Playlist με τίτλο: πότε ο ήχος ,πότε τα λόγια
Δημιουργήθηκε από MILANOS στις 10 Μαρτίου 2016
Περιγράφει: οτι μας αγγιζει καθε φορα

Η κατάρα της μάγισσας :: Τζουανάκος Σ. - Τζουανάκος Σ. :: 1952
Αριθμός δίσκου: AO-5062
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5383
_______________________________________________________________
Ένα παιδί, μοναχοπαίδι, αγόρι
ξεμυάλισε της μάγισσας την κόρη
κι αφού τη γλέντησε, αγκάλιασε μιαν άλλη
κι η μάνα της κατάρα του 'δωσε μεγάλη.

"Ποτέ αγάπη εσύ να μη χαρείς,
καταραμένος να 'σαι όσο ζεις."

Παντού η κατάρα αυτή τον κυνηγάει
και στη ζωή του όποια αγαπάει
την βρίσκει μ' άλλον και τον καίει η λαχτάρα,
της μάγισσας έχει αληθεύσει η κατάρα.

"Ποτέ αγάπη εσύ να μη χαρείς,
καταραμένος να 'σαι όσο ζεις."

Η ζήλια πια τα μάτια του θολώνει,
την άπιστη αγάπη του σκοτώνει
και μεσ' στη φυλακή κλεισμένος συλλογιέται
της μάγισσας πως η κατάρα εκδικιέται.

"Ποτέ αγάπη εσύ να μη χαρείς,
καταραμένος να 'σαι όσο ζεις."

Αδύνατον να κοιμηθώ :: Σουγιούλ Μ. - Μελάγια Μάγια :: 1955
Αριθμός δίσκου: AO-5266
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9906
_______________________________________________________________
Αδύνατον να κοιμηθώ
κι η ώρα είναι τρεισήμισι
μπερδεύτηκα κι αρπάχτηκα
με τη δική σου θύμηση
με τη δική σου θύμηση
κι η ώρα είναι τρεισήμισι.

Της περασμένης μας ζωής
με ζώνουν τα φαντάσματα
κι εγώ σαν τον βρικόλακα
πλανιέμαι στα χαλάσματα
πλανιέμαι στα χαλάσματα
με ζώνουν τα φαντάσματα.

Με την καλή σου την καρδιά
το σφάλμα μου συγχώρεσε
κοιτάζομαι και απορώ
τόσος καημός πού χώρεσε
τόσος καημός πού χώρεσε
το σφάλμα μου συγχώρεσε.

Βρε πως μπατιρίσαμε :: Σουγιούλ Μ. - Άλλος Καλλιτέχνης :: 1952
Αριθμός δίσκου: MG-10
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9074
_______________________________________________________________
Βρε πως μπατιρίσαμε
που σαρανταρίσαμε.
Τι γοργά περνούν τα χρόνια
μήτε που καλά το ξέρεις
πάει έσπασε ο Γρηγόρης
να που σπάει κι ο Λευτέρης
κι ο Βασίλης ρε μαράζι
τήνε βγάζει δεν τη βγάζει.

Βρε πως μπατιρίσαμε
που σαρανταρίσαμε.
Στο νεφρό του ο Νικολάκης
οικονόμησε μια πέτρα
ο Ηλίας έχει στρώσει
μια φαλάκρα τρία μέτρα
[κι ο αφράτος ο Σωτήρης
έχει φέξει σαν Φακίρης]].

Βρε πως μπατιρίσαμε
που σαρανταρίσαμε.
Ο Κωστάκης πήρε σπίτι
Γερμανίδα νοσοκόμα
ο Γιωργάκης ο τσαχπίνης
κλείστηκε στη γεροκόμα
[κι ο σπαθάτος ο Αντρέας
έγινε ένα μάτσο κρέας]].

