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Αγαπώ τα μαύρα μάτια :: Βαμβακάρης Μ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2639
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4607
_______________________________________________________________
Αγαπώ τα μαύρα μάτια,
{που γυαλίζουν σα διαμάντια,} (2x)
αγαπώ τα μαύρα μάτια.

Αγαπώ τις μαυρομάτες,
{κι όλες τις γαλανομάτες,} (2x)
αγαπώ τις μαυρομάτες.

Χήρες κι αρραβωνιασμένες,
{λεύτερες και παντρεμένες,} (2x)
χήρες κι αρραβωνιασμένες.

Καστανές ξανθομαλλούσες,
{oμορφιές ξανθειές και ρούσες,} (2x)
καστανές ξανθομαλλούσες.

Όλες θα τις αγαπήσω,
{κι ύστερα ας ξεψυχήσω,} (2x)
όλες θα τις αγαπήσω.

Άδειασέ μου τη γωνιά (Δεν σε θέλω) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1946
Αριθμός δίσκου: B-74078
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6176
_______________________________________________________________
Κάποιος φίλος μου σε είδε χθές στην αγορά
κι έπινες ουζάκι με τον μάγκα τον ψαρά,
|σ'είχε αγκαλιασμένη και γλεντάγατε μαζί,
ζούλα σ'ένα φίνο μαγαζί.x2

Δεν σε θέλω, δεν σε θέλω, άδειασέ μου τη γωνιά,
|την ανθίστηκα μπαμπέσα τη δική σου απονιά, x2
δεν σε θέλω, δεν σε θέλω, άδειασέ μου τη γωνιά.

Ήσουν όλο σκέρτσο, βρε παμπόνηρη ξανθειά,
ξέχασες τα χάδια μου και τα γλυκά φιλιά,
|πονηρά ξηγήθηκες και θα σ'εκδικηθώ,
δε σε θέλω πια δεν σ'αγαπώ. x2

Δεν σε θέλω, δεν μ'αρέσεις, άδειασέ μου τη γωνιά,
|φτάνει πιά να κοροιδεύεις, τράβα σ'άλλη γειτονιά, x2
δεν σε θέλω, δεν μ'αρέσεις, άδειασέ μου τη γωνιά.

Άδικα με κατακρίνουν :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: B-74035
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9377
_______________________________________________________________
Είμ' αθώος το φωνάζω και το διαλαλώ
{άδικα με κατακρίνουν και με λεν' τρελό} (2x)
είμ' αθώος το φωνάζω και το διαλαλώ

Κι αν σ' αγάπησα κουκλί μου, πως να σου το πω
{σε λατρεύω κι έχω πάντα τον καλό σκοπό} (2x)
κι αν σ' αγάπησα κουκλί μου, πως να σου το πω

Έγκλημα δεν είν' η αγάπη ούτε και ντροπή
{όποιος αγαπάει μονάχα ξέρει τι θα πει} (2x)
έγκλημα δεν είν' η αγάπη ούτε και ντροπή

Έλα φως μου να κλεφτούμε, μια και σ' αγαπώ
{ασ' τον κόσμο να φωνάζει, ασ' τον τον κουτό} (2x)
έλα φως μου να κλεφτούμε, μια και σ' αγαπώ

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

Αλανιάρα απ τον Πειραιά (Κάθε βράδυ θα σε περιμένω) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: GA-1904

B-21844

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16511
_______________________________________________________________
Κάθε βράδυ θα σε περιμένω κι όπου θέλω εγώ θα σε πηγαίνω
θέλω από σε να μ' αγαπήσεις, αλανιάρα, τη φλόγα της καρδιάς μου να μου σβήσεις
θέλω από σε να μ' αγαπήσεις, τη φλόγα της καρδιάς μου να μου σβήσεις

Γεια σου αδερφάκι Μάρκο (φωνή Στράτου Παγιουμτζή)

Γιατί θες μικρό να ανεστενάζω μάγκικο βρισιές να σ΄ αραδιάζω
μια που λες πως είσαι απ' τον Περαία, αλανιάρα, να ξηγιέσαι μάγκικα κι ωραία
μια που λες πως είσ΄ απ΄ την Αθήνα, να ξηγιέσαι μάγκικα και φίνα

Ωπ ωπ ωπ ωπ ωπ (φωνή Στράτου Παγιουμτζή)

Κάθε βράδυ ραντεβού μαζί μου κι όλο εσένα θ΄ αγαπώ πουλί μου
έλα πάψε πια μη με παιδεύεις, αλανιάρα, κι από μένα έχεις ότι γυρεύεις
έλα πάψε πια μη με παιδεύεις, κι από μένα έχεις ότι γυρεύεις

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

Αν θέλεις να με δεις γαμπρό :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: B-74026
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=587
_______________________________________________________________
Αν θέλεις να με δεις γαμπρό
κατέβαινε μια δόση,
|από τη προίκα που ‘ταξε
ο γέρος σου να δώσει x2

Δεν είναι μια, δεν είναι δυο
που τα ‘χουμε μιλήσει,
|πρέπει κανείς να ‘χει λεφτά
για να μπορεί να ζήσει x2

Έλα λοιπόν μη σκέπτεσαι
και φρόντισε λιγάκι,
γρήγορα ο πατέρας σου
να δώσει παραδάκι. x2

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;

Απ' όσες κι αν εγνώρισα (Έχω καημούς αβάσταχτους) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1947
Αριθμός δίσκου: GA-7424
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1018
_______________________________________________________________
Εχω καημούς αγιάτρευτους βαθιά στα φυλλοκάρδια
και πάντα μελαγχολικό με βλέπουνε τα βράδια,
για μιά κοπέλα όμορφη που γνώρισα ο καυμένος,
μου έχει πάρει την καρδιά και ζω δυστυχισμένος.

