρέζα να φουμάρω
ο κόσμος μ' απαρνήστηκε δεν ξέρω τι να κάνω(x2)
απ' τον καιρό που άρχισα την πρέζα να φουμάρω
Όπου σταθώ κι όπου βρεθώ ο κόσμος με πειράζει
και η ψυχή μου δεν κρατά πρεζά να με φωνάζει(x2)
όπου σταθώ κι όπου βρεθώ ο κόσμος με πειράζει
Απ' τη μυτιά που τράβαγα άρχισα και βελόνι
και το κορμί μου άρχισε σιγά σιγά να λιώνει(x2)
απ' τη μυτιά που τράβαγα άρχισα και βελόνι
Τίποτα δεν μ' απόμεινε στον κόσμο για να κάνω
αφού η πρέζα μ' έκανε στους δρόμους ν' αποθάνω(x2)
τίποτα δεν μ' απόμεινε στον κόσμο για να κάνω

Πού είναι τα χρόνια τα παλιά :: Γαβαλάς Σ. - Ρούκουνας Κ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: GA-1769
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=505
_______________________________________________________________
Που 'ναι τα χρόνια τα παλιά αμάν αμάν
όπου την πίναμε παιδιά
στου Φιλοπάππου τη φωλιά αμάν αμάν
μέσα στου κέντρου τη σπηλιά.

Εκεί συχνάζαμε πολλοί αμάν αμάν
από την Πλάκα και Ψυρρή
Θησείο Γκαζοχώρι αμάν αμάν
και της Γιαννούς η κόρη.

Μ' όλα του κόσμου τα καλά αμαν αμάν
και με μπουζούκι μπαγλαμά

Ώιντες!!!

οι νύχτες μας περνούσανε αμάν αμάν
και πίσω δε γυρνούσανε.

Κι έτσι τα χρόνια πέρασαν αμάν αμάν
και τώρα μας εγέρασαν
τώρα βγήκανε οι μάγκες
όλο τρίχες ματσαράγκες.

Ώπα ωχ ωχ
Γεια σου Μεμέτη με τα τραγουδάκια σου&#160;!!!

Ηρωίνη και μαυράκι :: Γαβαλάς Σ. - Περπινιάδης Σ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-6126
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8581
_______________________________________________________________
Να ξεφύγω δεν μπορούσα
καθώς γύριζ’ απ’ την Προύσα
|Με πρόδωσαν κάτι μπράβοι
και με πιάσαν στο καράβι | 2x

Είχα ράψει στο σακάκι
δυο σακούλες με μαυράκι
|και στα κούφια μου τακούνια
ηρωίνη ως τα μπούνια

| 2x

Θα γεμίζαν οι λουλάδες.
Κλάψτε τώρα ντερβισάδες
|Θα γινότανε γιαγκίνι
με μαυράκι κι ηρωίνη | 2x

Ε ρε το ’χω κάνει τάμα
Θα μισέψω γι άλλο πράμα
|Γεια σου Προύσα παινεμέ-ένη
και στον κόσμο ξακουσμέ-ένη

| 2x

{Γειά σου Μαργαρώνη με τις πενιές σου
γεια σου και σένα Στελλάκι}

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.

Μανώλης ο χασικλής :: Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι. - Δούσας Κ. :: 1932
Αριθμός δίσκου: 56319-F
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4444
_______________________________________________________________
Δεν το ήλπιζα Μανώλη
αχ κορόιδο να πιαστείς
και τον αργιλέ να σπάσεις
και στη φυλακή να μπεις

Εάν είσαι φίνος μάγκας βρε
που ‘ναι τα μπεγλέρια σου
εάν είσαι κι αλανιάρης
που ‘ναι τα μαχαίρια σου

[Βρε Μανώλη] 6χ
που ‘φαγες τη φάβα όλη

Για σταμάτα 'σύ ρε μάγκα
κι είμαι φίνος χασικλής
κι όταν θα την εφουμάρω
ωχ, να ξεμολοηθείς

Έλα, έλα βρε Μανώλη
να την εφουμάρουμε
και να στρώσουμε κουβέρτα
αχ για να τους τα πάρουμε

Του καημένου του Μανώλη βρε
[του καημένου του Μανώλη] 2χ
του τη σκάσαν στο παπόρι

Και του πήραν εκατό ωχ

και του πήραν εκατό
αχ και του πήραν εκατό
από μες απ’ το παλτό

Γιάννης χασικλής :: Άλλος Καλλιτέχνης - Κωστής (Μπέζος) :: 1930
Αριθμός δίσκου: VI-58067
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1230
_______________________________________________________________
Μέσα στου Συγγρού τη φυλακή βρίσκεις
λουλά και τουμπεκί, όπλες
έχει φίνους χασικλήδες
πού `ναι όλοι μερακλήδες

Ρε συ Γιάννη αργιλά ωχ
γέμισέ μας το λουλά

Σαν φουμάρω ναργιλέ λέω
στη αγάπη μου μανέ, όπλες
μα εκείνη δε μ’ ακούει
και με κάνει πιο μαστούρη

Ρε συ Γιάννη αργιλά, όπλες
γέμισε μας το λουλά

Σαν φουμάρω το λουλά έχω
δίπλα μου το μπαγλαμά όπλες]
παίζω και με πιο μεράκι
σαν θυμάμαι το Ελενάκι

Ρε συ Γιάννη αργιλά
γέμισε μας το λουλά

Στρίβε λόγια (Πάψε να μου κάνεις πια την πάπια) :: Δημητριάδης Τ. - Άλλος Καλλιτέχνης :: 1930
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.

Ο λαθρέμπορος (Με μπαμπεσιά με πιάσανε) :: Καμβύσης Γ. - Παναγής Χ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: B-21811
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2133
_______________________________________________________________
Με μπαμπεσιά με πιάσανε, αμάν, αμάν
κι άδικα με δικάσανε,
γιατί έκανα παρέα λαθρεμπόρους στον Περαία.

Ο εισαγγελέας μ’ έκαψε, αμάν, αμάν

και στα τεφτέρια μ’ έγραψε

και βγήκε ο λογαριασμός φυλάκιση κι εκτοπισμός.

Βάλτονε, λέει και ντουγρού, αμάν, αμάν,
πέντε χρονάκια στου Συγγρού
και άλλα τρία στην Ανάφη τον λαθρέμπορα να μάθει.

Ένορκοι μου τη σκάσατε, αμάν, αμάν,
αλλά τον κόπο χάσατε,
γιατί είμαστε μαγκιόροι, όλοι εμείς οι λαθρεμπόροι.

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

Για μένα δεν σε μέλει :: Καρίπης Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1931
Αριθμός δίσκου: DG-6415
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=837
_______________________________________________________________
Αφού δυο χρόνια την καρδιά μου έκανες κουρέλι, 1.
για μένα τώρα κάθεσαι και λες πως δε σε μέλλει. 2.2.1

Τι σού'χω κάνει, δε μου λες, που τά' βαλες μαζί μου, 1.
κι ένα μαρτύριο μού 'κανες τη δόλια τη ζωή μου. 2.2.1

Αν ήξερα πως θα τραβώ ετούτα τα μαρτύρια, 1.
με σένα δε θα τά 'μπλεκα κι ας είχες 'κατομμύρια. 2.2.1

Μα βλέπεις με ξεγέλασες με τα τρελά σου χάδια, 1.
και μ' έκανες και σ' έκλεισα βαθιά στα φιλοκάρδια. 2.2.1

Τώρα που το μετάνιωσα και θέλω να σ' αφήσω, 1.
χωρίς εσένα δε μπορώ στον κόσμο πια να ζήσω. 2.2.1 |

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 |

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

Οι δυο χήρες :: Καρίπης Κ. - Περπινιάδης Σ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: DG-6273
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1488
_______________________________________________________________
Μια χήρα από την Κοκκινιά
μια χήρα παιχνιδιάρα
εμάλωσε με μια Σμυρνιά
τσαχπίνα και ναζιάρα.

Το φίλο της της πείραξε
κι έχασε τα μυαλά της
κι από τη χήρα η Σμυρνιά
εβρήκε τον μπελά της.

Ωχ άλα γεια σου Χρυσίνη

Σμυρνιά τον καψουρεύτηκες
τον όμορφό μου φίλο
μα αν σε δω και του μιλάς
θα σου πατήσω ξύλο.

Κι έτσι μαλώσανε οι δυό
οι όμορφες οι χήρες
όχι σου πήρα το μικρό
όχι εσύ τον πήρες.

Ωχ άλα

Μα έπειτα αγαπήσανε
και τον ομορφονιό τους
όπως εσυμφωνήσανε
τον είχανε κι οι δυό τους

Άλα |

Ειρηνάκι :: Κασιμάτης Ζ. - Κασιμάτης Ζ. :: 1931
Αριθμός δίσκου: GA-1586
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1709
_______________________________________________________________
Δε στο 'πα μια και δυο και τρεις , φύγε να με ξεφορτωθείς
να μην περάσεις από 'δω , γιατί θα γίνει φονικό
Αμάν αμάν Ερηνάκι , μ' έχεις βάλει σε μεράκι.

Εγώ ολοένα θα περνώ κι ας πα' να γίνει φονικό
ούτε τ' αδέρφια σου ψηφώ , γιατί πουλί μου σ' αγαπώ
Αμάν αμάν Ερηνάκι , όλο σκέρτσο και ναζάκι.

Θα 'ρθω μια ημέρα να σε ειδώ κι ας πάγω από σκοτωμό
και θα σε κλέψω μια βραδιά , γιατί μου πήρες τη καρδιά
Αμάμ αμάν Κατινάκι , μ' έχεις βάλει σε μεράκι
μ'έχεις βάλει σε μεράκι , αμάν αμάν Ερηνάκι.

Σχόλια[επεξεργασία]
Το «Αρχείο» (του Π. Κουνάδη) το αποδίδει στον Ογδοντάκη.

Καλογεράκι :: Κασιμάτης Ζ. - Κασιμάτης Ζ. :: 1932
Αριθμός δίσκου: B-21615
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2764
_______________________________________________________________
Καλογερά-,βρε καλογερά-, καλογεράκι θα γενώ
καλογεράκι θα γενώ για να σωθώ αν μπορέσω
[και κομπολόι θα κρατώ ] x3
φως μου για να σ’ αρέσω

Άλλα μου λεν,βρε άλλα μου λεν, άλλα μου λεν τα χείλη σου
άλλα μου λεν τα χείλη σου και άλλα μου λεν οι φίλοι σου
καλιά έχω βρε Βαγγελίστρα μου
[καλιά έχω δύο μαχαιριές ] x2
παρά τα λόγια που μου λες

Καλογερά-, βρε καλογερά-, καλογεράκι φτιάχτηκα
καλογεράκι φτιάχτηκα σε μοναστήρι κάθησα
στα χέρια σου γκρινιάρα μου
[στα χέρια σου μπερδεύτηκα ] x2
και ξεκαλογερεύτηκα

Εάν δεν ήσουν φθισικιά :: Κηρομύτης Σ. - Κηρομύτης Σ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: AO-2404
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5756
_______________________________________________________________
Εάν δεν ήσουν φθισικιά αμάν, αμάν μικρή ξανθομαλλούσα
εγώ δεν θα 'μουν δυστυχής αμάν, αμάν και ευτυχής θα ζούσα
Μη κλαις αγάπη μου χρυσή αμάν, αμάν τι θέλεις να σου κάνω
ήταν της τύχης μου γραπτό αμάν, αμάν για σένα να πεθάνω
(γειά Κερομύτη ασίκη)
Για δες πως εκατήντησα αμάν, αμάν στους δρόμους να γυρίζω
να σκέφτουμαι καθημερνώς αμάν, αμάν και πάντα να δακρύζω
Μια χάρη μόνο σου ζητώ αμάν, αμάν μετά το θάνατο μου
να έρχεσαι καμία φορά αμάν, αμάν στον τάφο τον δικό μου
(γειά σου Τασία)

Η μόνη μου παρηγοριά (Τα πεύκα της Πεντέλης) :: Κηρομύτης Σ. - Κηρομύτης Σ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: DG-6291
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=878
_______________________________________________________________
Η μόνη μου παρηγοριά
στα πεύκα της Πεντέλης
είν’ ο γιατρός που με κοιτά, αμάν αμάν,
μάνα μου μη σε μέλει.

Μάνα μου βήχας μ’ έπιασε,
αίμα βγάζει το στόμα,
πότε, Θεέ, το σώμα μου, αμάν αμάν,
θ’ αναπαυτεί στο χώμα.

Γιατί γινάτι το ‘βαλες,
φθίση, να με πεθάνεις,
τη δύστυχη μανούλα μου, αμάν αμάν,
σκληρά να την πικράνεις.

Μάνα μου μην πικραίνεσαι,
τώρα αποφάσισέ το
και μια φορά το μνήμα μου, αμάν αμάν,
έλα και δρόσισέ το.

Μες στου Βάβουλα τη Γούβα :: Κηρομύτης Σ. - Κηρομύτης Σ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: AO-2390
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=788
_______________________________________________________________

Το κρίμα μου θα την ευρεί (Στην Κοκκινιά εγύριζα) :: Κηρομύτης Σ. - Κηρομύτης Σ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: DG-6291
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6515
_______________________________________________________________
Στην Κοκκινιά εγύριζα δυο χρόνια ξενυχτούσα
για μια τσαχπίνα έμορφη στίς μπύρες καί γλεντούσα x2
Καί ξαφνικά μού τό'στριψε πουλήθηκε μέ χρήμα
δεν τό'ξερε η άκαρδη πως θά τήν βρεί τό κρίμα x2
Τό κρίμα μου θά την ευρεί καί θά τήν τυρανήσει
και δάκρυα απ'τά μάτια της θα τρέχουν σάν τήν βρύση x2
Μά τότε θά 'ναι πιά αργά όταν θά μέ ζητήσει
τό τέλος της η άσπλαχνη μόνη της θά θελήσει x2
(γεια σου Κερομύτη)
Μά τότε θά 'ναι πιά αργά όταν θά μέ ζητήσει
τό τέλος της η άσπλαχνη μόνη της θά θελήσει x2

Από την πόρτα σου περνώ :: Κωστής (Μπέζος) - Κωστής (Μπέζος) :: 1931
Αριθμός δίσκου: Vi-58116
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8163
_______________________________________________________________
Απ’ την πόρτα σου περνώ στέκω και κοιτάζω
κι από την αγάπη μου αρχίζω και νυστάζω,
απ’ την πόρτα σου περνώ, στέκω και μπανίζω
κι από τις χαραματιές πάντα σε μπανίζω.

R: Στάσου λίγο, κοίταζε με και στο στόμα σβέλτα,
μην αργείς και φίλησέ με,
στάσου λίγο, κοίταζε με, πάρε ένα σκουπόξυλο και κυνήγησέ με.

Απ’ την πόρτα σου περνώ και έριξα τα ζάρια,
ένα φιλί σου ζήτησα και μου ‘κανες παζάρια,
απ’ την πόρτα σου περνώ, μιλάς μ’ έναν κορτάκια,
τα ζάρια μου ξανάριξα και μου ‘ρθανε ντορτάκια.
R
Απ’ την πόρτα σου περνώ, μανάρα μου τσακίστρα,
τα μαλλιά σου χτένιζες και τα ‘κανες χωρίστρα,
απ’ την πόρτα σου περνώ, μου κάνεις την κορόιδα
κι αμέσως το ανθίστηκα πως έχεις φάει σκόρδα.
R

Ο σερέτης :: Μοντανάρης Ι. - Κάβουρας Γ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: B-21838
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2189
_______________________________________________________________
Σερέτης είμαι χασικλής , κοτσάνι την περνάω
και σαν μου λάχει νταβατζής , στροφή την αμολάω

Μα σα μου λάχει σταυρωτής , ευθύς την αμολάω
την πάπια και την παλαβή , κάνω και δε μιλάω.

Μαστούρης πάντα την περνώ και με σερετιλίκι
τις γκόμενες τις εξηγώ , με το τσιγαριλίκι.