Βρε πως μπατιρίσαμε

που σαρανταρίσαμε.
Του Γιαννάκη τα δυο μάτια
εκρεμάσανε σακούλες
ο Μιχάλης είναι τίγκα
με κοιλιές και με προγούλες
[κι έτσι στο παλιό μας στέκι
μόνο ο Χρήστος καλοστέκει]].

Δεν πάει κάτω το κρασί :: Παπαϊωάννου Ι. - Παγιουμτζής Σ. :: 1950
Αριθμός δίσκου: Β-74187
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8277
_______________________________________________________________
Δεν τραβιέται πια ο χωρισμός,
είν’ ο πιο αγιάτρευτος καημός,
έφυγες και χάθηκα,
σαν ανθός μαράθηκα
και ‘μεινα στον κόσμο μοναχός,
έφυγες και χάθηκα,
σαν ανθός μαράθηκα
και ‘μεινα στον κόσμο μοναχός.

Σε ζητάει κάθε μας γωνιά,
τα μπουζούκια κι η διπλοπενιά,
σε ζητάν τα γλέντια μας,
τα παλιά τα ντέρτια μας,
κάθε μας συνήθεια παλιά,
σε ζητάν τα γλέντια μας,
τα παλιά τα ντέρτια μας,

κάθε μας συνήθεια παλιά.
Βρε δεν πάει κάτω το κρασί,
αν δεν είσαι πλάι μου εσύ,
γύρνα να τα φτιάξουμε,
όλοι τους να σκάσουνε,
όταν θα μας ξαναδούν μαζί,
γύρνα να τα φτιάξουμε,
όλοι τους να σκάσουνε,
όταν θα μας ξαναδούν μαζί.

Δεν ζούμε εμείς οι μάγκες :: Καλδάρας Α. - Τσαουσάκης Π. :: 1952
Αριθμός δίσκου: AO-5060
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1831
_______________________________________________________________
Μόλις φανεί το σούρουπο δεν κάνω άλλη δουλειά,
παίρνω την γκομενίτσα μου και ευθύς στα καπηλειά.

Δεν ζούμε εμείς οι μάγκες στη γη ούτε λεπτό
χωρίς γυναίκα, χωρίς πιοτό.

Το σπίτι με στενοχωρεί σαν να 'ναι φυλακή,
εμένα μες στο αίμα μου φωτιά κυκλοφορεί.

Δεν ζω χωρίς τραγούδι μπουζούκια και βιολιά
και νύχτα δίχως την αγκαλιά.

Νωρίς το γλυκοχάραμα ξενύχτης να γυρνώ,
αυτή η ζωή μου άρεσε και έτσι την περνώ.

Δεν ζούμε εμείς οι μάγκες στη γη ούτε λεπτό
χωρίς γυναίκα, χωρίς πιοτό.

Είναι δυο χρονάκια :: Ροβερτάκης Γ. - Περπινιάδης Σ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: DG-6232
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2462
_______________________________________________________________
[Είναι δυο χρονάκια που σ’αγάπησα
και μες την καρδιά μου σε ζωγράφισα,]x2
[μα στα δυο χρονακια τούτα μέσα,
σκάρτη βγήκες άπιστη μπαμπέσα.]x2

[Δε ξενύχταγα ούτε μαστούρωνα,
με κρασί ποτέ μου δεν εσούρωνα,]x2
[ήμουνα παιδί από τα φίνα
κι όλοι μ’αγαπούσαν στην Αθήνα.]x2

[Πίστευα κ’ εγώ σαν τ΄ άλλα θύματα
όρκους ψεύτρα και νεκροφιλήματα,]x2
[τώρα που σε πήρα πια χαμπάρι,
δεν με ξανατρώς βρε στο καντάρι.]x2 |

Τα πείσματά σου τα κουτά (Πες μου τι θες) :: Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι. - Κάβουρας Γ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: GA-7155
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2607
_______________________________________________________________
Τα πείσματά σου τα κουτά