Και σκέφτουμαι ο δυστυχής, πως να την ανταμώσω,
κι απ'το σεβντά που μ'άναψε πως πρέπει να γλυτώσω,
είναι γλυκειά μελαχροινή, καμωματού τσαχπίνα,
απ' όσες κι αν εγνώρισα, αυτ'ήταν η πιο φίνα.

Το ξέρει πως την αγαπώ κι έχω φωτιά στα στήθια,
πιά με πιστεύει, πως εγώ την επονώ στ'αλήθεια,
μα 'γω τρελαίνουμαι γι'αυτήν κι αν δεν την αποκτήσω,
τι να την κάνω τη ζωή, τι μ'ωφελεί να ζήσω.

Απελπίστηκα :: Βαμβακάρης Μ. - Μπιθικώτσης Γ. :: 1960
Αριθμός δίσκου: DG-7573
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9151
_______________________________________________________________
Τι πάθος ατελείωτο που είναι το δικό μου
Όλοι να θέλουν τη ζωή κι εγώ το θάνατό μου

Απελπίστηκα μανούλα μου να υποφέρω
Κουράστηκα μες στη ζωή το Χάρο να γυρεύω

Όσο ειν’η νύχτα σκοτεινή έτσι ’ναι κι η καρδιά μου
Και σαν τη σιγανή βροχή πέφτουν τα δάκρυά μου

Απελπίστηκα μανούλα μου να υποφέρω
Κουράστηκα μες στη ζωή το Χάρο να γυρεύω

Θα πάω να’βρω μια σπηλιά με πέτρες και με χώμα
Κι εκει θ’αφήσω κόκκαλα ζωή ψυχή και σώμα

Από τον κόσμο μακριά :: Βαμβακάρης Μ. - Μπιθικώτσης Γ. :: 1960
Αριθμός δίσκου: AO-5690
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=875
_______________________________________________________________
Να ‘βρισκα σ’ ένα πέλαγος, μια ξέρα να καθίσω
κι από τα πολλά μου βάσανα, λίγα να λησμονήσω.

Από τον κόσμο μακριά και πάντα μοναχός μου,
ανθρώπους να μη βλέπω πια, να μου περνάει ο καημός μου.

Να με φυσάει ο άνεμος, να με κτυπάει το κύμα,
έτσι να βασανίζομαι, Θε’ μου δεν είναι κρίμα.

Δεν βρήκα πιο σκληρή καρδιά, μαύρη σαν τη δική σου,
εσύ χρωστάς στον σατανά τη μοχθηρή ψυχή σου.

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)

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

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

Αγάπησα και νόμιζα, πως θα 'βρω τη χαρά μου
μα 'μένα εμεγάλωσε, ο πόνος στη καρδιά μου
μα 'μένα εμεγάλωσε, ο πόνος στη καρδιά μου
αγάπησα και νόμιζα, πως θα 'βρω τη χαρά μου.

Γι' αυτό το ρίχνω στο κρασί, για να ξεχνώ λιγάκι
αυτή που μου 'δινε φιλιά, μα ήτανε φαρμάκι
αυτή που μου 'δινε φιλιά, μα ήτανε φαρμάκι
γι' αυτό το ρίχνω στο κρασί, για να ξεχνώ λιγάκι.

Για σένα μαυρομάτα μου :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1947
Αριθμός δίσκου: B-74093
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=132
_______________________________________________________________
Για σένα μαυρομάτα μου χαράμισα τα νιάτα μου
κακούργα με κατάστρεψες, και ύστερα με παράτησες
και ύστερα με παράτησες, κακούργα με κατάστρεψες

Μαζί σου σάν τυλίχτηκα, μάνα κι αδέρφια αρνήθηκα
Πλανεύτρα στην αγκάλη σου, με τρέλαναν τα κάλλη σου
με τρέλαναν τα κάλλη σου πλανεύτρα στην αγκάλη σου

Και κάθε βράδυ περπατώ, τα πίνω και παραπατώ
Εμέθυσα, ξεμέθυσα και μαύρο δάκρυ έχυσα

Για σένα υποφέρω :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7067
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2023
_______________________________________________________________
Τα δυο μαύρα σου τα μάτια, θα με κάνουνε κομμάτια,
σαν τα βλέπω να γυαλίζουν, την καρδιά να μου ραΐζουν,
σαν τα βλέπω να γυαλίζουν, την καρδιά να μου ραΐζουν.

