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Το κουρασμένο βήμα σου :: Μπακάλης Μ. - Μπίνης Τ. :: 1951
Αριθμός δίσκου: GA-7646
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9641
_______________________________________________________________
Αργά-αργά, βαριά-βαριά,
ακούω στο σκοτάδι,
[το κουραμένο βήμα σου,
να σέρνεται, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ.] x2

Καρδιοχτυπάς, παραμιλάς,
μπρος το παράθυρό της,
[και με παράπονο πικρό,
της τραγουδάς το σκοπό της, το σκοπό της.] x2

Σε παίρνουν τα χαράματα,
ενώ αυτή κοιμάται,
[μην τυραννιέσαι άδικα
και μην πονάς, δε λυπάται, δε λυπάται.] x2

Βλέπω παράθυρα κλειστά :: Περιστέρης Σ. - Μπίνης Τ. :: 1953
Αριθμός δίσκου: GA-7752
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5452
_______________________________________________________________
[Είναι βαριά,]x2 μανούλα μου, είναι βαριά η σκοτεινιά,
βλέπω παράθυρα κλειστά, βαριά αμπαρωμένα,
άνοιξε μάνα να με δεις, που ήρθα απο τα ξένα.

[Είναι βαριά,]x2 μανούλα μου, είναι βαριά η σκοτεινιά,
καμιά ψυχή δεν φαίνεται κι οΧάρος με φοβίζει,
έβγα μανούλα να σε δω γιατ’ η καρδιά ραϊζει.

[Είναι βαριά,]x2 μανούλα μου, είναι βαριά η ερημιά,
γιατί αυτή η ερημιά, η μαύρη κι η θλιμένη,
μήπως η δόλια μάνα μου βρίσκεται πεθαμένη.

Είμαι μια δυστυχισμένη (Κλαίω και σ' αναζητώ) :: Τσιτσάνης Β. - Νίνου Μ. :: 1951
Αριθμός δίσκου: DG-6924
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6241
_______________________________________________________________
Έφυγες και κάθε μέρα κλαίω και σ' αναζητώ
[με τρων τα έρημα σοκάκια, νομίζοντας πως θα σε βρω.] x2

Είμαι μια δυστυχισμένη, μ' έχει πνίξει η μοναξιά,
[το αισθανόμουν πως θα σε χάσω, απ' τη δική μου αγκαλιά.] x2

Έφυγες γλυκιά μου αγάπη, που να βρω παρηγοριά,
[που να σταθώ να ξαποστάσω, την κουρασμένη μου καρδιά.] x2

Αρρώστησα στα ξένα μακριά σου :: Βαμβακάρης Μ. - Καλφοπούλου Σ. :: 1951
Αριθμός δίσκου: GA-7634
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5694
_______________________________________________________________
Αρρώστησα στα ξένα μακρυά σου
κι ο χάρος μ'έχει εύρει μοναχό,
{μανούλα μου πως νά 'μουνα κοντά σου,
στο έρημό μας σπίτι το φτωχό.} (2x)

Ποιός να βρεθεί να με παρηγορήσει,
δυο λόγια με συμπόνια να μου πει,
{πως τρέχουνε τα μάτια μου σα βρύση,
μανούλα θα με φάει η μαύρη γη.} (2x)

Γιατροί που με κοιτούνε προσπαθούνε,
λιγάκι να μου γειάνουν τη πληγή,
{μανούλα μου κι αυτοί θα κουραστούνε
και τότε θα με φάει η μαύρη γη.} (2x)

Το κομπολογάκι :: Μητσάκης Γ. - Μανησαλής Γ. :: 1946
Αριθμός δίσκου: DG-6597
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3728
_______________________________________________________________
Φτωχό κομπολογάκι μου,
σε είχα το μεράκι μου,
συ μου πέ-, συ μου πέρναγες την ώρα,
πες μου τι-, πες μου τι να κάνω τώρα;

Σε αγαπούσα αληθινά,
δεν σ' είχα δώσει πουθενά,
όμορφο, όμορφο κομπολογάκι,
μου 'μεινες, μου 'μεινες πάλι μεράκι.

Κι αν έχασα την γκόμενα,
πάψανε τα δεδόμενα,
τώρα έ-, τώρα έχασα και σένα,
γράψ' αλί-, γράψ' αλίμονον σε μένα.

Σε όποια χέρια κι αν βρεθείς,
πάλι εμέ να θυμηθείς,
που να βρω, που να βρω να σ' αγοράσω,
για να μη, για να μη σε ξαναχάσω;

Αχάριστη :: Τσιτσάνης Β. - Περπινιάδης Σ. :: 1947
Αριθμός δίσκου: AO-2740
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3032
_______________________________________________________________
Δε ρώτησες τόσον καιρό για μένα,
πώς πέρασα τρελή στην ξενιτιά.
Σ' αγάπησα, δυστύχησα για σένα
και σέρνομαι πανούργα μακριά.

Τα βάσανά μου μ' έριξαν στα ξένα
και μ' έχουν της ζωής κατάδικο.
Αχάριστη, δεν πόνεσες για μένα
κι αυτό το βρίσκω να 'ναι άδικο.

Μου είπανε πως ζεις ευτυχισμένη,
θεότρελη στα πλούτη κολυμπάς,
μα μια κατάρα πάντα θα σε δέρνει,
του προδομένου ο πόνος της καρδιάς.