Μέρα τη μέρα πείσματα χειρότερα μου κάνεις
πες μου τι θες και τι ζητάς και σε μπελά με βάνεις
πες μου τι θες και τι ζητάς και σε μπελά με βάνεις

Τα πείσματα σου τα κουτά κακιά και πεισματάρα
με κάναν και συνήθισα και μήτε δίνω δυάρα
με κάναν και συνήθισα και μήτε δίνω δυάρα

Βαρέθηκα να σ' αρωτώ και πάλι να υποφέρω
κι άμα χρωστάς της Μιχαλούς πες μου το να το ξέρω
κι άμα χρωστάς της Μιχαλούς πες μου το να το ξέρω

Άσε το πείσμα το πολύ και δε σου πάει στο λέω
μη θες όταν εσύ γελάς για χάρη σου να κλαίω
μη θες όταν εσύ γελάς για χάρη σου να κλαίω

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;

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

Ψέμα κι απάτη :: Μπακάλης Μ. - Κουλουκάκης Γ. :: 1956
Αριθμός δίσκου: DG-7220 DCG-402
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3479
_______________________________________________________________
Η κάθε μέρα που ξημερώνει
καινούργιες πίκρες καινούργιοι πόνοι
όπου κι αν στρίψω τα βήματά μου
την μοχθηρία θα βρω μπροστά μου.

Σε κάθε στράτα και μονοπάτι
ψέμα κι απάτη, ψέμα κι απάτη.

Αυτόν τον κόσμο για να τον μάθεις
καρδιά μου ακόμα πολλά θα πάθεις
στους φίλους βρήκα αχαριστία
και στην γυναίκα την προδοσία.

Σε κάθε στράτα και μονοπάτι
ψέμα κι απάτη, ψέμα κι απάτη

Παντού και πάντα η αδικία
και των ανθρώπων η πονηρία
απ’ όλους τώρα κυνηγημένος
πεθαίνω μόνος κι αδικημένος.

Σε κάθε στράτα και μονοπάτι
ψέμα κι απάτη, ψέμα κι απάτη

Όλο ψέμματα μου λες :: Σκαρβέλης Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: AO-2293
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2862
_______________________________________________________________
Ψεύτρα μου 'πες ότι θα 'ρθεις , να μιλήσομε
χθες το βράδυ στην ταβέρνα ,να μεθύσομε χ2

Ξέρω δεν τ' αποφασίζεις κι όλο με γελάς
κι όταν θέλεις σκαρπινάκια , τότε μου μιλάς χ2

Ότι θέλεις να σου πάρω , για τα κάλη σου
όταν έλθω ένα βράδυ , στην αγκάλη σου χ2

Ψεύτρα να γλυκοχαϊδεύω ,την ελίτσα σου
και να γέρνω με λαχτάρα , στην ποδίτσα σου χ2

Να σου παίρνω τα φιλιά σου , τ' αλανιάρικα
απ' τα μάτια σου που είναι, σκανταλιάρικα χ2

Τότε όλα θα στα δώσω , βρε μανούλα μου
και αυτά π' εχω κρυμμένα ,στη σακούλα μου χ2

Όπα γεια σου Ρίτα.

Γεια σου Σαλονικιέ μου. |

Τρεις φορές μου έφυγες (Βρε γυναίκα σκάρτη) :: Γούναρης Ν. - Γούναρης Ν. :: 1953
Αριθμός δίσκου: DG-7036

DG-7182

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9080
_______________________________________________________________
Τρεις φορές μου έφυγες, τρεις φορές σε μάζεψα
βρε γυναίκα σκάρτη
κι όπως σε μυρίστηκα κι όπως σε ψυλλιάστηκα
πας και για τετάρτη
βρε γυναίκα σκάρτη, βρε γυναίκα σκάρτη

Τρεις φορές μου έφυγες, τρεις φορές σε μάζεψα
δεν αντέχω άλλο
σου ‘δωσα τα πάντα μου, μα ντροπές και δάκρια
πήρα για ρεγάλο
δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω άλλο