Μα σα μου λάχει σταυρωτής , ευθύς την αμολάω
την πάπια και την παλαβή , κάνω και δε μιλάω.

Γεια σου Κάβουρα.

Χαρμάνης ώρες δε βαστώ , παω για να φουμάρω
μες στου ντερβίση τον τεκέ , που τον πατάει η Μάρω.

Μα σα μου λάχει σταυρωτής , ευθύς την αμολάω
την πάπια και την παλαβή , κάνω και δε μιλάω. |

Σαν πεθάνω (Ο φθισικός) :: Μοντανάρης Ι. - Ρούκουνας Κ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: B-21801
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5579
_______________________________________________________________
Μάνα μου το στήθος μου πονεί αχ μάνα μου
μάνα μου το στήθος μου πονεί
μάνα μου το στήθος μου πονεί κι ανεστενάζω
τούτονε το χρόνο μάνα μου δεν τονε βγάζω.

Σαν πεθάνω βρε μανούλα , μίλα στη γειτονοπούλα
πες της πως γι' αυτήν πεθαίνω , αχ και στον Άδη κατεβαίνω.

Να με πλύνει να μ' αλλάξει , το κεράκι να μ' ανάψει
να με κλάψει να με κλάψει , αχ το κορμάκι μου να θάψει.

Μάνα μου το 'παν οι γιατροί αχ μάνα μου
μάνα μου το 'παν οι γιατροί
μάνα μου το 'παν οι γιατροί πως έχω φθίση
δεν μπορεί μανούλα μου , ο βήχας να μ' αφήσει.

Σαν πεθάνω βρε μανούλα , μίλα στη γειτονοπούλα
πες της πως γι' αυτήν πεθαίνω , αχ και στον Άδη κατεβαίνω.

Να με πλύνει να μ' αλλάξει , το κεράκι να μ' ανάψει
να με κλάψει να με κλάψει , αχ το κορμάκι μου να θάψει.

Γειά σου Σαμιωτάκι ,ποτέ σου να μην πεθάνεις&#160;!!!

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!

Γυφτοπούλα :: Μπάτης Γ. - Μπάτης Γ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2187
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4919
_______________________________________________________________
Γυφτοπούλα στο χαμάμ, κι εγώ πληρώνω μπιρ-ταμάμ
όσα-όσα τα πλερώνω, να σε βλέπω μπιρ-ταμάμ
Για να μπεις να κάνεις μπάνιο, να μην πέσω κι αποθάνω
τσίμπι-ρίμπι γιάλα

Όταν βάζεις το τσεμπέρι, το λελούδι στο αυτί
το τσιγάρο εις στο χέρι, και στα κέντρα περπατείς
(γειά σου Μπάτη μου)
Να χαρείς τις δυο κοτσίδες, το φουστάνι το μακρύ
τ’ αψηλό σου το τακούνι, περπατάς και τρέμει η γη....ωπα

Γυφτοπούλα μου γλυκιά, μου ’χεις κλέψει την καρδιά
μ’ έκανες να τρελαθώ, γιατί πόλυ σ’ αγαπώ
(γειά σου μεμέτη μου με τον μπαγλαμά σου)
Να χαρείς την εμορφιά σου, την ποδιά σου τη χρυσή
αχ ξεσκάλτσωτη γυρίζεις, γυφτοπούλα μου εσύ

Δεν μπορώ να καταλάβω, Τούρκα είσαι για Ρωμιά
για Εγγλέζα, για Φραντσέζα, που'χεις τόση εμορφιά

Όταν βάνεις το παπάκι με τη φούντα τη χρυσή
τρέμει ο ουρανός να πέσει, με τ’ αστέρια του μαζί
(ε ρε Μπάτη σε κάνανε οι γυφτοπούλες χάλια αδερφέ μου)

Μελωδία[επεξεργασία]
Πρότυπο:Κλικ για μελωδία
&lt;lilymidi&gt;
\set Staff.midiInstrument = "bright acoustic"

\clef treble
\tempo 8=104
\key a \major
\time 9/8
\relative c
fis16 e fis gis a b fis8 fis16 fis e d cis d e e8 e16
fis16 e fis gis a b fis8 fis16 fis e d cis d e b8 b16
d d d d d d d cis b cis cis cis cis cis cis cis8 a16
b cis d d cis a b cis d d d d d d d d cis b
cis cis cis cis cis cis cis8 a16 b cis d d cis a b8 b16
{fis'16 e fis gis a b fis8 fis16 fis e d cis d e e8 e16
fis16 e fis gis a b fis8 fis16 fis e d cis d e b8 b16
d d d d d d d cis b cis cis cis cis cis cis cis8 a16
b cis d d cis a b cis d d d d d d d d cis b
cis cis cis cis cis cis cis8 a16 b cis d d cis a b4 }
\addlyrics {Γυφ το που λα στο χαμ αμ, κι εγω πλη ρω νω μπιρ ταμ αμ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Για να μπεις να καν εις μπα _ νιο, να μην πε σω κι απο θα νω
τσι μπι ρι μπι για _ λα
}
&lt;/lilymidi&gt;

Καμηλιέρικο :: Μπάτης Γ. - Μπάτης Γ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2187
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3978
_______________________________________________________________
Γλέπω τέσσεροι παρέα κι όλοι από τον Περαία
Και 'φουρμένανε χασίσι με τη φετινή τη κρίση
με τη φετινή τη κρίση και 'φουρμένανε χασίσι
Και με πήρανε μαζί τους και με πήγαν στο τσαρδί τους
και με πήγαν στο τσαρδί τους και με πήρανε μαζί τους
- Μπράβο Μπάτη
Βλέπω δυο χασισωμένοι, και στη ψάθα καθισμένοι
και στη ψάθα καθισμένοι βλέπω δυο χασισωμένοι
Ένας έπαιζε μπουζούκι κι άλλος έκανε τσιμπούκι
κι άλλος έκανε τσιμπούκι κι αλλος έπαιζε μπουζούκι
- Άιντα
Και τον φέρνουνε μπροστά μου, βόηθα Χριστέ και Παναγιά μου
βόηθα Χριστέ και Παναγιά μου και τον φέρνουνε μπροστά μου
Να φουμάρω με την καρδιά μου, για να παίξω το μπαγλαμά μου
για να παίξω μπαγλαμά μου να φουμάρω με την καρδιά μου

Μελωδία[επεξεργασία]
(Καμηλιέρικο ζαϊμπέκικο - Μακάμ: Ραστ)
Πρότυπο:Κλικ για μελωδία
&lt;lilymidi&gt;
\clef treble
\time 9/8
\tempo 8=130
\relative c' {

d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 g' g |
d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 c c |
d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 g' g |

d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 c c |
d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 g' g |
d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 c c |
a'8 g a g a g a g4 |
a8 g a g a g a g4 |
d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 g' g |
d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 c c |
d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 g' g |
d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 c c
}
\addlyrics

{________________________
Γλε πω _ τε σε _ ροι πα _ ρε α _
κι'ο λοι _ α πο _ τον Πε _ ραι α _
________________________
και φου μερ να νε χα σι σι με τη φε τι νη την κρι ση
με τη _ φε τι _ νη την _ κρι ση _ και φου _ μερ να _ νε χα _ σι σι }
&lt;/lilymidi&gt;

Ζεϊμπεκάνο σπανιόλο (Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα) :: Μπάτης Γ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: AO-2142
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6040
_______________________________________________________________
Ζούλα σε μία μωρ'βάρκα μπήκα καί στη σπηλιά του Δράκου βγήκα
Βλέπω τρεις μαστουρωμένοι βρέ και στην άμμο βρέ ξαπλωμένοι
Ήταν ο Μπάτης βρέ κι ο Άρτέμης βρε και ο Στράτος βρε ο Τεμπέλης
(γειά σου Στράτο μέ τίς όμορφες πενιές σου)
Βρέ σύ Στράτο ναί βρέ σύ Στράτο, βρέ φιάξε ναργιλέ αφράτο
Να φουμάρει το Μπατάκι,βρέ που 'ναι χρόνια βρέ ντερβισάκι
Να φουμάρει βρέ κι ο Αρτέμης,βρέ όπου πάει βρέ και μας φέρνει
Μας στέλνει μαύρο απ’ την Πόλη βρε και μαστούρια είμαστε όλοι
Τουμπεκί απ’ την Περσία,βρε πίνει ο μάγκας με ησυχία
(γειά σου Αρτέμη)

Ο θερμαστής :: Μπάτης Γ. - Μπάτης Γ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2161
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4918
_______________________________________________________________
Μηχανικός στη μηχανή
και ναύτης στο τιμόνι
κι ο θερμαστής στο στόκολο
μ' έξη φωτιές μαλώνει.

Αγάντα θερμαστάκι μου
και ρίχνε τις φτιαριές σου
μέσα στο καζανάκι σου
να φτιάξουν οι φωτιές σου.

Κάργα ρασκέτα, ωχ, και λοστός
τον Μπέη να περάσουν
και μες στου Κάρντιφ τα νερά
εκεί να πα ν’ αράξουν.

(Γεια σου Μπάτη με τον μπαγλαμά σου)

Μα η φωτιά είναι φωτιά
μα η φωτιά είναι λάβρα
κι η θάλασσα μου τα ’κανε
τα σωθικά μου μαύρα - εχ!

Μελωδία[επεξεργασία]
Πρότυπο:Κλικ για μελωδία
&lt;lilymidi&gt;
\clef treble
\time 9/8

d16 cis16 d16 e16 d16 c16 c16 b16 c16 a16 b16 gis16 a16 b16 c16 cis16 d16 d16
d16 cis16 d16 e16 d16 c16 c16 b16 c16 b16 a16 gis16 a16 a16 a16 a16 a8
a16 gis16 a16 gis16 f16 e16 d8 f16 e16 d16 cis16 d16 e16 f16 gis16 a8
a16 gis16 a16 gis16 f16 e16 d8 f16 e16 d16 cis16 d16 a16 d16 a16 d8
f8 f16 f16 gis8 gis8 a16 gis16 f16 gis16 a8 a8 a8
f8 f16 f16 gis8 gis8 a16 gis16 f16 e16 d16 a16 d16 a16 d8
f8 f16 f16 gis8 gis8 a16 gis16 f16 gis16 a8 a8 a8
f8 f16 f16 gis8 gis8 a16 gis16 f16 e16 d16 a16 d16 a16 d8
&lt;/lilymidi&gt;

Οι φυλακές του Ωρωπού :: Μπάτης Γ. - Μπάτης Γ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2239
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4921
_______________________________________________________________
(Πές μας τά μεγαλεία τού Ωρωπού)
Στον Ωρωπό καλέ την περνάμε φίνα
Πιο καλά κι απ’ την Αθήνα
Τρίτη, Πέμπτη μακαρόνια
μα ο μάγκας βγάζει χρόνια
Και την Κυριακή μας δίνουν κρέας
Τσάμπα είναι και ο κουρέας
(Πές μας τώρα καί τά ζοριλίκια του θαλάμου)
Εις το πρώτο πγαιν' το χαρμανλίκι
Και στο δεύτερο το μαστουρλίκι
Και στο τρίτο πγαιν' το νταϊλίκι
Και στο τέταρτο, ωχ, το ζοριλίκι
(έλα σκάστε)
Και στο πέμπτο της λαθρομπορίας
Και στο έκτο ολη η σκευωρία
Και στο έβδομο όλ’ οι τεκετζήδες
Και στο όγδοο όλοι οι ασθενήδες
Και στο νούμερο το δέκα
Την αμολάνε όλοι αβέρτα

Οι σφουγγαράδες :: Μπάτης Γ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: AO-2294
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2104
_______________________________________________________________
Οι καημένοι οι σφουγγαράδες
είναι όλοι ρέ κουβαρντάδες
Τρώνε όλα τα λεφτά τους
φεύγουν, πάνε στη δουλειά τους
Φεύγουν για την Ιταλία
Ισπανία, ρε και Γαλλία
Σ' ένα φόρεμα τους βάζουν
πέφτουν και σφουγγάρια βγάζουν
(ε ρε καημενοι σφουγγαραδες)
Και το βράδυ οπου σχολάνε
την ξερή γαλέτα αρπάνε
κάθουνται και τη μασάνε
κι ύστερα για ξάπλα πάνε
(να χαρω εγω μπαγλαμομπούζουκα)
Το πρωί που θα ξυπνήσουν
πάλι τις βουτιές θ' αρχίσουν
Κι αν δε βγάλουνε σφουγγάρια
εχουν άσχημα χαμπάρια
(γεια σου αδελφάκι Στράτη)

Το μπαγλαμαδάκι σπάσε (Το μπαγλαμαδάκι πάψε) :: Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. - Νταλγκάς
(Διαμαντίδης) Α. :: 1932
Αριθμός δίσκου: B-21642
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=11038
_______________________________________________________________
Το μπαγλαμαδάκι πάψε μάγκα μερακλή
γιατί βάρεσαν στη ζούλα κάποιον χασικλή
ήτανε παιδί τζεμάνι φίνος στο λουλά χ2
και τον εζηλεύαν όλοι μας στη γειτονιά χ2

Πέντε μαχαιριές του δώσανε για μια Σμυρνιά
δυό νταήδες Πειραιώτες μες στην Κοκκινιά
και τον κάνανε μαντάρα οι ντερβίσηδες χ2
και στην πιάτσα βγήκαν τώρα άλλοι ασίκηδες χ2

Απ' τις μαχαιριές θα γιάνει βλάμηδες θα 'ρθεί
να σας έβρει βρε νταήδες και να ξηγηθεί
τότε ρε θα δείτε μάπες τι θα πει καρδιά χ2
τίνος μάνα θε να κλάψει μες στην Κοκκινιά χ2

Ωχ ωχ όπα

Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει :: Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1939
Αριθμός δίσκου: GA-7223
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=14754
_______________________________________________________________
Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει
να 'χει μάτι που καρδιά να σφάζει
να 'χει το καμάρι σου κι όλη αυτή τη χάρη σου
και τη βελουδένια την ελιά σου
να 'χει το καμάρι σου κι όλη αυτή τη χάρη σου
πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει

θα σου δώσω πλούτη κι αν γυρέψεις
μη με διώχνεις θα με καταστρέψεις
πάρε με στα χέρια σου, τ' άσπρα περιστέρια σου
η καρδιά μου μ' άλλην δεν σ' αλλάζει
Πάρε με στα χέρια σου, τ' άσπρα περιστέρια σου
πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει

Πες πως μ' αγαπάς κι ας είναι ψέμα
ρίξε μου κουκλί μου ένα βλέμμα
Μη μ' αφήνεις μόνο μου, γιάτρεψε τον πόνο μου
πλούτη και αν δεν έχω τι πειράζει
μη μ' αφήνεις μόνο μου, γιάτρεψε τον πόνο μου
πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει

Απ' την Πόλη ένας μόρτης :: Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1931
Αριθμός δίσκου:
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8384
_______________________________________________________________
Απ΄την Πόλη ένας μόρτης

[(Απ’ την Πόλη ένας μόρτης)(3)
ήρθε δω χασισοπότης](2) (δις)

(Και πουλάει το μαυράκι)(3)
στον τεκέ του Περδικάκη.

[(Της Αθήνας όλοι οι μάγκες)(3)
τρέξανε με ματσαράγκες](2) (δις)

(Και του πήραν απ’ το χέρι )(3)
το χασίσι που’ χε φέρει.

[(Όλοι οι μάγκες στην Αθήνα)(3)
μου την έχουν σκάσει φίνα](2) (δις)

(Μ’ αφικαν χωρίς μαυράκι) (3)
και το πήρα από μεράκι

Μαγκες πιάστε τα βουνά :: Παγιουμτζής Σ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: DG-6190
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7764
_______________________________________________________________
Μπράβο σου κύριε πρόεδρε
καλά τα καταφέρνεις
με τους σαράντα πέντε σου ανάσταση
στην Αίγινα με στέλνεις
με τους σαράντα πέντε σου βρ' αμάν αμάν
στον Ωρωπό με στέλνεις.