Τρεις φορές μου έφυγες, τρεις φορές σε μάζεψα
να σ’ αλλάξω φύλλο
θάλασσα μου τα ‘κανες, με παραξεφτέλισες
και θα πέσει ξύλο
ρε θ’ αλλάξω φύλλο και θα πέσει ξύλο

Άνθρωπε (Πάλι κι απόψε σκεφτικός) :: Καλδάρας Α. - Χασκήλ Σ. :: 1949
Αριθμός δίσκου: B-74165
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=679
_______________________________________________________________
Πάλι σε βλέπω σκεφτικό, τί έχεις άνθρωπέ μου;
Ποιο βάσανο σε τυραννά, τυραννά
και δε μιλάς καλέ μου!
Ποιο βάσανο σε τυραννά, άνθρωπε
και δε μιλάς καλέ μου!

Απόψε θέλω να χαρείς, μη μου χαλάς τα κέφια!
Μήπως κι εμείς δεν έχουμε, έχουμε,
μες την καρδιά μας ντέρτια!
Μήπως κι εμείς δεν έχουμε, άνθρωπε,
μες την καρδιά μας ντέρτια!

Καθένας κρύβει στην καρδιά και το δικό του δράμα.
Κουράγιο θέλει η ζωή, η ζωή,
τι βγαίνει με το κλάμα;
Κουράγιο θέλει η ζωή, άνθρωπε,
τι βγαίνει με το κλάμα;

Βρε τι μάγκας που μαι γω :: Κατσαρός Γ. - Κατσαρός Γ. :: 1930
Αριθμός δίσκου: VI-58069
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16323
_______________________________________________________________
A: Βρε, τι μάγκας που ‘μαι ‘γώ, το κρασί πως το τραβώ,
έλα, αγάπη μου χρυσή, για να πίνουμε μαζί.

Στην ταβέρνα όταν μπω και τον κάπελα κοιτώ,
μα ‘μερεύει το κρασί, γεια σου, αγάπη μου χρυσή.
A

Αμάν Κατερίνα μου :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: DG-6233 και DG-6262
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2719
_______________________________________________________________
1. Αμάν Κατερίνα μου - Δίσκος Columbia DG-6233 / 1936 Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Στελλάκης
Περπινιάδης

Όταν περνώ για να σε ιδώ, αχ πως με βασανίζεις
έχεις κεφτέδες στη φωτιά, αχ Κατερίνα μου γλυκιά
και γλυκοτηγανίζεις.

Αμάν Κατερίνα μου που 'σουν Κατερίνα μου
τα παραπονάκια μου , θέλω να στα πω έι
μάτια σαν τα κάστανα μ' έβαλαν στα βάσανα
κι όλο από την πόρτα σου θέλω να περνώ.

Έχεις τσουκάλι πήλινο και ψήνεις φασουλάδα
και 'γω απ' τη λαχτάρα μου , παίζοντας την κιθάρα μου
σου κάνω πατινάδα.

Αμάν Κατερίνα μου που 'σουν Κατερίνα μου
τα παραπονάκια μου , θέλω να στα πω έι
μάτια σαν τα κάστανα μ' έβαλαν στα βάσανα
κι όλο από την πόρτα σου θέλω να περνώ.

Κάνεις ωραία σκορδαλιά , βάζεις περίσσιο λάδι
στην ταραμοσαλάτα σου, η σάλτσα η ντομάτα σου

που βάζεις στο πιλάφι.

Αμάν Κατερίνα μου που 'σουν Κατερίνα μου
τα παραπονάκια μου, θέλω να στα πω έι
μάτια σαν τα κάστανα μ' έβαλαν στα βάσανα
κι όλο από την πόρτα σου θέλω να περνώ.

2. Αμάν Κατερίνα μου - Δίσκος Columbia DG-6262 / 1936 Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Στελλάκης
Περπινιάδης |

Δεν πρόσεξα τη μάσκα που φορούσες :: Πετσάς Π. - Παγιουμτζής Σ. :: 1950
Αριθμός δίσκου: B-74216
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=117
_______________________________________________________________
Ένα σφάλμα έχω κάνει στη ζωή μου,
που επίστεψα τη ψεύτρα σου καρδιά
και ενόμισα πως θα ‘σουνα δική μου,
μεσ’ στη ψεύτικη ζωή παντοτινά
και ενόμισα πως θα ‘σουνα δική μου,
μεσ’ στη ψεύτικη ζωή παντοτινά.

Δεν επρόσεξα την μάσκα που φορούσες
και επίστεψα αλήθεια πως μου λες,
δεν κατάλαβα και συ πως με γελούσες
και πως ήσουν μια γυναίκα απ’ τις πολλές,
δεν κατάλαβα και συ πως με γελούσες
και πως ήσουν μια γυναίκα απ’ τις πολλές.

Ένα σφάλμα έχω κάνει ορισμένως,
πως σε πέρασα γυναίκα με καρδιά
και εβγήκα, δεν τ’αρνιέμαι γελασμένος
και την έπαθα για πρώτη μου φορά
και εβγήκα, δεν τ’αρνιέμαι γελασμένος
και την έπαθα για πρώτη μου φορά.

Και εβγήκα, δεν τ’αρνιέμαι γελασμένος
και την έπαθα για πρώτη μου φορά.

Τρίτη βροχερή (Ήταν μια Τρίτη βροχερή) :: Παπαϊωάννου Ι. - Τσαουσάκης Π. :: 1949
Αριθμός δίσκου: DG-6806
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1850
_______________________________________________________________
Ήταν μια Τρίτη βροχερή καταραμένη μέρα,
που πήρες την απόφαση για να με κάνεις πέρα.

Με άφησες και χώρισες στα δύο την καρδιά μου,
που έφυγες μικρούλα μου και πήγες μακριά μου.

Μια τέτοια Τρίτη βροχερή να μη ξαναγυρίσει,
και μου θυμίσει τα παλιά, αυτά που 'χα τραβήξει.

Η νοσταλγία :: Πετσάς Π. - Τζουανάκος Σ. :: 1950
Αριθμός δίσκου: DG-6861
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9631
_______________________________________________________________
Όταν πέφτει το σκοτάδι
κι όταν είναι συννεφιά
[έρχεται η νοσταλγία
να μου κάψει την καρδιά.] x2

Νιώθω δίπλα μου πως είσαι
και μεθάμε με φιλιά
[μα σαν δω πως είμαι μόνος
ένα δάκρυ μου κυλά.] x2

Έτσι μ' όνειρα παρμένος
με θλιμμένη την καρδιά
[νοσταλγώ τα δυο σου μάτια
που δε θα ξανάβρω πια.] x2

Θα σου φύγω με καιρό :: Μητσάκης Γ. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1947
Αριθμός δίσκου: DT-244
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5624
_______________________________________________________________
Θα σου φύγω με καιρό
και δικό σου δεν θα είμαι πια παιχνίδι
[στο 'χω πει από καιρό
να σ' αντέξω δεν μπορώ
μες στα χέρια σου να γίνομαι σκουπίδι]χ2

Κι αν μου κάνεις τον βαρύ
θα 'ρθει η μέρα που πια δεν θα μου γουστάρεις
[τώρα κάνεις τον βαρύ
μα θα ψάχνεις με κερί
μες στα κέντρα και στα μπαρ να με τρακάρεις]χ2

Θα τ' αλλάξω το βιολί
θα ρεφάρω κι όπως πριν θα 'μαι στην πένα
[θα τ' αλλάξω το βιολί
και θα ντρέπομαι πολύ
να πονώ για μια γυναίκα σαν και σένα]χ2