Μάγκες πιάστε τα βουνά
και θυμηθείτε τα παλιά
τζαρές δε γίνεται παιδιά βρ’ αμάν αμάν
πα’ να τον πιούμε στη Σπηλιά
πα’ να τον πιούμε στη Σπηλιά βρ’ αμάν αμάν
τζαρές δε γίνεται παιδιά

Όπα γεια σου Ανέστο μου με το μπουζούκι σου.

Γιατί είναι στην πολιτεία
ρε φυλακή και εξουρία
φυλακή και εξουρία
έχουν τη χασισοποτεία
φυλακή και εξουρία
έχουν τη χασισοποτεία

Γεια σου Στράτο ντερβίση. |

Βάλε με στην αγκαλιά σου :: Παπάζογλου Β. - Καναροπούλου Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: GA-1821
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9475
_______________________________________________________________
Καρσιλαμάς
Τρεις παράλληλες εκτελέσεις το 1935.

Με το Στελλάκη Περπινιάδη, παίζει σαντούρι και κιθάρα (δίσκος Columbia DG 6033)
Με τη Ρόζα Εσκενάζυ, παίζει βιολί και κιθάρα (δίσκος HMV AO 2206 και επανατύπωση Orthophonic
S-677Α)
Με τη Μαρίκα Καναροπούλου ή Τουρκαλίτσα, παίζουν δύο κιθάρες και τρίτο (;) (δίσκος Odeon GA 1821)

Στίχοι[επεξεργασία]
Βάλε με στην αγκαλιά σου (Χ2)
Bάλε με στην αγκαλιά σου
για να κοιμηθώ κοντά σου (Χ2)

Βάλε με, φως μου, βάλε με
και πριν να φέξει βγάλε με

Μη φοβάσαι τη μαμά σου (Χ2)
Μη φοβάσαι τη μαμά σου, βάλε με στην κάμαρά σου (Χ2)

Βάλε με, φως μου, βάλε με
και πριν να φέξει βγάλε με

Βάλε μ’ από το πορτί σου (Χ2)
Βάλε μ’ από το πορτί σου για να κοιμηθώ μαζί σου (Χ2)

Βάλε με, φως μου, βάλε με
και πριν να φέξει βγάλε με

Βάλε μ’ από το ντουβάρι (Χ2)
βάλε μ’ από το ντουβάρι, μη μάς πάρουνε χαμπάρι (Χ2)

Βάλε με, φως μου, βάλε με
κι από τη μάντρα βγάλε με

Σχόλια[επεξεργασία]
Το παρουσίασαν ως δική τους σύνθεση ή το διασκεύασαν χωρίς άδεια:

Ο Γιώργος Ροβερτάκης (δίσκος Sonata 26767-8045/69 SON 135N) με εκτελεστή το Χρηστάκη.
Ο Χρηστάκης (δίσκος Sonata 7007-B)
Ο Αθανάσιος Καρακώστας (δίσκος PANIVAR/PA 125B) με εκτελεστή το Γιάννη Χανιώτη). Το διασκεύασε
χωρίς άδεια αν και αναφέρει το συνθέτη.

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)

Ο ξέμαγκας (Βαρέθηκα τον αργιλέ) :: Παπάζογλου Β. - Αμπατζή Ρ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: AO-2247
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2155
_______________________________________________________________

Μαρίκα χασικλού :: Παπάζογλου Β. - Ρούκουνας Κ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: B-21765
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2206
_______________________________________________________________
Ζεϊμπέκικο.
Δίσκος Parlophone Β-21765 του 1934 με τον Κώστα Ρούκουνα. Ορχήστρα με δυο κιθάρες.

Στίχοι[επεξεργασία]
Για τα σένα βρε Μαρίκα
πάλι το μπελά μου βρήκα

Γιατί αμολάς τα βράδυα
και γυρνάς μ' όλα τ' αλάνια

Πας Μαρίκα στους ντεκέδες
και φουμάρεις αργελέδες

Αχ, κι όταν πας στο Γκαζοχώρι
τους χορεύεις καλέ μου το Μποχώρη

Αλανιάρα με τους μάγκες
κάθε βράδυ ξενυχτάς

κι όλο με μπαγλαμαδάκια
αχ, και με μαύρο την περνάς

Βάλε γνώση βρε Μαρίκα
αχ, και 'γω δεν ζητάω προίκα

Θέλω ταίρι να σε κάνω
και μαζί σου καλέ μου ας πεθάνω

γεια σου Ρούκουνα

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)

Αργιλές (Αργιλέ μου παινεμένε) :: Παπάζογλου Β. - Περπινιάδης Σ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: DG 494
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8380
_______________________________________________________________
Καμηλιέρικο ζεϊμπέκικο χιτζάζ.
Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-494 WG-697 του 1933 με το Στελλάκη Περπινιάδη. Ορχήστρα με
αρμόνικα, κιθάρα και κανονάκι.

Στίχοι[επεξεργασία]
Αργιλέ μου παινεμένε,
άντε πουν' τα νιά- τα νιάτα μας καημένε,
ναι, που σε γιόμιζα μαυράκι
για να σπάσω νταλγκαδάκι.
Μίλα και συ καλάμι μου
δερβίση μου κι αλάνι μου
τι θα γενεί το χάλι μου,
πες μου κι εσύ καλάμι μου,
καλέ μου.

Αργιλέ μου πάρε βόλτα,
άντε για να θυ- να θυμηθώ τα πρώτα,
μαζί τα λέγαμε τα βάσανα μας
κι όλο κλαίγαμε,
το παιδί μου.

Λουλά μου κι εσύ τράβηχτο,
λουλά μου κι εσύ τράβηχτο
της τύχης μου 'τανε γραφτό,
μαύρα ειν' τα μάτια π' αγαπώ,
καλέ μου.

Πέντε μάγκες συζητούνε
αργιλέ μου να σε πιούνε,
το μπαγλαμά να πιάσουνε
ώσπου να χαρμανιάσουνε,
το παιδί μου.

Και στο μπαρμπούτι να ριχτούν,
και στο μπαρμπούτι να ριχτούν
ωσότου να καθαριστούν,
το ναργιλέ να θυμηθούν,
αργιλέ μου

Σχόλια[επεξεργασία]
Η τυφλή από το 1929 χήρα του Βαγγέλη Παπάζογλου, δεν ήταν σε θέση να εμποδίσει τους διάφορους
"μουσικοσυνθέτες" και μη, που είτε οικειοποιήθηκαν τα τραγούδια του είτε χρησιμοποίησαν τις
μελωδίες του και με άλλους στίχους τις παρουσίασαν ως δικές τους συνθέσεις.

Τη μουσική του Αργιλέ, χρησιμοποίησε το 1969 ο Βασίλης Βασιλειάδης και σε στίχους Πυθαγόρα
ηχογράφησε στο όνομά του το τραγούδι: (Σάββατο σήμερα) - Το μωρό μου, (δίσκος ΜΙNOS
5092/20700-6377/1969) με το Στέλλιο Καζαντζίδη και τη Λίτσα Διαμάντη.
Στα 1976 στο LP: "Παλιά φρουρά Νο 2" (Venus V-1007) με τίτλο "Ναργιλέ μου παινεμένε" και εκτελεστή
τον Δ. Φράττη (Μητσάρας), κυκλοφόρησε το όνομα των Δ. Φράττη και Α. Μπόνη.

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)
Χατζηδουλής Κώστας: Ρεμπέτικη Ιστορία 1 - Εκδόσεις Νεφέλη

Σαν φουμάρω τσιγαρλίκι :: Παπάζογλου Β. - Περπινιάδης Σ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-6067
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1498
_______________________________________________________________
Καμηλιέρικο ζεϊμπέκικο.
Δίσκος Columbia DG-6067 του 1935 με το Στελλάκη Περπινιάδη. Ορχήστρα με βιολί, κιθάρα και
σαντούρι.

Στίχοι[επεξεργασία]
Σα φουμάρω τσιγαρλίκι(x3)
μου περνά τό ντερτιλίκι

πο' 'χω μέσα στήν καρδιά μου (x3)
για το πούφι σου κυρά μου

Τό 'να σβήνω τ' άλλο ανάβω (x3)
τη μαστούρα θέλω να 'βρω

Να ξεχάσω τα μεράκια (x3)
που με πότισες φαρμάκια

γεια σου Στελλάκη

Ο λουλάς κι οι μπαγλαμάδες (x3)
σε φορτώνουν τσαμπουκάδες

Φούμερνε το τσιγαρλίκι (x3)
ν' αποκτήσεις ασικλίκι

γεια σου Μαργαρώνη μου

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)

Σαν εγύριζα απ' την Πύλο :: Παπάζογλου Β. - Παγιουμτζής Σ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2272
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=793
_______________________________________________________________
Ζεϊμπέκικο.
Δίσκος HMV AO-2273 του 1935 με το Στράτο Παγιουμτζή. Ορχήστρα με βιολί, κανονάκι, κιθάρα και
ζίλια.

Στίχοι[επεξεργασία]
Σαν εγύ- ρε σάν εγύ-ρε σαν εγύριζα απ' την Πύλο
ρε σαν εγύριζα απ' την Πύλο ρε έψαχνα για να βρω φίλο
ρε έψαχνα για να βρω φίλο ρε σαν εγύριζα απ' την Πύλο

Μπαίνω σε- ρε μπαίνω σε-ρε μπαίνω σ' ένα μπαξεδάκι
ρε μπαίνω σ' ένα μπαξεδάκι μωρ' που άκουσα μπαγλαμαδάκι
ρε που άκουσα μπαγλαμαδάκι ρε μπαίνω σ' ένα μπαξεδάκι

Βλέπω πέ- ρε βλέπω πε- ρε βλέπω πέντε παλικάρια
ρε βλέπω πέντε παλικάρια ρε ξαπλωμένα στε χορτάρια
ρε ξαπλωμένα στα χορτάρια ρε βλέπω πέντε παλικάρια

Στέκουμαι ρε στέκουμαι ρε στέκουμαι να τους μπανίσω
ρε στέκουμαι να τους μπανίσω ρε ίσως και τους εγνωρίσω
ρε ίσως και τους εγνωρίσω ρε στέκουμαι να τους μπανίσω

Και ένας γε- ρε και ένας γε- ρε κι ένας γεροντόμαγκας
ρε κι ένας γεροντόμαγκας ρε μ' αρωτάει τι ζητάς
ρε μ' αρωτάει τι ζητάς ρε κι ένας γεροντόμαγκας

Συντροφιά ρε συντροφιά ρε συντροφιά ρε γω ζητώ
συντροφιά ρε γω ζητώ μα που να πάω να την ευρώ

ρε που να πάω να την ευρώ ρε συντροφιά ρε γω ζητώ

Κάτσε φι- ρε κάτσε φί- ρε κάτσε φίνα να περνάς
ρε κάτσε φίνα να περνάς ρε έλα βλάμη μέτα μάς
ρε έλα βλάμη μέτα μας ρε κάτσε φίνα να περνάς

Σχόλια[επεξεργασία]
Θεματικά αποτελεί τη συνέχεια του Λαθρέμπορα, αναφέρεται στην επιστροφή του εξόριστου από την
Πύλο.

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 ΙΙ (ένθετο)

Όταν δω τα δυό σου μάτια (Ραντεβού σαν περιμένω) :: Παπαϊωάννου Ι. - Παπαϊωάννου Ι. :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7044
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6294
_______________________________________________________________
Ραντεβού σαν περιμένω και μ' αργήσεις βαριεστώ,
κι όταν δω τα δυο σου μάτια όλα, φως μου, τα ξεχνώ.

Πείσματα να μη μου κάνεις άπονη κακιά μικρή,
γιατί μ' αυτά σου τα ναζάκια με κατάντησες μπεκρή.

Μέρα νύχτα στις ταβέρνες ξενυχτάω και μεθώ,
για τα δυο σου τα ματάκια, μόρτισσα, θα τρελαθώ.

Είμαι παιδάκι μάλαμα (Πάλι τραγούδι θα σου πω) :: Περιστέρης Σ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7041
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=935
_______________________________________________________________
Πάλι τραγούδι θα σου πω απ’την καρδιά βγαλμένο
Για σένανε χρονάκια δυο ναζιάρα μου μ’έχεις φαρμακωμένο
Για σένανε χρονάκια δυο ναζιάρα μου μ’έχεις φαρμακωμένο

Γεια σας μάγκες του Περαία (φωνή Μάρκου Βαμβακάρη )

Είμαι παιδάκι μάλαμα παιδί από τα φίνα
Το λέει όλος ο ντουνιάς ναζάρα μου Περαίας και Αθήνα
Το λέει όλος ο ντουνιάς ναζάρα μου Περαίας και Αθήνα

Μα συ τρελλή δε μ’αγαπάς με διώχνεις και με βρίζεις
Και τα ολόγλυκα φιλιά ναζάρα μου σ’άλλονε τα χαρίζεις
Και τα ολόγλυκα φιλιά ναζάρα μου σ’άλλονε τα χαρίζεις

Κι εμένα μάνα μ’έκανε σα όλους τον καημένο
Πως βρέθηκα μην το θαρρείς βρε μάνα μου στους δρόμους πεταμένος
Πως βρέθηκα μην το θαρρείς βρε μάνα μου στους δρόμους πεταμένος

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. |

Ο Αντώνης ο βαρκάρης :: Περιστέρης Σ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: GA-7213
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6825
_______________________________________________________________
[Ο Αντώνης ο βαρκάρης,ο σερέτης
έπαψε να ζει ρεμπέτης]χ2
[θέλει πλούτη και παλάτια
και της Κάρμεν τα δυο μάτια]χ2

[Επαράτησε την βάρκα στο λιμάνι
κάτω στο πασαλιμάνι]χ2
[τραγουδάει κι όλο πίνει
ταυρομάχος πάει να γίνει]χ2

[Μα ο άκαρδος ο ταύρος τον σκοτώνει
και στην γης τον εξαπλώνει]χ2
[σαν τον βλέπει η Κάρμεν κλαίει
πάει κοντά του και του λέει]χ2

[Αχ Αντώνη μου βαρκάρη μου,σερέτη
τώρα μένω νέτη,σκέτη]χ2
[μεσ' τον κόσμο η καυμένη
χήρα,παραπονεμένη]χ2

Σχόλια[επεξεργασία]
- Η Πιπίτσα Οικονόμου ήταν υπάλληλος του Μάτσα και το όνομά της το χρησιμοποίησε ο Μάτσας σε
αρκετά τραγούδια του. - Ψευδώνυμα του Μ. Μάτσα: Τσάμας, Π. Οικονόμου, Μ. Μαργαρίτης, Σαλαχώρας.

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.

Ο Σταύρακας μες τον τεκέ :: Περιστέρης Σ. - Άλλος Καλλιτέχνης :: 1935
Αριθμός δίσκου: GA-1853
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1397
_______________________________________________________________
Πρότυπο:Επέκταση

Στίχοι[επεξεργασία]
(Ακούγεται ο αργιλές)
-Γκουχου γκουχου γκουχου γκουχου
(Ακούγεται ο αργιλές)
-ωωωωχχχχ
(Ακούγεται ο αργιλές)

-Ρε Σταύρακα; αδερφάκι είσαι εν πλήρει ’ντάξει; Νταλγκαδιασμένο μου’σαι γιατί ακούω διπλοπενιά στη
τρίχα.
-Γιατί ρε Νώντα σου χάλασε τη μάαπα σου;
-Τι λε’ ρε το μηλίγγι σου το κλούβιο ρε; Η τσίκα μου αδερφάκι στραβολαίμη είναι ‘ντάξει. Ακροάσου
αργιλεδάκι...