Τα ζηλιάρικά σου μάτια :: Βαμβακάρης Μ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: B-21955
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2232
_______________________________________________________________
Τα ζηλιάρικά σου μάτια μ' έχουνε τρελάνει
δε λογάριασα παλάτια σκλάβο μ'έχουν κάνει
|μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω
με παιδεύεις γιατί δεν μ'αγαπάς x2

Σε αγάπησα στ' αλήθεια πιά για σένα κλαίω
έχω φλόγα μες στα στήθια άκου που στο λέω
|σ'άγναντεύω σέ λατρεύω
μήν κακιώνεις γιατί θά τρελλαθώ x2

Είναι κρίμα να μ' αφήνεις μόνος μου να λιώνω
μαύρη συντροφιά μου δίνεις μοναχά τον πόνο
|η ματιά σου η άσπλαχνη καρδιά σου
μου'χει πάρει τό δόλιο μου μυαλό x2

Κατιφέ (Τα τσαχπίνικά σου μάτια) :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Φραντζεσκοπούλου Μ. (Πολίτισσα) :: 1929
Αριθμός δίσκου: GA-1435
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4239
_______________________________________________________________
Τα τσαχπίνικά σου μάτια μου πληγώσαν την καρδιά
και στον Άδη θα με βάλουν
με αυτή, αμάν, με αυτή την απονιά, γεια σου.

Γιατί κι εγώ ο δυστυχής να ‘χω βαθιά τον πόνο,
να μη μπορώ να γιατρευτώ
και σαν κερί, αχ και σαν κερί να λιώνω.

Καμιά φορά και η καρδιά κρυφά, κρυφά ραΐζει,
αμάν γιάλα, τα ματάκια σου τα μαύρα,
αμάν γιάλα, τα ματάκια σου τα μαύρα, τα μαύρα,
μ’ άναψαν φωτιά και λάβρα.

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

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

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

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

Δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς :: Περιστέρης Σ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: B-21938
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17246
_______________________________________________________________
Δε μου μιλάς, δε με κοιτάς και όλο μου θυμώνεις
και σαν πριγκίπισσα σωστή πάντα μου καμαρώνεις.

Πες μου αν η καρδούλα σου έπαψε να με θέλει,
για το δικό μου τον καημό αν τώρα δεν τη μέλει.

Μα θα στο πω, μικράκι μου, να το 'χεις στο μυαλό σου
πως άλλη τέτοια μια καρδιά δε θα βρεις στο πλευρό σου.

Έλα και πάλι όπως πριν, έλα να σου μιλήσω
και ό,τι μου 'κανες, κακιά, θε να τα λησμονήσω.

Μάγκικο :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1928
Αριθμός δίσκου: AO-258
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=544
_______________________________________________________________
A: Μάγκικό μου, νόστιμό μου, σκερτσοπεταχτό,
με τα ναζάκια σου μ’ έχεις τρελό,
[σαν σε βλέπω από μπροστά μου, να περνάς μικρό,
μου ξετρελαίνεις, φως μου, το μυαλό.]]

Έλα δώσ’ μου τα φιλιά σου, κλίνε πια με ‘μέ,
μη θέλεις, φως μου, να χαθώ για ‘σέ,
[έλα, μάγκικο, σκερτσόζο, δώσ’ μου μια ματιά,
για να μου γιάνεις, φως μου, την καρδιά.]]
A

Γιατί με ξέχασες :: Σέμσης Δ. - Περπινιάδης Σ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: 38-3111
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4028
_______________________________________________________________
Μες στην Αθήνα κάθε βράδυ ξενυχτάω
με την κιθάρα μ' ολομόναχος μεθώ
Γιατί με ξέχασες με πόνο τραγουδάω
σ' όποια ταβέρνα μουχλιασμένη κι αν βρεθώ

Στη μοναξιά μου η κιθάρα κι αυτή κλαίει
και με παράπονο μου λέει τα παλιά
Πως ήταν ψεύτικα οι όρκοι και τα χάδια
η αγκαλιά της, η καρδιά και τα φιλιά

Τώρα μονάχος τον καιρό μου θα περάσω
Γιατί δικάστηκα στη ψεύτικη ζωή
Άλλη καμιά ποτέ δεν θ' αγαπήσω
όσο θυμάμαι που με ξέχασες εσύ

Και ξεχασμένος μες στον κόσμο θα γυρίζω
και γελασμένος απ' αγάπη θα μεθώ
Γιατί με ξέχασες πάντα θα μουρμουρίζω
σ' όποια ταβέρνα μουχλιασμένη κι αν βρεθώ

Στη μοναξιά μου η κιθάρα κι αυτή κλαίει
και με παράπονο μου λέει τα παλιά
Πως ήταν ψεύτικα οι όρκοι και τα χάδια
η αγκαλιά της, η καρδιά και τα φιλιά

Θέλω σπίτι και λεφτά :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: AO-2563
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6073
_______________________________________________________________
Θα τα πιώ θα γίνω φέσι και θε να 'ρθω να σε βρω
να σου πω δυο κουβεντούλες όπου θέλω από καιρό
Να μου πεις αν είναι αλήθεια γιατί έμαθα μικρή
πως η μάνα σου με λέει αλανιάρη και μπεκρή.

Δε μου λες απ’ τη μαμά σου σαν τι έχει φαντασθεί
πως θα πάρεις τραπεζίτη η κανένα εφοπλιστή
Τώρα βρε ο κάθε άντρας θα στο πει ορθά κοφτά
πες μου προίκα πόσα δίνεις θέλω σπίτι και λεφτά.

Μόνο εγώ δε σου ζητάω, σ’ αγαπώ ο φουκαράς
πες μου έχεις τίποτα άλλο απ’ τα ρούχα που φοράς
Κλείσ’ το στόμα της μαμάς σου μη με κάνεις να πνιγώ
βρε θα μείνεις εις το ράφι άκου που σου λέω εγώ.

Το πιο καλό παιδί :: Ζαμπέτας Γ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1957
Αριθμός δίσκου: GA-7942
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3509
_______________________________________________________________
Το πιο καλό παιδί, το πιο καλό παιδί,
μέρα καλή κοντά σου ποτέ δεν έχει δει.

Ενώ μαζί σου έκανε ωραίες εξηγήσεις,
εσένα ο νους σου ήτανε το πως θα ξεπορτίσεις,
το πιο καλό παιδί, το ρίχνεις δηλαδή,
το ρίχνεις δηλαδή, το πιο καλό παιδί.

Δεν ήτανε σωστό, δεν ήτανε σωστό,
ποτέ δεν το περίμενα, πως θα ‘κανες αυτό.

Χωρίς αιτία έφυγες και μ’άφησες στον άσσο
και μ’όλα ταύτα δε μπορώ, εγω να σε δικάσω,
το ‘καψες δηλαδή, κακούργα το παιδί,
κακούργα το παιδί, το ‘καψες δηλαδή.

Το δρόμο τον παλιό, το δρόμο τον παλιό,
σε συγχωρώ και γύρισε, να πάρουμε κι οι δυο.

Αν και πολλά μου έκανες, ίσως δεν θα κρατήσω,
αφού σ’αγάπησα πολύ, γιατί να σε μισήσω,
το πιο καλό παιδί, αγάπα το και συ,
αγάπα το και συ, το πιο καλό παιδί.

Για κοίτα μια γυναίκα :: Χιώτης Μ. - Χιώτης Μ. :: 1946
Αριθμός δίσκου: DT-350
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15840
_______________________________________________________________
Μπαμπέσικα ξηγιέσαι, με κάποιον άλλον πας
κι αλλού τραβολογιέσαι και λες πως μ’ αγαπάς,
γιατί ποτέ το δρόμο δε περπατάς τον ίσο,
για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα ν’ αγαπήσω,
για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα ν’ αγαπήσω,
γιατί ποτέ το δρόμο δε περπατάς τον ίσο.