(Ακούγεται ο αργιλές)
-Γκουχου γκουχου γκουχου γκουχου γκουχουχα γκουχουχα
(Ακούγεται ο αργιλές)

-Ξηγιέμαι μαυράκι της Πόλης.
-Κάνε μόκο ρε και είσαι τέρτσος. Το δικό μου ρε είναι από την Προύσα! ρε δεν έχεις μύτη δεν
αντιλήβεσαι; Τραβά μια να οσφρανθούν τα τζιέρια σου. Ωωωχου Ωωωχουυ!

-Γκουχου γκουχου
(Ακούγεται ο αργιλές)
-Γκουχουχα γκουχουχα

-Αδερφέ μου Σταύρακα λιγώθηκα&#160;! Δεν το γυρίζεις στο ζεμπέκικο να κάνουμε καμιά βολτίτσα;

άντε μπράβο!
-Το΄χεις με το πρώτο αδερφάκι!
-Ωχ ντουϊ νταράι νταϊ νταχ... νταχ

(Ακούγεται ο αργιλές)
-Ντούχου ντούχου ντούχου ντούχου ούχου ντούχου ντούχου νταχ νταχ νταχ

-Βρε βλάμη το’φαγες το μπουζούκι! το’φαγες!
-Μπράβο! όμορφα πράματα!
-Γεια σου Σταύρακα ποτέ να μη πεθάνεις!
-Ωχου έκανα κεφάλα! τα ντουμάνια μας πήρανε βρε ωχ ωχ ωχ ωχ ωχ... Ωχ ουώχ
-Αρπαχτη

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 |

Η γάτα :: Περπινιάδης Σ. - Περπινιάδης Σ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: AO-2401
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2303
_______________________________________________________________
Έδιωξα κι εγώ μια γάτα
Που 'χε γαλανά τα μάτια.
Σαν κοιμόμουνα τη νύχτα
Μου 'χωνε βαθιά τα νύχια.

Τόσους μήνες που την είχα
Μου 'ξηγιότανε στη τρίχα.
Τώρα έγιν’ από σόι
Και τα ψάρια δεν τα τρώει.

Τήνε διώχνω με γινάτι
Και την άλλη 'μέρα να τη.
Μου 'ρχεται με ποντικάκια
Και μου κάνει κορδελάκια.

Μάγκες μου συμμορφωθείτε (Οι έξι εντολές) :: Περπινιάδης Σ. - Περπινιάδης Σ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: AO-2385
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8388
_______________________________________________________________
Μάγκες μου συμμορφωθείτε πάψ(ε)τε τα σερέτικα
Και καθίστε να σκεφθείτε τη ζωή τη ψεύτικια.

Ψεύτικος είναι ο κόσμος πρέπει να το ξέρετε
Σα(ν) λουλούδι που ανθίζει κι ύστερα μαραίνεται.

Μη(ν) ξεχνάτε ότι η νιότη δεν ξαναγοράζεται,
Πως κατρακυλούν τα χρόνια, δεν τα λογαριάζετε.

Γλέντα μάγκα τη ζωή σου, να χαρείς τα νιάτα σου
Πρόσεχε το κάθε ένα σαν τα δυο μάτια σου.

Σαν μεθάς να μη τα σπάνεις, να μη μπαίνεις σε μπελά,
Να (ει)’σ(αι) εντάξει με τον κόσμο, για να την περνάς καλά.

Μη φορτώνεσαι στον άλλο, άσε τα ζοριλίκια σου,
Για να μη σε σιχαθούνε με τα μπελαλίκια σου.

Ωχ! Άειντα!

Επιάσανε τον Μπάτη :: Ροβερτάκης Γ. - Κάβουρας Γ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: GA-1926
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16254
_______________________________________________________________
Επιάσανε τον Μπάτη

Κάτω στα παλιατζίδικα μπαφιάσαμε ντουμάνι
κι εκεί πού πίναν ναργιλέ πλάκωσαν πολιτσμάνοι

Μπλοκάρανε το μαγαζί του Μπάτη στον Περαία
που μαστουρώνανε μαζί αυτός και η παρέα

Τώρα στις μαύρες φυλακές πού λες
βλέπεις το Μπάτη και του σιγολές
τι έχεις Μπάτη κι όλο κλαις
κι ακούς παραπονιάρικη φωνή
μέσ' απ' τα σίδερα απ' τη στενή τη φυλακή τη σκοτεινή

Με φιλντισένιο μπαγλαμά με λάμες και με ζάρια
θα πω στους καρφωτήδες μου σαν θα βγω, τι χαμπάρια

Γι αυτό ο Μάρκος, βρε παιδιά και σεις χωρίς αστεία
να τρέξετε στον υπουργό να πάρω αμνηστία

Τώρα στις μαύρες φυλακές, που λες
βλέπεις το Μπάτη και του σιγολές
τι έχεις Μπάτη κι όλο κλαις
κι ακούς παραπονιάρικη φωνή
μέσ' απ' τα σίδερα απ' τη στενή τη φυλακή τη σκοτεινή

-Γεια σου Κάβουρα! |

Γιατί να με γελάσεις :: Σκαρβέλης Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: AO 2383
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=301
_______________________________________________________________
Γλυκά λογάκια μου ’λεγες φιλιά για να μου κλέβεις
[και τώρα την καρδούλα μου δεν μου την εγιατρεύεις] x2

Αιτία μόνον μου ’δωσες και βάσανα να κλαίγω
[κι όταν σε βλέπω με καημό με πόνο να σου λέγω] x2

Δεν σου ’φταιξα σε τίποτα γιατί να με γελάσεις
[να με αφήσεις να πονώ κι άλληνε ν’ αγκαλιάσεις] x2

- Γεια σου, Ρίτα! (φωνή της Ρίτας Αμπατζή)

Ήθελες το κορμάκι μου να μαραθεί να λιώσει
[αυτή οπού θα παντρευτείς όλα να στα πληρώσει] x2

Ερηνάκι :: Σκαρβέλης Κ. - Ρούκουνας Κ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: B-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

Ο βλάμης του Ψυρρή :: Σκαρβέλης Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: GA-1630
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8674
_______________________________________________________________
Πρότυπο:Αποσαφήνιση επιμέρους
Μη με πειράζεις σαν περνώ αμάν αμάν
από τη γειτονιά σου
γιατί από εμένανε
θε να 'βρεις το μπελά σου
αχ γιατί από εμένανε
θε να 'βρεις το μπελά σου.

Μη θες μ' εμε να μπερδευτείς αμάν αμάν
αυτό μην το γυρεύεις
γιατ' ειμ' ο μάγκας του Ψυρρή
στο λέγω για να ξέρεις
αχ γιατ' ειμ' ο μάγκας του Ψυρρή
στο λέγω για να ξέρεις.

Μόνον εμένα δεν μπορείς αμ'αν αμάν
για να με κοροϊδέψεις
γιατ' είμαι μάγκας και νταής
στο λέγω πως θα μπλέξεις
αχ γιατ' είμαι μάγκας και νταής
στο λέγω πως θα μπλέξεις.

Με μένανε σαν ξηγηθείς αμάν αμάν
αλλού δε θα μιλήσεις
πρέπει καλά να το σκεφτείς
κι έτσι ν' αποφασίσεις
αχ πρέπει καλά να το σκεφτείς
κι έτσι ν' αποφασίσεις.

Να ζήσουνε οι μάγκες. |

Σε γελάσανε :: Σκαρβέλης Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1941
Αριθμός δίσκου: B-74371
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4269
_______________________________________________________________
Κατάλαβα την γνώμη σου και τι καπνό φουμάρεις
το δόλιο πορτοφόλι μου κοιτάς να μου το πάρεις

[Σε γελάσανε μην χάνεις τον καιρό σου
δεν σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου] x2

Δεν έμαθες τα δίχτυα σου που πρέπει να τ’ απλώσεις
νομίζεις τον καθένανε μπορείς να τον γαντζώσεις

[Σε γελάσανε μην χάνεις τον καιρό σου
δεν σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου] x2

Δεν τα λυπάμαι τα λεφτά ούτε και με πονούνε
να ξέρεις ότι τα χαλνώ εκεί που μ’ αγαπούνε

[Σε γελάσανε μην χάνεις τον καιρό σου
δεν σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου] x4

Χαρτοπαίχτης :: Σχίζας Ι. - Δημητριάδης Τ. :: 1929
Αριθμός δίσκου: VI-58014
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5892
_______________________________________________________________
[Χαρτοπαίχτη με φωνάζουν]]] κι όλοι με καταδικάζουν.

[Ξέρω παίζω, ξέρω κλέβω,]]
άντε, ξέρω παίζω, ξέρω κλέβω, ταλαράδες ‘γώ γυρεύω.

[Πάω, παίζω όλη νύχτα,]]
άντε, πάω, παίζω όλη νύχτα, μου τα πήραν όσα είχα.

[Το πρωΐ πάω στο σπίτι,]]
άντε, το πρωΐ πάω στο σπίτι και μου ζήτησαν το νοίκι.

[Και δεν είχα να τα δώσω,]]
άντε και δεν είχα να τα δώσω, βγάζουν τη βαλίτσα όξω.

[Δε δουλεύω, δε δουλεύω,]]
άντε, δε δουλεύω, δε δουλεύω κι όλο δανεικά γυρεύω.

[Κατατρέχουν τα χαρτιά μου,]]
άντε, κατατρέχουν τα χαρτιά μου κι όλο χάνω τα λεφτά μου.

Βρε μάγκες δυο στη φυλακή (Δυο μάγκες μες στη φυλακή) :: Τζοβένος Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2201
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5700
_______________________________________________________________
Δυό μάγκες μεσ’τη φυλακή
τα βάλαν με τον διαφυντή,
τον αέρα να του πάρουν
κι ότι θέλουν για να κάνουν.

Βαρά μαγκά το μπουζούκι
κι άσε το μαστουρουλούκι,
θέλω η πενιά να κλαίει
και τα ντέρτια μου να λέει.

Ώπα, γεια σας μάγκες.

Κι απ’τα σίδερα σαν βγώ
μάγκα θα σου ξηγηθώ,
θε να ψήσω τη μικρούλα
να στα κουβαλάει ούλα.

Θα σου στείλω και μαυράκι
μέσα απ’του Καραϊσκάκη,
πρόσεξε μην την τσιμπήσουν
και στη σήμανση την κλείσουν.

Γεια σου Ρίτα.

Θα σου στείλω στ’όνομα σου
τέλια για τον μπαγλαμά σου,
μην μιλάς και κάνε μόκο
θα σου ξηγηθώ μπαγιόκο.

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.

Μεσ' του Ζαμπίκου τον τεκέ :: Τζοβένος Κ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1932
Αριθμός δίσκου: DG-273
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1566
_______________________________________________________________
Μες στου Ζαμπίκου τον τεκέ, βρ’ αμάν αμάν,
θα πα’ να πιω ένα ναργελέ,
για να δω πώς τη φουμάρουν
και το μάπα καλέ μου πώς τον πιάνουν.

Να φουμάρω, να μπαφιάσω,
όρη και βουνά να πιάσω.

Μ’ αρέσει να `μαι χασικλού, βρ’ αμάν αμάν,
να πίνω στους τεκέδες
και να κολλάω τις φωτιές, αμάν αμάν,
σ’ όλους τους αργελέδες.

Φούντωσέ τονε το μάπα
να φουμάρει καλέ μου η μαυρομάτα.

Μες στου Ζαμπίκου τον τεκέ, βρ’ αμάν αμάν,
φουμάρει η Ρήνη αργελέ,
παίζουν οι μάγκες μπαγλαμάδες,
σπάει η Ρήνη, καλέ μου τους σεβντάδες.

Γεια σου Ειρήνη μερακλού, βρ’ αμάν αμάν,
που μού ‘γινες και χασικλού.

Ωχ, να χαρώ, χασίκλες! Ώπα, ώπα, άντε!

Μέσα στου Μάνθου τον τεκέ :: Τζοβένος Κ. - Καναροπούλου Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: GA-1746
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9400
_______________________________________________________________
Μέσα στου Μάνθου τον τεκέ
πίνουν οι μάγκες αργιλέ
αργιλέδες και τσιγάρο
μαρουάνα Προύσας μαύρο

Χαρμάνης είμ' απ' το πρωί
και πάω για να φουμάρω
μέσα στου Μάνθου τον τεκέ
θα πίνω φίνο μαύρο

-Γεια σου Κατσαρέ με την κιθάρα!

Οι μπάτσοι μας μπλοκάρανε
βρε Μάνθο μας τη σκάσανε
κάντε(?) μάγκες τη δουλειά σας
μη χαλάτε την καρδιά σας

Ας τους μπάτσους Μάνθο πια (?)
μας εκόλησαν σεβντά (?)
παίξε τη διπλοπενιά σου
να φχαριστηθεί η καρδιά σου

Γεια σου Μάνθο μου ντερβίση
ο τεκές σου δε θα σβήσει
γέμισε μας το λουλά σου
και παίξε μας το μπαγλαμά σου

Νέα μερακλού :: Τζοβένος Κ. - Καναροπούλου Μ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: DG-478
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2332
_______________________________________________________________
Είμαι μερακλού τσαχπίνα
που γυρίζω μέρα νύχτα
μες στις μπύρες ξενυχτάω
κι όλο το σεβντά μου σπάω

Μάγκα θελω ν' αγαπήσω νάναι λίγο μπελαλής
να χορεύει ζεϊμπεκάκι και να είναι σεβνταλής

Μπύρα θέλω να μεθύσω για να 'ρθω να σου μιλήσω
να σου πω 'να τραγουδάκι για να σπάσομε μεράκι

Γεια σου μάγκα μου ντερβίση
μη φουμάρεις πια χασισι
κάτσε μπύρα για να πιούμε
κι ύστερα για να τα πούμε

Βρε αλάνη τι γυρεύεις
να με βάλεις σε μπελά
γιαβουκλούδες να χεις κι άλλες
να σου παίρνουν τα μυαλά

Έλα μου μωρέ ντερβίση μη φουμάρεις πια χασίσι
μη μου κάνεις το βαρύ, μ' έχεις κάνει πια τρελλή |

Στου Λινάρδου την ταβέρνα :: Τούντας Π. - Περδικόπουλος Δ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: B-21892
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2723
_______________________________________________________________
Στου Λινάρδου τη ταβέρνα βλέπεις πρόσωπα μοντέρνα
Πάνε όλοι, ένας κι ένας, οι αστέρες της ταβέρνας
Έκεί πάει ο Παπαρούνας, ο Βαρέλας κι ο Γουρούνας
Πάει ο Σκόρδος ο τεμπέλης και ο Θρούμπας ο τσιγγέλης

Πάει κι η κυρά Αγγέλω με το μαύρο της το βέλο
και η μερακλού η Φώτω που μεθάει με το πρώτο
Εκεί πάει κι η Σταμάτα, που μεθά και σπάζει πιάτα
Πάει κι η κυρά Πιπίνα, για να πιει καμιά ρετσίνα

Εκεί πάει ο Νταμιτζάνας, Μαϊντανός και Μελιτζάνας
Πάει ο Ρέγγας κι ο Μπαρδάκος, Νεροχύτης και Ταμπάκος
Εκεί πάει ο Χατζημπάμιας, ο Γαρδούμπας και ο Λάμιας
Πάει κι ο Χατζηραπάνης, Παστουρμάς και Μπεχλιβάνης

Σ' ένα τέτοιο ραβαΐσι, ποιος μπορεί να μη μεθύσει
Άλλος τραγουδα, χορεύει, κι άλλος έρωτα γυρεύει
Άλλος πίνει και πληρώνει, κι άλλος ζούλα την καρφώνει
Βρε Λινάρδο ταβερνιάρη, γράφτα κάτ' απ' το σφουγγάρι

Τομπουρλίκα :: Τούντας Π. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: AO-2648
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8013
_______________________________________________________________
Τομπουρλίκα νύχτα κι ώρα μία
σ' αυτήν την ησυχία έρχομαι να σου πώ
κι αν κοιμάσαι εγώ θα σε ξυπνήσω
γλυκά θα σου σφυρίξω τον πιο όμορφο σκοπό

Σου σφυρίζω γλυκά σαν τ' αηδονάκι
με πόνο και μεράκι αχ μέσα απ' την καρδιά
σου σφυρίζω γλυκιά μου Τομπουρλίκα
σαν τη δική σου γλύκα δεν έχει άλλη καμιά

Τομπουρλίκα τα μαύρα σου τα μάτια
πενήντα δυο κομμάτια μου κάναν την καρδιά
μέρα νύχτα στην πόρτα σου γυρίζω
αχ πες μου να ελπίζω κουκλίτσα μου γλυκειά

Σου σφυρίζω γλυκά σαν τ' αηδονάκι
με πόνο και μεράκι αχ μέσα απ' την καρδιά
σου σφυρίζω γλυκιά μου Τομπουρλίκα
σαν τη δική σου γλύκα δεν έχει άλλη καμιά

Σου σφυρίζω γλυκιά μου Τομπουρλίκα
σαν τη δική σου γλύκα δεν έχει άλλη καμιά

Πέντε μάγκες :: Τσαούς Γ. - Καλυβόπουλος Α. :: 1936
Αριθμός δίσκου: DG-6192
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8427
_______________________________________________________________
Πέντε μάγκες του Περαία
πέρναγαν απ' τον τεκέ
Ένας είπε απ' την παρέα
πα να πιούμε ναργιλέ
Μπήκαν μέσα να φουμάρουν
φώναξαν τον τεκετζή
Πιάσε ναργιλέ αφράτο
με Περσίας τουμπεκί
(γειά σου Αντωνάκη μου, λεβέντη)

Δύο τάληρα τον δίνεις
τρία θα πληρώσουμε
Αν η γκλάβα θα γεμίσει
θα σε προτιμήσουμε
Φούμαραν και ήταν τζούρα
φώναξαν τον τεκετζή
Δεν κατάλαβα μαστούρα
ήταν σκέτο τουμπεκί

(γειά σου Γιοβάν Τσαούς)

Εσυ νόμιζες πως έχεις
τίποτα κορτάκηδες
ούτε πιτσιρίκια έχεις,
μήτε και πρεζάκηδες
Πάν' εκεί στο Κουνελάκι
έχω ζούλα ναργιλέ
πάμε μάγκες να τον πιούμε

να μην πάμε στον τεκέ

Εσυ νόμιζες πώς έχεις
τίποτα κορτάκηδες
Ουτε πιτσιρίκια έχεις
μήτε και πρεζάκηδές
Αν θα κλείσουν τους τεκέδες
Πειραιά Κρεμυδαρού
Τότε πια θα κουβαλάω
στη σπηλιά την κουρελού

Μελωδία[επεξεργασία]
Ρυθμός - χασάπικο

Πρότυπο:Κλικ για μελωδία
&lt;lilymidi&gt;
\set Staff.midiInstrument = "bright acoustic"
\clef treble
\key d \minor
\time 2/4
\tempo 4=70
\relative c
c16 d16 c16 bes16 c16 a16 c8 bes16 c16 bes16 a16 bes16 g16 bes8 a16 bes16 a16 g16 a16 f16 a16 g8
c,8
f16 g16 f16 d16 e16 f16 e16 d16 f16 g16 f16 d16 g16 a16 g16 bes16 a16 g16 a16 a8
e16 f16 g16 a16 e16 f16 g16 a16 b,16 cis16 d8 a8 d8
d16 e16 f8 g8 a8 g8 e16 f16 d8~d8
d16 e16 f8 g8 a16 bes16 g16 bes16 a4.
g16 a16 bes8 a8 g8 f8 e16 d16 e4
e16 f16 g8 f8 e8 d16 cis16 d8 a8 d8
g16 a16 bes8 g4
a16 bes16 c8 d8 c8 bes8 a8 g8 f8 e8 f4.
g16 a16 bes8 a8 g8 f8 e16 d16 e4

e16 f16 g8 f8 e8 d16 cis16 d8 a8 d8
&lt;/lilymidi&gt;

Παραπονούνται οι μάγκες :: Τσαούς Γ. - Καλυβόπουλος Α. :: 1936
Αριθμός δίσκου: AO-2321
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6300
_______________________________________________________________
Παραπονιούνται οι μάγκες μας κι οι αριστοκράτες όλοι
πού δέν τούς φέρνουνε νά πιούν μαυράκι από τήν Πόλη
έλα βρέ μάγκα μου νά πιείς από τόν αργιλέ
μας πού έχουμε πολίτικο μαυράκι στόν τεκέ μάς.

(γειά σου Γιοβάν Τσαούς)

Ν' ακούσεις τόν Γιοβάν Τσαούς πού παίζει τό μπουζούκι
καί μέ τίς όμορφες πενιές ανάβει τό τσιμπούκι
καί χανουμάκια έμορφα θά μας τόνε πατάνε
καί τσίκα μαύρη έξυπνη καί τσίλιες νά φυλάνε.

Γλυκιές πενιές θ'ακούγανε νά χάσουν τό μυαλό τους
πλούσιοι βιομήχανοι νά κάμουν τόν σταυρό τους
Κι αυτοί θά διατάζανε κάψε καί μάς τσιμπούκι
μάγκες νά μαστουριάσουμε ν'ακούσουμε μπουζούκι.

Καί όλα τά ανφάν κατέ μέσ'τόν τεκέ θά κάτσουν
μπουζούκι γιά ν'ακούσουνε καί γιά νά μαστουριάσουν
Γι'αυτό σέ λίγο βρέ παιδιά σέ τούτη εδώ τήν φύση
ολός ο΄κόσμος κι αν χαθεί θά βρίσκεται χασίσι

(γειά σου Καλυβόπουλε)

Ο πρεζάκιας (Είμαι πρεζάκιας) :: Τσαούς Γ. - Καλυβόπουλος Α. :: 1936
Αριθμός δίσκου: AO-2295
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8438
_______________________________________________________________
(γειά σου Γιοβάν Τσαούς με τις πενιές σου)
Είμαι πρεζάκιας μάθε το μα όπου και αν πάω
όλοι φύγε με λέγουνε νομίζουν θα τους φάγω.
Με βλέπουν και σιχαίνονται μα γω δυάρα δε δίνω
την πρέζα μόνο να τραβώ και ότι θέλει ας γίνω.
Μεσ' το βαγόνι κάθομαι για σπίτι δε θυμούμαι
κι ένα τσουβάλι βρώμικο το στρώνω και κοιμούμαι.
Τα ρούχα μου ελειώσανε φάνηκε το κορμί μου
η πρέζα με φαρμάκωσε τελείωσ' τη ζωή μου.
Χαρμάνης όταν κάθομαι πως σκέφτομαι την πείνα
σα μαστουρώσω βρε παιδιά δική μου ειν' η Αθήνα.
Σαν αποθάνω φίλε μου έρχετ' αστυνομία
με κάρο σκουπιδιάρικο και κάνει την κηδεία.
(γειά σου Αντώνη μου ντερβίση)

Γιοβάν Τσαούς :: Τσαούς Γ. - Καλυβόπουλος Α. :: 1936
Αριθμός δίσκου: AO-2295
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8439
_______________________________________________________________
Πρότυπο:Αποσαφήνιση επιμέρους

Στίχοι[επεξεργασία]
Το μπουζούκι μου βαστάω, το ζεϊμπέκικο βαρώ
|Εμπρός φίλοι, σηκωθείτε και αρχίστε το χορό|

2x

- Γειά σου Καλυβόπουλε

Ο Γιουβάν Τσαούς βαράει το μπουζούκι του γλυκά
|η κιθάρα ακολουθάει το ζεϊμπέκικο σιγά|

2x

Βάλε κάπελα ρετσίνα στου Τσαούση την υγειά
|για να παίξει το μπουζούκι, να χορέψουν τα παιδιά|

-Γεια σου Κικίδη Αούτο(Αούτος=Πόντιος)

2x

Παραπονιάρικο μου (ή ''Ό,τι κι αν έχεις στην καρδιά'') :: Χατζηχρήστος Α. - Χατζηχρήστος Α. :: 1940
Αριθμός δίσκου: GA-7239-(GΟ-3386)
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9116
_______________________________________________________________

Οι δυο σερέτες :: Χρυσαφάκης Μ. - Κασιμάτης Ζ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: AO-2074
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8534
_______________________________________________________________
Ντζούρας* είμαι και χαρμάνης
είμαι ο Γιάννης του Ψυρρή
δέκα χρόνια δικασμένος
στου Συγγρού τη φυλακή.

Και 'γω είμαι ο Βαγγέλης
και μ' αυτό τι θες να πείς
μες στης Σύρας το Βροντάδο
σκότωσα ένα δυό τρεις.

Βλάμης είσαι ρε Βαγγέλη
και γι' αυτά μη συζητάς
ούτε καν σε λογαριάζω
και ας είσαι 'συ φονιάς.

Και μ' αυτά τι θες ρε Γιάννη
μήπως θες να ξηγηθείς
αν τολμήσεις και απλώσεις
στη στιγμή ρε θε να χαθείς.

Και τραβάνε τα μαχαίρια
και χτυπιούνται στα γερά
και ο Γιάννης ξεμπερδεύει
το Βαγγέλη το φονιά.

Κι έτσι ο Γιάννης ησυχάζει
από τούτον το μπελά
ξανατρώει δέκα χρόνια

στη στρατώνα ρε την παλιά.

Ντζούρας: Άγνωστο με ποια έννοια χρησιμοποιείται, αν και φαίνεται πως αυτό ακούγεται στην
ηχογράφηση, και όχι το "ζούχας" που είχε προταθεί. |

Πάνε για το πράσσο :: Χρυσαφάκης Μ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2204
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=283
_______________________________________________________________
Ρε συ Νότη πρασατζή
πάμε τσάρκα ρε μαζί
όπα όπλες
μες στην αγορά θα πάμε
εκεί θα τα κονομάμε
μες στην αγορά θα πάμε
έξυπνα θα κονομάμε

Εγώ πρώτος θα φερμάρω
Νώτη να σε αβαντάρω
(μηχανή εγώ θα φτιάσω
για να φας εσύ το πράσο) x2

Κι αν μας πάρει κανείς πρέφα
δίνομε κι αυτού τη ρέφα
(για να μην μας την καρφώσει
στα λαγωνικά μας δώσει) x2

Γιατί μες την αγορά
είναι τα λαγωνικά
(που στ’ αμίλητα σ’ αρπάνε
και στην τούφα σε πετάνε) x2
όπα! γεια σου Ρίτα

Το φλιτζάνι του Γιάννη :: Χρυσαφάκης Μ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: GA-1775
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=14267
_______________________________________________________________
Μας την έσκασες, βρε Γιάννη,
με το άσπρο το φλιτζάνι,
τα γεμάτα εκουνούσες,
τις εξάρες μας κολλούσες.

Γιάννη, άλλαξε τα ζάρια,
να μην έχομε ζαράρια
και σε πήραμε χαμπάρι,
που μας άλλαξες το ζάρι.

Πρόσεξε να μη σε πιάσω,
γιατί αμέσως θα τα σπάσω,
για κορόιδα, ρε μας παίρνεις
κι ολοένα μας τη φέρνεις.

Με αυτά που μας σκαρώνεις,
από μας δεν τη γλιτώνεις,
για σπαθί θα μας τα πάρεις
ή αλλιώς θα μας ρεφάρεις.

Γεια σου, Ρίτα μάγκισσα!

Με τη Ρόζα Εσκενάζυ[επεξεργασία]
Μας την έσκασες, βρε Γιάννη,
με το άσπρο το φλιτζάνι,
τα γεμάτα εκουνούσες,
τις εξάρες μας κολλούσες.

Γιάννη, άλλαξε τα ζάρια,
να μην έχουμε ζαράρια
και σε πήραμε χαμπάρι,
που μας άλλαξες το ζάρι.

Πρόσεξε να μη σε πιάσω,
γιατ' αμέσως θα τα σπάσω,
για κορόιδα, ρε μας παίρνεις
κι ολοένα μας τη φέρνεις.

- Γεια σου Γιάννη!

Με τ' αυτά που μας σκαρώνεις,
από μας δεν τη γλιτώνεις,
για σπαθί θα μας τα πάρεις
ή αλλιώς θα μας ρεφάρεις.

- Ώπα!

Χτες το βράδυ στον τεκέ μας :: Χρυσίνης Σ. - Περπινιάδης Σ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-2124
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5520
_______________________________________________________________
Χτες το βράδυ στον τεκέ μας, χ2
εχτές το βράδυ μεσ’ στον τεκέ μας,
πήγαν να σπάσουν τον αργιλέ μας.

Ψάξαν μαύρο να μας πιάσουν, χ2
ψάξαν το μαύρο για να μας πιάσουν
και τον τεκέ να μας χαλάσουν.

Πήρανε τους μπαγλαμάδες, χ2
μας πήραν όλους τους μπαγλαμάδες,
θέλαν να σπάσουν και τους λουλάδες.

-Γεια σου, Στελλάκη!

Τα τσιμπούκια αν πειραχτούνε, χ2
τα τσιμπουκάκια αν πειραχτούνε,
το αίμα αμέσως θα σας το πιούμε.

Χτες το βράδυ βράδυ στον τεκέμας, χ2
εχτές το βράδυ μεσ’ στον τεκέ μας,
πήγαν να σπάσουν τον αργιλέ μας.

Πήρανε τους μπαγλαμάδες, χ2
μας πήραν όλους τους μπαγλαμάδες,
θέλαν να σπάσουν και τους λουλάδες.

-Γεια σου, Μαργαρώνη, με τις πενιές σου. (φωνή του Στελλάκη)

Αργιλέ μου γιατί σβήνεις :: Χρυσίνης Σ. - Μηττάκη Γ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: GA-1888
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4102
_______________________________________________________________
Αργιλέ μου γιατί σβήνεις
και όλο τις φωτιές μου ρίχνεις
[μήπως δεν τον φχαριστούσα
κείνονέ που αγαπούσα.]x2

Αργιλέ μου πες τι φταίγω
που φουμάρω και όλο κλαίγω
[αχ περήφανε λουλά μου
γιάτρεψέ μου την καρδιά μου.]x2

Πες και εσύ βρε μπαγλαμά μου
που ακούς τα βάσανά μου
[μίλα μου και εσύ μπουζούκι
ως που να ‘ρθει το τσιμπούκι.]x2

Γεια σου Γεωργία μου!

Μάνα μου διώξε τους γιατρούς :: Χρυσίνης Σ. - Αμπατζή Ρ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: AO 2352
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=559
_______________________________________________________________
Μέρα και νύχτα οι γιατροί,
μάνα μου δεν μ’αφήνουν,
όλο με βασανίζουνε
κι ελπίδες δεν μου δίνουν.

Μάνα μου, διώξε τους γιατρούς
κι άσε με να πεθάνω,
(αφου είν’ ο κόσμος ψεύτικος,
τι θέλεις να σου κάνω) χ2

Μάνα, μη λυπηθείς γι’ αυτό,
κλάψε να ησυχάσω,
ήταν της μοίρας μου γραφτό,
τα νιάτα μου να χάσω.

Πονώ στο στήθος δυνατά,
τον βήχα δεν αντέχω,
(μάνα μου, μη σου τρων’
λεφτά, αφού ζωή δεν έχω)χ2

Μόνο να πεις στους φίλους μου,
όσοι με αγαπούνε,
να ‘ρχονται, μάνα μου γλυκιά,
να σε παρηγορούνε.

Δε θέλω πια να βρίσκεσαι
με μάτια βουρκωμένα,
(αυτά είναι, μανούλα μου,

της τύχης τα γραμμένα)χ2 |

Μ' έκαψες σκύλα :: Χρυσίνης Σ. - Κηρομύτης Σ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: AO-2404
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8397
_______________________________________________________________
Μ' έκαψες σκύλα μ' έκαψες
με τα καμώματά σου
που να καεί και να ψηθεί
και σένα η καρδιά σου.

Τη μια με γέλιο μου 'ρχεσαι
κι όλο με καμαρώνεις
την άλλη με το τίποτα
μαζί μου πεισματώνεις.