Πολύ μ’ ανακατεύεις, λες κι είσαι σατανάς
και όλο με δουλεύεις και μου την κοπανάς
και κάνω πως πιστεύω μη σε στενοχωρήσω,
για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα ν’ αγαπήσω,
για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα ν’ αγαπήσω
και κάνω πως πιστεύω μη σε στενοχωρήσω.

Να φύγεις δε σε θέλω, γιατί ‘σαι καβγατζού,
αλήτισσα να ξέρεις και παραμυθατζού,
μου κάνεις την οσία για να σε συγχωρήσω,
για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα ν’ αγαπήσω,
για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα ν’ αγαπήσω,
μου κάνεις την οσία για να σε συγχωρήσω.

Μου κάνεις την οσία, για να σε συγχωρήσω,
για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα ν’ αγαπήσω,
για κοίτα μια γυναίκα που βρήκα ν’ αγαπήσω,
μου κάνεις την οσία για να σε συγχωρήσω.

Κάποτε ζήλεψα :: Τσιτσάνης Β. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: GA-7222
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17320
_______________________________________________________________
Κάποτε ζήλεψα κι εγώ δυο πλάνα μαύρα μάτια,
[αρχοντοπούλας όμορφης που μοιάζαν σαν διαμάντια.]x2

Μια μέρα που μεθούσαμε σε μια ρομάντζα φίνα,
μεσ’ στην καρδιά μου φαίνονταν σαν Μπέηκερ Ζοζεφίνα.
καθόμουν και τη θαύμαζα σαν να 'ταν Ζοζεφίνα.

Δεν άργησε και φάνηκε η άπιστη καρδιά της,
[σα σκλάβο μ’ είχε ισόβια μέσα στην αγκαλιά της.]x2

Αισθάνομαι το λάθος μου που πήγα ν' αγαπήσω,
[γυναίκα, άπιστη, τρελλή. Γιατί να σε γνωρίσω;]x2

Ο ζόρικος :: Περιστέρης Σ. - Χατζηχρήστος Α. :: 1947
Αριθμός δίσκου: GA-7415
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15298
_______________________________________________________________
Με τα παραστρατήματα
και την ψηλή σου μύτη
εσύ βρε με κατάντησες
και νταβατζή κι αλήτη
εσύ βρε με κατάντησες
και νταβατζή κι αλήτη

Κι αν είμαι ζόρικος που λες
εσύ τα φταις και μόνο
όταν σε βλέπω μ’ άλλονε
ανάβω και φουντώνω
όταν σε βλέπω μ’ άλλονε
ανάβω και φουντώνω

Κι αν έχεις άλλον πιο νταή
μαγκίτη κι αλανιάρη
αν του κρατούν τα κότσια του
ας έρθει να σε πάρει
αν του κρατούν τα κότσια του
ας έρθει να σε πάρει

Ελενίτσα :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1929
Αριθμός δίσκου: 8391
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17345
_______________________________________________________________
[Δεν είν’ αυγή να σηκωθώ,]]
[να μην αναστενάξω, Ελενίτσα μου,/κοπελίτσα μου.]]

R: [Έλα, έλα, έλα ‘δω, βρε μελαχρινό,
θα σε κλέψω και θα φύγω γιατί σ’ αγαπώ.]]

[Να γείρω στο προσκέφαλο]]
κι από καρδιάς θα κλάψω, Ελενάκι μου
κι από καρδιάς θα κλάψω, βρε κουκλάκι μου.
R
[Δεν ημπορώ τα μάτια μου,]]
ψηλά να τα σηκώσω, Ελενάκι μου,
ψηλά να τα σηκώσω, βρε μαυράκι μου.