Στα κέφια σου σαν βρίσκεσαι
χίλια φιλιά μου στάζεις
κι όταν το κέφι σου περνά
κάθεσαι και γκρινιάζεις.

Και όλα αυτά μου φαίνονται
σε μένανε τα κάνεις
όχι γιατί με αγαπάς
αλλά να με ξεκάνεις.

Άλλα , ωχ

Μα κι αν την ψήνεις ζωντανή
στα στήθια την καρδιά μου
εγώ το απεφάσισα
και θα γενείς δικιά μου.

Γεια σου Κερομύτη μου με το μπουζούκι σου&#160;! |

Να γιατί περνώ (Να γιατί γυρνώ μες στην Αθήνα) :: Τσιτσάνης Β. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: GA-7005
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6048
_______________________________________________________________
Να γιατί γυρνώ μες στην Αθήνα,
να γιατί πάντα τα κοπανώ,
γιατί έχω εγώ μεράκι,
έχω μέσα μου σαράκι
για μια όμορφη κοπέλα π’ αγαπώ, βρ’αμάν αμάν
γι αυτήν εγώ θα τρελλαθώ.

Να γιατί περνώ απ’ τη γειτονιά σου,
να γιατί σε παίρνω απ’ το κοντό,
γιατί μ’έκανες μικράκι
κι έχω το διπλό φαρμάκι,
για μια νύχτα που σε γνώρισα κι εγώ, βρ’ αμάν αμάν
ζαλίστηκα πια, δε βαστώ.

Να γιατί γυρίζω με τ' αμάξι,
να γιατί σιγά σιγά περνώ,
για ένα σου γλυκό φιλάκι,
για να φύγει το φαρμάκι,
γιατι εσένα κοπελιά μου αγαπώ, βρ’ αμάν αμάν
στο ξαναλέγω, σ’αγαπώ.

Σ' ένα ντεκέ σκαρώσαμε :: Τσιτσάνης Β. - Μηττάκη Γ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: GA-1929
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5798
_______________________________________________________________
Σ' ένα τεκέ μπουκάρανε τρεις μάγκες φιλαράκοι
τον αργιλέ σκαρώσανε με Προυσσιανό μαυράκι.
Φίνο τεκέ σκαρώσανε που δούλευε ρολόι
και πήγαινε και φούμερνε όλο το σκυλολόι.

Και η Γιωργία η τρανή με κέφι και μεράκι
σαμπαχαδάκι έλεγε με φίνο μπουζουκάκι.
Ωωω, αμάν, αμάν, μεντέτ αμάν, αμάν!

-Γεια σου Γιωργία μερακλού!

Κι αφού την 'πίναν έξυπνα οι μάγκες οι λεβέντες
τον τεκετζή εδιάταξαν τις λουλαδιές ντουμπλέδες.

Μες στην πολλή σκοτούρα μου :: Τσιτσάνης Β. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: AO-2540
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8921
_______________________________________________________________
Μες στην πολλή σκοτούρα μου, γιατί να σε γνωρίσω,
[κλαίω και λέω μυστικά για σένανε,
γιατί να σ΄αγαπήσω.]x2

Γιατί να κάθεσαι να λες πως πια δεν με γνωρίζεις;
[Αφού η καρδιά μου επόνεσε για σένανε
κι όλο με βασανίζεις.]x2

Θέλω να ξέρω πού γυρνάς, με ποιόν εκουβεντιάζεις,
[τα μάτια σου τ' αράπικα πόσους γελούν
όταν γλυκοκοιτάζεις.]x2

Στο τάγμα τηλεγραφητών (Ο ασυρματιστής) :: Τσιτσάνης Β. - Περδικόπουλος Δ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: GA-7127
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3000
_______________________________________________________________
[Πέντε μήνες βρίσκομαι μέσ' στη Θεσσαλονίκη]x2
[στο τάγμα τηλεγραφητών, εκεί που μου ανήκει.]x2

[Ενόμιζα πως θα 'μουνα παντοτινά πολίτης]x2
[μα πήρα τον ασύρματο και έγινα προφήτης.]x2

[Στον ώμο τον φορτώνομαι και στο Ντεπό πηγαίνω]x2
κορίτσια της Καλαμαριάς, αυτά τα ξετρελλαίνω
κορίτσια της Καλαμαριάς, όλα τα ξετρελλαίνω.

[Αριστοκράτισσες μικρές ζητούνε να με δούνε]x2
στου Φλόκα περιφέρονται, για μένα συζητούνε,
Τσιτσάνη ν' αντικρίσουνε να παρηγορηθούνε.

Φάνταζες σαν πριγκιπέσσα :: Τσιτσάνης Β. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: GA-7322
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15240
_______________________________________________________________
[Έμαθα πολλά μικρό μου]x3
που ζαλίζουν το μυαλό μου.

[Πως γλεντούσες στον Περαία,]x3
μαυρομάτα μου κι ωραία.

[Φάνταζες σαν πριγκιπέσσα,]x3
μα με πρόδινες, μπαμπέσσα.

[Σε περίμενα ο καημένος,]x3
όλη νύχτα μαραμένος.

Χαρέμια με διαμάντια (Παλάτια χρυσοστόλιστα) :: Τσιτσάνης Β. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: DG-6546
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5250
_______________________________________________________________
Παλάτια χρυσοστόλιστα, χαρέμια με διαμάντια,
[θα χτίσω και θα κάθεσαι να σε κοιτώ στα μάτια,]x2
παλάτια χρυσοστόλιστα, χαρέμια με διαμάντια.

Σαν άγγελος μου φαίνεσαι, στον θρόνο καθισμένη,
[ζαλίζομαι σαν σε κοιτώ, μικρή μου παντρεμένη,]x2
σαν άγγελος μου φαίνεσαι, στον θρόνο καθισμένη.

Ό,τι ζητήσεις θα το βρεις μικρή μου παντρεμένη,
[δεν θα σου λείπει τίποτα, θα ζεις ευτυχισμένη,]x2
ό,τι ζητήσεις θα το βρεις μικρή μου παντρεμένη.

Θα χτίσω και θα κάθεσαι να σε κοιτώ στα μάτια,
παλάτια χρυσοστόλιστα, χαρέμια με διαμάντια.

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

Παραπονιάρα :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: B-21876
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=63
_______________________________________________________________
Είσαι πολύ ζηλιάρα,
μικρή σκερτσόζα παραπονιάρα.
Όταν θα με δεις αρχίζεις που πηγαίνω να ρωτάς,
γρινιάζεις και δε σταματάς.
Όταν θα με δεις αρχίζεις που πηγαίνω να ρωτάς,
γρινιάζεις και δε σταματάς

Πες μου γιατί θυμώνεις,
τί σου 'χω κάνει και με μαλώνεις.
Βάσανα πολλά μου βάζεις στην καρδιά μου όταν λες
άλληνε π' αγαπώ και κλαις.
Βάσανα πολλά μου βάζεις στην καρδιά μου όταν λες
άλληνε π' αγαπώ και κλαις.

-Γεια σου Κάβουρά μου!

Ζηλιάρα σ' αγαπάω,
να ξέρεις γι' άλληνε δεν πονάω.
Πάντα μες στην αγκαλιά μου θα 'σαι εσύ ζηλιάρα μου,
μικρή παραπονιάρα μου.
Πάντα μες στην αγκαλιά μου θα 'σαι εσύ ζηλιάρα μου,
μικρή παραπονιάρα μου.

Καραντουζένι :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1932
Αριθμός δίσκου: B-21654
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16509
_______________________________________________________________
Έπρεπε να 'ρχόσουνα μάγκα μου, μεσ’ στον τεκέ μας
και ν' άκουγες τον μπαγλαμά και τις διπλοπενιές μας.

Να ‘σουν να 'φχαριστηθείς, ν'ακούσεις και λιγάκι,
θέλεις δε θες να σηκωθείς, βόλτα για ζεϊμπεκάκι.

Που ‘χει και το αραμπιέν και το καραντουζένι
και τελικά ‘κει θα 'λεγες, ο αργιλές να γένει.

Να σου φύγουν οι καημοί, να σπάσεις νταλγκαδάκι,
απ' τις πενιές που θά 'κουγες, από το μπουζουκάκι.

Εφουμέρναμε ένα βράδυ :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: DG-326
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=660
_______________________________________________________________
Εφουμέρναμ' ένα βράδυ
αργιλέ, σπαχάνη, μαύρη
Δίχως να' χουμε στην πόρτα
χωρίς να 'χουμε στην πόρτα χ2
τσιλιαδόρους όπως πρώτα.

Κι έρχουνται δύο πολιτσμάνοι
και δε βρίσκουνε ντουμάνι
Ζούλα όλοι οι αργιλέδες

χ3

φυλαχτείτ' από τους τζέδες.

Στάσου, πολιτσμάν, λεβέντη
Κι ας τον αργιλέ να καίει
Να φουμάρει το τουρκάκι

χ3

πού 'ναι φίνο δερβισάκι

Μαύρο φέρνει από τη Σμύρνη
και καλάμι απ' τ' Αϊδίνι

χ2

και χαρά στον που την πίνει.

Η κολπατζού :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: B-21750
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16560
_______________________________________________________________
Περνάς και δεν με χαιρετάς τα κόλπα σου τα κάνεις
δε κάνεις το κορόιδο γιατί θα με τρελλάνεις (2)
περνάς και δεν με χαιρετάς τα κόλπα σου τα κάνεις

Δε παύεις τα ναζάκια σου κι αφήσε τα γινάτια
που υπόφερα τοσούς καημούς για τα γλυκά σου μάτια (2)
Δε παύεις τα ναζάκια σου κι αφήσε τα γινάτια

Κι αφού δε σακουλεύεσαι τι θες να σαι μαζί μου
κι αφού δε τσουβαλιάζεσαι άλλον να βρεις μικρή μου (2)
Κι αφού δε σακουλεύεσαι τι θες να σαι μαζί μου

Χύμα στα λέγω κολπατζού δε το καταλαβαίνεις
οι μάπες σου΄ναι έτοιμες και να τις περιμένεις (2)
Χύμα στα λέγω κολπατζού δε το καταλαβαίνεις

-Γεια σου Μάρκο (φωνή Σπ. Περιστέρη)

Θέλω μαστούρης να γινώ :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: B-21750
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8513
_______________________________________________________________
Θέλω μαστούρης να γίνω να ρθω να μαι μαζί σου
γιατί εσένα αγαπώ βρ αμάν αμάν κι όχι την άδελφή σου (2)

Μπαγάσηδες τ αδέρφια σου για μένα δεν τους νοιάζει
με κλείσανε στην φυλακή βρ αμάν αμάν κι έχω γι αυτούς μαράζι
με κλείσανε μες στου Συγγρού βρ αμάν αμάν κι έχω γι αυτούς μαράζι

Τη στρίγκλα τη μανούλα σου που όταν με δει με βρίζει
της εύχουμαι στα γηρατειά βρ αμάν αμάν σαν σκύλα να γαυγίζει

Μόρτισσα χασικλού :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: DG-473
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8428
_______________________________________________________________
Μόρτισα που γεννήθηκες, μέσα, μέσ' τους τεκέδες
με μάγκες δεν εφούμαρες τριζάτους αργιλέδες.

Πόσες φορές το τάλληρο δεν κράτησες στο χέρι
νταμίρα δεν μας έφερες μέσ' στου Συγγρού τ' ασκέρι.

Μάγκες που μαστουριάσανε απ' τα δικά σου χέρια x2
και παρηγόρησες καρδιές και βγάλαν τα σεκλέτια.

Το μάγκα τον μαστούριασες τον κούπα και δερβίση x2
νερό που εκουβάλησες απ' του Κουλού τη βρύση.

Ο δερβίσης :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: GA-1674
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16516
_______________________________________________________________
[Ντερβίση μου να 'ρχόσουνα μια ώρα στο τσαρδί μας,]x2
να 'βρισκες τους φίλους μας που ν’όλοι δικοί μας,
και θα 'βλεπες τους φίλους μας που 'ναι όλοι δικοί μας.

[Πενιά φοράτη θ' άκουγες με φίνους μπαγλαμάδες,
τσιμπούκια που θα πίνουμε, να τρίζουν οι λουλάδες.]x2

[Μπουζούκι που θα παίζουμε, με ανοιχτό ντουζένι,
τη βόλτα που θα έπερνες κι εσύ καραντουζένι.]x2

[Κέφι λοιπόν θα κάνουμε και συ καλός ντερβίσης,
μόν’ ο χάρος ο σκληρός, αυτός θα μας χωρίσει.]x2

[Μα ‘γώ δεν είμαι ποιητής τραγούδια να ταιριάζω,
και μου τα φέρνει ο αργιλές και τα κατασκευάζω.]x2

Ο Μάρκος ο Συριανός :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: AO-2065
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5680
_______________________________________________________________
Όπου μπαίνω με κοιτούνε κι όπου κάτσω με κερνούνε,
στον τεκέ και στην ταβέρνα, νταλκαδιάζουνται με μένα.

Κάτσε Μάρκο, μου φωνάζουν και στα μάτια με κοιτάζουν
κι όσοι έχουνε σεβντάδες εγώ τους βάζω σε νταλκάδες.

Το κεφάλι κάτω, το ποτήρι μου γεμάτο.
Αργιλέ κρασί και μπύρα - γεια σου Μάρκο από τη Σύρα!

Και έτσι όλοι πια μου λένε μερικούς κάνω και κλαίνε
σαν χτυπώ διπλοπενιές που ραΐζουνε καρδιές.

Ο μαστούρας (Σαν μαστουριάσω και γινώ) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: DG-473
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15833
_______________________________________________________________
Σα μαστουριάσω και γινώ λειώμ' από τη μαστούρα x2
ξεχνώ όλα μου τα βάσανα κι όλη μου τη σκοτούρα x2

Με πίκρες και με βάσανα με προίκισεν η φύση x2
κι όλα περνούν και χάνονται μόνο με το χασίσι x2

Κι έτσι ησυχάζω και περνώ κι ευφραίνω το κορμί μου x2
απ' τη μαστούρα την πολλή που 'χω στη κεφαλή μου x2

Κι εγώ μάγκας γεννήθηκα και μάγκας θα πεθάνω x2
και ας φυτρώσουν χασισιές στον τάφο μου από πάνω x2

να ζήσεις ντερβίση μου Μάρκο

Όταν Πίνω, Τουμπεκάκι ( Όταν Πλύνω, Τουμπεκάκι ) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: AO-2065
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17174
_______________________________________________________________
Όταν πλύνω τουμπεκάκι βρε, όταν πλύνω τουμπεκάκι
όταν πλύνω τουμπεκάκι, θα φουμάρω τσιμπουκάκι

Τότες πιάνω το μπουζούκι βρε, τότες πιάνω το μπουζούκι
τότες πιάνω το μπουζούκι, σπάν οι μάγκες μαστουρλούκι

Και θα κάτσω στη γωνία βρε, και θα κάτσω στη γωνία βρε
και θα κάτσω στη γωνία, με λαχτάρα και μανία

Κι όσοι κι αν γινούνε πίνω, κι όσοι κι αν γινούνε πίνω
κι όσοι κι αν γινούνε πίνω μήτε τζούρα δεν αφήνω

Μόλις έρθω σε ντουζένι βρε, μόλις έρθω στο ντουζένι
μόλις έρθω στο ντουζένι, κι άλλος αργιλές θα γένει

Δεν τον κάνεις να τον πιούμε βρε, δεν τον κάνεις να τον πιούμε
δεν τον κάνεις να τον πιούμε, ίσως και μαστουρωθούμε

Ο χαρμάνης :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: GA-1674
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=13259
_______________________________________________________________
Χαρμάνης είμ' απ' το πρωί, πάω για να φουμάρω 2x
Μεσ' τον τεκέ του Σάλωνα, π' έχει το φίνο μαύρο
μεσ' τον τεκέ του Μίχαλου, π' έχει το σύρμα μαύρο
(γειά σου Μάρκο ντερβίση)
|Να κάτσω να μαστουρωθώ, να σπάσω νταλγκαδάκι 2x
Να φύγ' η κάψα απ' την καρδιά κι όλο μου το μεράκι
να φύγ' η κάψα απ' την καρδιά κι όλο μου το φαρμάκι
|Τέτοια ζωή που έκανα κι αυτή πάντα θα κάνω

2x

Σ' αυτό τον ψεύτικο ντουνιά, ντερβίσης θ' αποθάνω
Σ' αυτό τον ψεύτικο ντουνιά, ρεμπέτης θ' αποθάνω
|Θα προτιμήσω θάνατο, το μαύρο δεν τ' αφήνω 2x
Κι όπου θα βρίσκω αργιλέ, τη τζούρα μου θα πίνω
κι όπου θα βρίσκω αργιλέ, θα κάθουμαι να πίνω

Τα μάτια σου τα αράπικα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: AO-2086
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1433
_______________________________________________________________
Τα μάτια σου τ' αράπικα, τα είδα και τρελάθηκα
τα είδα κυρά μου και τρελάθηκα, τα μάτια σου τ' αράπικα.

Τα μάτια σου τ' αλλιώτικα, τα Πασαλιμανιώτικα
τα Πασαλιμανιώτικα, τα μάτια σου τ' αλλιώτικα.

Σύρμα και τέλι, κυρά μου θα γινώ, στον κρυσταλλένιο σου λαιμό
στον κρυσταλλένιο σου λαιμό, κάνει ο παπάς τον αγιασμό.

Σύρμα και τέλι φέρε μου, σταυρέ μαλαματένιε μου
σταυρέ μαλαματένιε μου, σύρμα και τέλι φέρε μου.

Σύρμα και τέλι, κυρά μου, γίνουμαι, στη κάπα σου τυλίγουμαι
στη κάπα σου τυλίγουμαι, σύρμα και τέλι, κυρά μου, γίνουμαι.

Ώρες με θρέφει ο λουλάς :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: AO-2086
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2696
_______________________________________________________________
Ώρες με θρέφει ο λουλάς ώρες αδυνατάω,x2
Ώρες με ρίχνει σε νταλκά κι ανθρώπου δε μιλάω.x2
Γυρίζει ο νους μου εδώ κι εκεί κι όλος ο λογισμός μου x2
κι αισθάνομαι πώς μια στιγμή θα 'ρθει ο θάνατός μου.x2
Δεν θα μπορέσω ούτε στιγμής ποτές να τα ξεχάσω,x2
στον κόσμο που γεννήθηκα ποτές να ησυχάσω.x2
Ρεμπελεμένη μου ζωή πάψε πια για τα μένα.x2
Τι σου 'κανα και μου 'κανες τα μάτια βουρκωμένα.x2

Αλάνα Πειραιώτισσα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2234
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=157
_______________________________________________________________
Σε αγαπώ τσαχπίνα μου, τσαχπίνικο, γιατί εισ απ τον Περαία
κι εσύ πολύ με αγαπάς αλάνικο, και κάνουμε παρέα

Όταν σε πρωτογνώρισα, τσαχπίνα μου, μου κανες πεισματάκια
και την καρδιά μου την γέμισες, αλάνικο, με χίλια δυό φαρμάκια

Κι έτσι καιρός δεν πέρασε, τσαχπίνικο, τα μαύρα σου ματάκια
ζηλέψανε τα μάτια μου, αλάνικο, να γίνουμε ταιράκια

Τώρα που σμίξαμε τα δυο, αλάνικο, γιατί με βασανίζεις
και κάθε μέρα μια γουλιά, αλάνικο, φαρμάκι με ποτίζεις

Αλανιάρης :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-6049
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4393
_______________________________________________________________
Είμαι αλανιάρης στους δρόμους και γυρίζω
Κι απ' την πολλή μαστούρα μου κανένα δε γνωρίζω
Απ' την πολλή τη σούρα μου το νου μου δεν ορίζω
Είμαι αλανιάρης στους δρόμους και γυρίζω

Τσοντάρεις, αδερφούλα μου, να πιούμε τσιμπουκάκι
Μαζί να μαστουριάσουμε να παίξω μπουζουκάκι

2x

τσοντάρεις, αδερφούλα, μου να πιούμε τσιμπουκάκι

Κάντονε, ντερβισόμαγκα, τον αργιλέ να τρίζει
Και με φωτιές του θυμαριού, να πιω και να σφυρίζει
Κάντονε, ντερβισόμαγκα, τον αργιλέ να τρίζει

Μαστούρια όταν γίνουμε μέσα μες στον τεκέ μας
Όλοι εσένα αγαπούν, περήφαν' αργιλέ μας

2x

Μαστούρια όταν γίνουμε μέσα μες στον τεκέ μας

(γειά σου μερακκλή μου Μάρκο)

Είμαι αλανιάρης στους δρόμους και γυρίζω
Κι απ' την πολλή μαστούρα μου το νου μου δεν ορίζω
Απ' την πολλή τη σούρα μου κανένα δε γνωρίζω
Είμαι αλανιάρης στους δρόμους και γυρίζω

2x

Η κλωστηρού :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-2062
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7756
_______________________________________________________________
Πότε με τα κίτρινα ντυμένη σε κοιτάζω
το λυγερό σου το κορμί κάθουμαι και θαυμάζω
που μέρα νύχτα δεν βγαίνεις απ' το νου μου
αχ μαυρομάτα μου τσαχπίνα κλωστηρού μου
που μέρα νύχτα δεν βγαίνεις απ' το νου μου
αχ μαυρομάτα μου τσαχπίνα κλωστηρού μου

Κόκκινα σα βάλεις αδελφούλα
πως ήθελα να σ' έβρισκα μέρος που να 'χει ζούλα
μπλε όταν φορέσεις πως μ' αρέσεις
με την καρδιά μου κλωστηρού μου έχεις δέσει
μπλε όταν φορέσεις πως μ' αρέσεις
και την καρδιά μου κλωστηρού μου έχεις δέσει

Πότε μες τα κίτρινα ντυμένη σε κοιτάζω
το λυγερό σου το κορμί κάθουμαι και θαυμάζω
που μέρα νύχτα δεν βγαίνεις απ' το νου μου
αχ μαυρομάτα μου τσαχπίνα κλωστηρού μου
που μέρα νύχτα δεν βγαίνεις απ' το νου μου
αχ μαυρομάτα μου τσαχπίνα κλωστηρού μου

Κόκκινα σα βάλεις αδελφούλα
πως ήθελα να σ' έβρισκα μέρος που να 'χει ζούλα
μπλε όταν φορέσεις πως μ' αρέσεις
και την καρδιά μου κλωστηρού μου έχεις δέσει
μπλε όταν φορέσεις πως μ' αρέσεις
και την καρδιά μου κλωστηρού μου έχεις δέσει

Κάποτε ήμουνα κι εγώ :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2185
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1574
_______________________________________________________________
Κάποτε ήμουνα κι εγώ παιδάκι από τα φίνα (δις)
Και η καρδιά μου επόνεσε για μια γλυκειά τσαχπίνα (δις)

Όταν την έπαιρνα μαζί ο κόσμος με κοιτούσε (δις)
Μ’αυτή μου την αμόλυσε και μ’άλλονε γλεντούσε (γυρνούσε) (δις)

Κι από το ντέρτι το πολύ θολώνει το μυαλό μου (δις)
Και η ψυχή μου η δύστυχη σπαράζ(ει) στον (απ’τον) καϋμό μου (δις)

Και από τότε πια κι εγώ καμιά πια δε γουστάρω (δις)
Τη τσίκα μου πάντα τραβώ και αργιλέ φουμάρω (δις)

Μελωδία[επεξεργασία]
Πρότυπο:Κλικ για μελωδία
&lt;lilymidi&gt;
\set Staff.midiInstrument = "bright acoustic"
\clef treble
\key d \minor
\time 2/4
\relative c
d8 bes8d16c16 a8c16bes16 g8bes16a16 f8a16g16 e8f16e16 d16e16f16g16 a8
d8 bes8d16c16 a8c16bes16 g8bes16a16 f8a16g16 e8f16e16 d16e16f16g16 a16g16f16e16 d8 a8 d16
a d16f16 a8 a8 bes16a16gis16bes16 a8 f8 gis8 a8 bes8 cis8 e16d16c16bes16 a8 f8 d16
a16 d16 f16 a8 a8 bes16a16gis16bes16 a8 f8 gis8 a8 bes8 cis8 e16d16c16bes16 a8 f8 d16
a'16gis16a16bes8bes16a16a16g16g16f16f8e8f8gis8a8bes8cis16bes16a16gis16a8f8d16
a'16gis16a16bes16bes16a16a16g16g16f16 f e e d d e8 gis8a8bes8a16gis16f16e16d8a8d8
&lt;/lilymidi&gt;

Ο αραμπατζής :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2234
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2210
_______________________________________________________________
Τα τσίλικά σου άλογα λεβέντη αραμπατζή μου (2)
κάθε πρωί που θα τα δω μου κόβουν την ζωή μου (2)

παντά σε συλλογίζουμαι ντερβίση αμαξά μου (2)
είσαι κουρνάζος μάγκα μου σ έβαλα στην καρδιά μου (2)

Παντά εσένα θ αγαπώ κι εσύ να με λυπάσαι (2)
γιατί για σε θα τρελαθώ πρέπει να με θυμάσαι (2)

Και καρτερώ καθέ πρωί λεβέντη να περάσεις (2)
κουρνάζε μου αραμπατζή και συ μην με ξεχάσεις (2)

Ο ισοβίτης :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-6148
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9477
_______________________________________________________________
Στη φυλακή με κλείσανε ισόβια για σένα
τέτοιο μεγάλονε καημό επότισες εμένα
Εσύ 'σαι η αιτία του κακού για να με τυραννούνε
οι πίκρες και τα βάσανα να με στριφογυρνούνε

Τώρα θα κάνω έφεση μήπως με βγάλουν όξω
κακούργα δολοφόνισσα για να σε πετσοκόψω
Να σου 'χυνα πετρέλαιο κι ύστερα να σε κάψω
και μέσ' στο ξεροπήγαδο να πάω να σε πετάξω

Εφτά φορές ισόβια τότε να με δικάσουν
και στη κρεμάλα τ' Αναπλιού εκεί να με κρεμάσουν
όλους ενόρκους δικαστές τούς πλάνεψε η ομορφιά σου
καί με δικάζουν ισόβια για να γενεί η καρδιά σου

Με τη ραδιουργία σου μπουζούριασα το Χίτη
δίχως να θέλω μ' έκανες να γίνω ισοβίτης
Τέτοια μεγάλη εκδίκηση αν την εξεμπουκάρω
όπως τον Έκτορα ο Αχιλλεύς τον έσουρνε στο κάρο

Ο συνάχης :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2185
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15759
_______________________________________________________________
Συναχωμένος μου’ρχεσαι αμάν αμάν μουρμούρη μ’(ου) από πέρα
Και μεσ’τα χέρια σου κρατάς συνάχη μου μια δίκοπη μαχαίρα

Με ποιον τα’χεις συνάχη μου αμάν αμάν να πας να καθαρίσεις
Την ηθική σου θίξανε, συνάχη μου, και πας να εγκληματίσεις

-Γεια σου Μάρκο μου με τις όμορφες πενιές σου! (φωνή Γ. Μπάτη)

Κοίτα καλά συνάχη μου, αμάν, αμάν, που πάντα ξεσπαθώνεις (ωχ μπράβο)
Και κει π’(ου) ανακατεύεσαι, συνάχη μου, μπέσα ποτέ μη δώνεις

-Ωχ! Αχ! Αχ!

Ας’το μπουλασιλίκι σου, αμάν, αμάν, και πάψε το συνάχι
Και δεν ανακατεύομαι, συνάχη μου, σε ότι κι αν σου λάχει

-Ώπα!

Συναχωμένος μου’ρχεσαι, μουρμούρη μου, μάγκα μου από πέρα
Και μεσ’τα χέρια σου κρατάς, συνάχη μου, μια δίκοπη μαχαίρα

-Μπράβο Μάρκο! (φωνή Γ. Μπάτη)

Ο χασάπης :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-2063
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8599
_______________________________________________________________
Χασάπη μου, με την ποδιά που σαν την δέσεις πίσω
όταν σε δω χασάπη μου τώρα θα ξεψυχήσω
χασάπη μου όταν σε δω τώρα θα ξεψυχήσω

Γυαλίζουν τα θηκάρια σου στη μέση που τα βάνεις
με την ποδιά την κόκκινη εσύ θα με τρελάνεις (2)

-Γεια σου Μάρκο μου γειά σου (φωνή Στράτου Παγιουμτζή)

Αστράφτουν τα μαχαίρια σου λάμπει και το μασσάτι
Λάμπουν τα μαύρα μάτια σου μαγκίτη μου χασάπη (2)

Παλεύεις με τα αίματα μα δεν πονεί η καρδιά σου
σε αγαπώ, χασάπη μου, μ' αυτήν την λεβεντιά σου
Χασάπη μου σε αγαπώ, μ' αυτήν την λεβεντιά σου

Όταν με βλέπεις και περνώ :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2121
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16519
_______________________________________________________________
Όταν με βλέπεις και περνώ, από τη γειτονιά σου
[πρέπει να το σακουλευτείς πως θα βρεις τον μπελά σου] Χ2

Την πρώτη σου την χάρισα, την δεύτερη κυρά μου
[θα σε τρελάνω στις κλωτσιές και θα βρω τον μπελά μου] Χ2

Γεια σου Μάρκο δερβίση με τις πενιές σου τις έξυπνες

Την τρίτη και την τέταρτη κυρά μου βράσε ρύζι
[πάλι τις μάπες σου θα φας κι ο κόσμος ας με βρίζει] Χ2

Πρέπει να ξέρεις μηχανή :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-6049
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2626
_______________________________________________________________
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια (2)
γιατί σαν σε κοιτάζουνε σε κάνουνε κομμάτια (2)

Να σαι κουρνάζος κι έξυπνος και όλο με ζοριλίκι (2)
για μαύρα μάτια ζόρικα να χεις το νταηλίκι (2)

Να χεις καρδιά να ναι βουνό, σπαθιά να τη(ν) χτυπούνε (2)
Γιατ είναι μάτια έξυπνα και την καρδιά τρυπούνε (2)

Να σαι στην τρίχα στον σεβντά να μην σε μαραζώσουν (2)
να μην σε νταλκαδιάσουνε και το κορμί σου λιώσουν (2)

Αντιλαλούν οι φυλακές :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: GA-1918
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16512
_______________________________________________________________
Αντιλαλούν οι φυλακές x3
τό Μπούρτζι και Γεντί Κουλές

Αντιλαλούν δυό σήμαντρα x3
Συγγρού και Παραπήγματα

Αν είσαι μάνα και πονείς x3
Έλα στήν δίκη να με δεις

Έλα πριν με δικάσουνε
Κλάψε να μ’ απαλλάξουνε

Τό σκότος καί ή φυλακή
ειναι μεγάλο λακριντί
Αντιλαλούν οι φυλακές x3,
το Ρίο και Γεντί Κουλές.

Μελωδία[επεξεργασία]
Ρυθμός - Απτάλικο ζεϊμπέκικο

Πρότυπο:Κλικ για μελωδία
&lt;lilymidi&gt;
\set Staff.midiInstrument = "bright acoustic"
\clef treble
\tempo 4=100
\key g \major
\time 9/4
\relative c'

d8 d, e e fis fis g4 g8 g g4 g8 g g4 g8 g
d8 d e e fis fis g4 g8 g g4 g8 g g4 g8 g
g4 fis8 e fis d e4 e8 d g4 fis8 d e4 e8 d
g4 fis8 e fis d e4 e8 d g4 fis8 d e4 e8 d
{ d8 d e e fis fis g4 g8 g g4 g8 g g4 g8 g
d8 d e e fis fis g4 g8 g g4 g8 g g4 g8 g
g4 fis8 e fis d e4 e8 d g4 fis8 d e4 e8 d
g4 fis8 e fis d e4 e8 d g4 fis8 d e4 e8 d }
\addlyrics {
Α __ _ ντι __ _ λα __ _ λούν οι __ _ φυ λα __ _ κές __ _ _
Α __ _ ντι __ _ λα __ _ λούν οι __ _ φυ λα __ _ κές __ _ _
Α __ _ντι __ _ λα __ _ λούν οι __ _ φυ λα __ _ κές __ _ _
τό Μπούρ __ _ τζι __ _ και-ο Γε __ _ ντί Κου __ _ λές __ _
}
g a b16 b a8 c16 c b8 d b16 b c c a8 b g16 g a a fis8 g g g g
g a b16 b a8 c16 c b8 d b16 b c c a8 b g16 g a a fis8 g g g g
g4 fis8 e fis d e4 e8 d g4 fis8 d e4 e8 d
g4 fis8 e fis d e4 e8 d g4 fis8 d e2
&lt;/lilymidi&gt;

Η γυναίκα μου ζηλεύει :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: DG-6148
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=12768
_______________________________________________________________
Η γυναίκα μου γρινιάζει βρε
η γυναίκα μου γρινιάζει x2
κι όλο για λεφτά φωνάζει

Η γυναίκα μου ζηλεύει βρε
η γυναίκα μου ζηλεύει
η γυναίκα μου ζηλεύει βρε
με τo φυσικό της ρεύει

Δεν μ’ αρέσουν τέτοια κάλλη βρε
δεν μ’ αρέσουν τέτοια κάλλη
δεν μ’ αρέσουν τέτοια κάλλη βρε
θα της σπάσω το κεφάλι

(Ναι μπράβο έτσι για να τις βάλουμε σε τάξη ρε Μάρκο)

Δεν με νοιάζει για γυναίκα βρε
δεν με νοιάζει για γυναίκα x2
διώχν' αυτήν μαζεύω δέκα

Θα της δώσω το ποδάρι βρε x2
θα της δώσω το ποδάρι
κι όποιονε γουστάρει ας πάρει

Η γυναίκα μου γρινιάζει βρε
η γυναίκα μου γρινιάζει x2
κι όλο για λεφτά φωνάζει

Καν' τονε Σταύρο, καν' τονε :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: B-21844
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=12769
_______________________________________________________________
Κάν' τονε Σταύρο κάν' τονε
βάλ' του φωτιά και κάφ' τονε (2)
Κάν' τονε Σταύρο κάν' τονε

- Αλά...τουρούχου ντάχου ντάχου ντα τουρούχου ντάχου ντούχου ντούχου ντα ντούχου ντάχου ντούχου
ντα (φωνή Στράτου Παγιουμτζή)

Δώσε του Γιώργου του τρελού
του μάστορα του ξυλουργού (2)
Δώσε του Γιώργου του τρελού

Τράβα βρε Γιάννη αραμπατζή
που' σαι μαγκιόρος τεκετζής (2)
Τράβα βρε Γιάννη αραμπατζή

- Με λίγωσες αδερφάκι (φωνή Στράτου Παγιουμτζή)

Δώσε του Νικολάκη μας
να βγάλει το μεράκι μας (2)
Δώσε του Νικολάκη μας

- Γεια σου Μάρκο μερακλή. Γεια σου κι εσύ τεμπέλη μου με το μπαγλαμά σου (φωνή Γιώργου Μπάτη)

Τζούρα δώσε του Μπάτη μας
του μόρτη του μπερμπάντη μας (2)
Τζούρα δώσε του Μπάτη μας

- Φτάνει πια, τον έφαγες (φωνή Στράτου Παγιουμτζή)

Κορόιδο :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: GA-1851
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8510
_______________________________________________________________
Τα πιες και μας εσούρωσες κι ήρθες για να μας βρίσεις
και δεν κοιτάς την τύφλα σου, κορόιδο, παρά μας φοβερίζεις (2)

Πόσες κλωτσιές έχεις να φας που πάντα νταηλίζεις
και στα καλά καθούμενα, κορόιδο, όλο τον κόσμο βρίζεις (2)

Χωρίς να κάνεις τίποτις το λέει η ψυχή σου
που κάθε μέρα βρίσκεται, κορόιδο, σπασμέν η κεφαλή σου (2)

Ο Μάρκος μαθητής :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: GA-1887
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=11391
_______________________________________________________________
Μ' έστελν' η μανούλα μου, σχολειό μου να πηγαίνω
κι εγώ τραβούσα στο βουνό, με μάγκες να φουμέρνω
κι εγώ τραβούσα στο βουνό, με μάγκες να φουμέρνω
μ' έστελν' η μανούλα μου, σχολειό μου να πηγαίνω.

Με μάλωνε ο δάσκαλος, τα γράμματα να μάθω
κι εγ'από τη μαστούρα μου δεν έβλεπα να γράφω
κι εγ'από τη μαστούρα μου δεν έβλεπα να γράφω
με μάλωνε ο δάσκαλος, τα γράμματα να μάθω.

Μη με βαράς κυρ-δάσκαλε και μη μου κάνεις κόλπα
και δε μαθαίνω γράμματα, πόσες φορές σου τό 'πα
και δε μαθαίνω γράμματα, πόσες φορές σου τό 'πα,
μη με βαράς κυρ-δάσκαλε και μη μου κάνεις κόλπα.

Ετσάκωνε το χάρακα κι όλο με κοπανούσε,
με μαύριζ' από τις ξυλιές κι ύστερα μ'αμολούσε,
με μαύριζ' από τις ξυλιές κι ύστερα μ'αμολούσε,
ετσάκωνε το χάρακα κι όλο με κοπανούσε.

Μ' έστελν' η μανούλα μου, σχολειό για να πηγαίνω
κι εγώ τραβούσα στο βουνό, με μάγκες να φουμέρνω
κι εγώ τραβούσα στο βουνό, με μάγκες να φουμέρνω
μ' έστελν' η μανούλα μου, σχολειό μου να πηγαίνω.

Φραγκοσυριανή :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: AO-2280
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1460
_______________________________________________________________
Μία φούντωση, μια φλόγα
έχω μέσα στην καρδιά
|λες και μάγια μου’ χεις κάνει
Φραγκοσυριανή γλυκιά x2

(γειά σου Μάρκο μου ντερβίση)

Θα ’ρθω να σε ανταμώσω
πάλι στην ακρογιαλιά
|Θα ήθελα να μέ χορτάσεις
όλο χάδια και φιλιά x2

Θα σε πάρω να γυρίσω
Φοίνικα, Παρακοπή
|Γαλησσά και Nτελαγκράτσια
και ας μου ’ρθει συγκοπή x2

Στο Πατέλι, στο Nιχώρι
φίνα στην Αληθινή
|και στο Πισκοπιό ρομάντζα
γλυκιά μου Φραγκοσυριανή x2
γειά σου Μάρκο

Γέρασες και πια δε σ' αγαπώ :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: GA-1979
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9773
_______________________________________________________________
Δε σε θέλω πια δεν είσ' ωραία
γέρασες και πια δε σ' αγαπώ
αγάπησα καλύτερη και νέα
και με τ' αγνά της τα φιλιά βραδιές μεθώ.

Γειά σου Μάρκο μου μέ τά τραγουδάκια σου'

Αμόλησες μελάνι στην ποδιά σου
και κάθε μέρα μου κάνεις το βαρύ
πήγαιν' όπως πριν με τη μαμά σου
κι άφαντη να γίνεις την αυγή.

Να ζήσει η φίνα κι η ωραία της καρδιά μου
που μ' έχει πάντοτε μη βρέξει και μη στάξει
βρε, της άναψε φωτιά η εμορφιά μου
και μ' αγαπά και μου ξηγιέται στο εντάξει. |

Τα καραβοτσακίσματα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: B-21883
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6099
_______________________________________________________________
Βάσανα πίκρες φαρμάκια, καραβοτσακίσματα, ω
Σαν τον βράχο που τον δέρνουν
Της θάλασσας τα κύματα
Σαν τον βράχο που τον δέρνουν
Της θάλασσας τα κύματα ω
Βάσανα πίκρες φαρμάκια, καραβοτσακίσματα

Τι φταίω και με παιδεύεις
Αχ τι γυρεύεις, κι’ άλλον λατρεύεις
Δεν μ’ αγαπάς, αχ πες μου το
γιατι 'μαι μόρτης φουκαράς
Θα σβήσω, πια δε θα ζήσω
Δεν θ’ αγαπήσω, θα λησμονήσω
Στα καραβοτσακίσματα μου μη γελάς

- Γειά σου Μάρκο (φωνή Στράτου Παγιουμτζή)

Μες το σπίτι μου για σένα όλοι με μαλώνουνε, εω
Λένε ζόρικες κουβέντες
Που με φαρμακώνουνε
Λένε ζόρικες κουβέντες
Που με φαρμακώνουνε, εω
Μες το σπίτι μου για σένα όλοι με μαλώνουνε

Τι φταίω και με παιδεύεις
Αχ τι γυρεύεις, κι’ άλλον λατρεύεις
Δεν μ’ αγαπάς, αχ πες μου το
γιατι 'μαι μόρτης φουκαράς

Θα σβήσω, πια δε θα ζήσω
Δεν θ’ αγαπήσω, θα λησμονήσω
Στα καραβοτσακίσματα μου μη γελάς

- Γειά σου καί σένα ρε Στράτο (φωνή Στράτου Παγιουμτζή)

Σκύλα μ' έκανες και λειώνω :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: GA-1947
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=720
_______________________________________________________________
Σκύλα μ’ έκανες και λιώνω x3
μες στη σκοτεινιά με πόνο
Σκύλα μ’ έκανες κομμάτια x3
με τα δυο σου μαύρα μάτια
Σκύλα μ’ έκανες ρεζίλι x3
στον πασά και στο βεζίρη

Τώρα την καλοκαιριά μικρό μου :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: B-21869
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16481
_______________________________________________________________
Τώρα την καλοκαιριά, μικρό μου
φεύγεις απ’ το σπίτι το δικό μου
|Έννοια σου, και θα το μετανιώσεις
σαν το κεράκι, αλανιάρα μου, θα λιώσεις 2x

Φεύγεις κι έχω μείνει μοναχός μου
κι έχω την κατακραυγή του κόσμου
|Γουστάρισες να μου την αμολήσεις
με άλλονε να πας, να βρεις να ζήσεις 2x

Φεύγεις και μ’ αφήνεις λυπημένο
δεν πόνεσες για μένα τον καημένο
|Ζήσαμε μαζί τρία χρονάκια
μ’ άφησες με δύο μικρά παιδάκια 2x

Μαρόκο :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: GA-7286
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6146
_______________________________________________________________
Με μια βαρκούλα ψαριανή
μια νύχτα με σορόκο
θε να 'ρθω αραπίνα μου
ν' αράξω στο Μαρόκο

Εσένα μες στη βάρκα μου
θα πάρω για παρέα
και θα τραβήξουμε τα δυο
γραμμή για τον Περαία

Για σένα στην Αθήνα μας
πιο πάνω στο Παγκράτι
με δώδεκα πατώματα
θα χτίσω ένα παλάτι |

Νόστιμο τρελό μικρό μου :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: GA-7086
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9772
_______________________________________________________________
Κάνω τη τσάρκα μου, περνώ, για σε μικρό μελαχρινό
από τη γειτονιά σου
|για τα γλυκά τα μάτια σου
και για την εμορφιά σου x2
Νόστιμο μικρό τρελό μου, μάγκικο μελαχρινό μου

Γιατί δε βγαίνεις να σε δω, που ξέρεις πόσο σ’ αγαπώ
κρυφά από τη μαμά σου
μελαχρινό με τρέλανες
με τη γλυκιά ματιά σου
με τρέλανες μελαχρινό
με τη γλυκιά ματιά σου
Μάγκικο τρελό μικρό μου, κορμί μελαχρινό μου

Ένα γλυκό φιλάκι σου βγάλε απ’ το στοματάκι σου
μη θες να με παιδεύεις
|Εσύ για μένα είσαι γιατρός
Εσύ θα με γιατρέψεις x2

Νόστιμο μικρό τρελό μου, μάγκικο μελαχρινό μου

Δεν παύει πια το στόμα σου :: Βαμβακάρης Μ. - Κορίνα Σαλονικιά :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7023
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=10564
_______________________________________________________________
Δε με κόβεις μάγκα μου βρε πια με τα λιμά σου
Δεν περνάει αλάνη μου πια για με η μπογιά σου

Σ’ανθίστηκα βρε μόρτη τη βιόλα που βαράς
Το ξέρω βρε τσαχπίνη μου πως πάντα με γελάς

Δεν παύεις πια το στόμα σου που λέει σαν τη γαλιάντρα
Ισως και με ξελόγιασες για να με κάνεις άντρα

Τι μου φωνάζεις κι όλο λες και μ’έκανες ρεζίλι
Που μ’έκανες και τα’χασα σαν τον Αγιο Βασίλη

Με πήρες με παράτησες και μ’έκανες κουρέλι
Με πείραξες μεσ’την καρδιά και τώρα δε σε μέλλει

Δε με κόβεις μάγκα μου βρε πια με τα λιμά σου
Δεν περνάει αλάνη μου πια για με η μπογιά σου

Για σένανε στο σπίτι μου δε θέλουν να με δούνε
Η μάνα μου τα’αδέλφια μου και με κατηγορούνε

Τι μου φωνάζεις κι όλο λες και μ’έκανες ρεζίλι
Που μ’έκανες και τα’χασα σαν τον Αγιο Βασίλη

Ο Μάρκος πολυτεχνίτης :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: GA-7005
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2009
_______________________________________________________________
Όλες τις τέχνες που ’κανα ακούστε που τις λέω
τις γράφω και σαν θυμηθώ μου ‘ρχεται για να κλαίγω
Όλες τις τέχνες που ‘κανες μα μια δεν έχεις κάνει
εμένα που μ’ αγάπησες δε μου ‘βαλες στεφάνι

Μες στο κλωστήριο μ’ είχανε κι έκανα πακετάκια
οι μάγκες κούκλες φέρνανε σε μένα κοριτσάκια
Οι μάγκες κούκλες φέρνανε σε σέ τα κοριτσάκια
εμένα δε λογάριαζες που έπινα φαρμάκια

Δεν μ’ άρεσε αυτή η δουλειά, ζηλεύω κάποια άλλη
και ψυχογιός εγένηκα σ’ ένα χοντρομπακάλη
και ψυχογιός εγένηκες σ’ ένα χοντρομπακάλη
γιατί είχε κόρη έμορφη κι η προίκα της μεγάλη

Τρεις μέρες έκατσα εκεί κι ήθελα για να στρίψω
εφημερίδες να πουλώ στους δρόμους να γυρίζω
Εφημερίδες κι αν πουλάς στους δρόμους κι αν γυρίζεις
την είχες τη μπακάλαινα κι εμένα φοβερίζεις

Το βράδυ το κασέλι μου το τσάκωνα στα χέρια
Μόνο που δεν κουβάλησα τ’ Αγιού Γιωργού ξεφτέρια
Λούστρος κι αν εγίνηκες αλήτης κι αλανιάρης
πρέπει να το συλλογιστείς, εμέ δεν με τουμπάρεις

Πάλι μου κάνεις τον βαρύ :: Καρίπης Κ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: DG-6232
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1137
_______________________________________________________________
Πάλι μου κάνεις τον βαρύ, μου κάνεις κορδελάκια
[κι εγώ για το χατίρι σου, λιώνω απ’ τα μεράκια.]]

Θέλω να ξεύρω το γιατί, σ’ εμένανε τις στήνεις,
[όλες αυτές τις μηχανές και σ’ άλλονε τα δίνεις.]]
Άσε τα κορδελάκια σου, μου τα ‘χεις κάνει ρόιδο
[και αν δε γουστάρεις, μερακλή, άϊντε, να βρεις κορόιδο.]]