Οταν βγαίνεις στο μπαλκόνι, η μαμά σου σε μαλώνει,
κάθεσαι και συλλογιέσαι κι όλο μου παραπονιέσαι,
κάθεσαι και συλλογιέσαι κι όλο μου παραπονιέσαι.

Αχ για σένα υποφέρω, μ'αγαπάς κι εγώ το ξέρω,
έλα πρίν τό μετανοιώσεις, έλα για να ξανανοιώσεις,
έλα πρίν τό μετανοιώσεις, έλα για να ξανανοιώσεις.

Για το γινάτι σου μωρή :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-499
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=12767
_______________________________________________________________
Μωρή για το γινάτι σου, θα πάω να μαστουριάσω
και θα ‘μπω μέσα, του σπιτιού, όλα να σου τα σπάσω
και θα ‘μπω μεσ’στο σπίτι σου, όλα να σου τα σπάσω.

Γιατί πολλά μου τα ‘κανες πάψε τα ζοριλίκια,
[έμαθα άλλον αγαπάς κι έχεις νταβατζιλίκια.]x2

Γεια σου Μάρκο μου ντερβίση&#160;!

Γι’ αυτό κι εγώ μαστούριασα κι ήρθα μεσ’στο τσαρδί σου,
βγάλε κι εσύ τον μάγκα σου να δούμε την ψυχή του,
βγάλε κι εσύ τον μάγκα σου να κόψει το σπαθί του.

Τι άλλο θέλεις να σου πω, μάσα τις καρπαζιές σου
[και πες του μάγκα σου να ‘ρθεί, να φάει και τις δικές του.]x2

Γιατί γιατί μου το 'κρυψες :: Βαμβακάρης Μ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: DG-6555

DC-356

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3399
_______________________________________________________________
Γιατί γιατί μου το’ κρυψες το ντέρτι της καρδιάς σου,
που μάρανε τα νειάτα σου και τρώει τα σωθικά σου

Γιατί να βασανίζεσαι και γνώμη δεν αλλάζεις,
πάψε να κλαις τον πόνο σου να βαριαναστενάζεις.

Να 'ρθεις σε μένα και να πεις τι κρύβεις στην καρδιά σου,
να γίνουνε λιγότερα τα τόσα βάσανά σου.

Σχόλια[επεξεργασία]
Ο δίσκος «Ρεμπέτικη Ιστορία» (επιμέλεια Χατζηδουλή, 1976) αναφέρει ως συνθέτη τον Στράτο. Ο sot
όμως λέει ότι είναι τραγούδι των Αντώνη Βαμβακάρη (ψευδώνυμο του Μάρκου) -Ε.Γιαννακου.

Γιατί μικρούλα μου :: Βαμβακάρης Μ. - Περπινιάδης Σ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: DG-6343
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3959
_______________________________________________________________
Γιατί μικρούλα μου, γιατί καρδούλα μου, θέλεις να με γκρινιάζεις,
{ας τα ναζάκια σου, με τα ματάκια σου, μεσ'στη καρδιά με σφάζεις,} (2x)
γιατί μικρούλα μου, γιατί καρδούλα μου, θέλεις να με γκρινιάζεις.

Γιατί για σένανε, διώχνουν εμένανε και με κατηγορούνε,
{γιατί με λιώνουνε, με φαρμακώνουνε, για σε με συζητούνε,} (2x)
γιατί για σένανε, διώχνουν εμένανε και με κατηγορούνε.

Πονώ για σένανε, κλαίγω για σένανε και πια δε με λυπάσαι,
{γιατί μ'αρνήθηκες, δε με λυπήθηκες και μοναχή σου να'σαι,} (2x)
πονώ για σένανε, κλαίω για σένανε και πια δε με λυπάσαι.

Δε θέλω πια να σ'αγαπώ :: Βαμβακάρης Μ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: DG-6518
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15155
_______________________________________________________________
Τόσα φαρμάκια έχω πιει
ώσπου να σ' αποχτήσω,
|κι όμως μικρή μου δεν μπορώ
μαζί σου πια να ζήσω. x2

Δεν είν' ζωή να σ'αγαπώ
κι εσύ να με πληγώνεις,
|και το φτωχό μου το κορμί
σαν το κερί να λιώνεις.x2

Δε θέλω πια τα χάδια σου
ούτε την ομορφιά σου,
|κι όπου κι αν θέλεις χάρισε
τα ψεύτικα φιλιά σου. x2

Δε θέλω πια να σ' αγαπώ
δε θέλω να σε ξέρω,
|κι έτσι θα πάψω να πονώ
και δε θα υποφέρω.x2

Σχόλια[επεξεργασία]
Συνδημιουργία των Αντώνη Βαμβακάρη (ψευδώνυμο του Μάρκου), Λορέντζου και Τούντα. [Δίσκος
COLUMBIA, DG 6518]. Ο Τσιτσάνης στο μπουζούκι (και όχι μόνον)

Δε θέλω πλούτη και λεφτά :: Βαμβακάρης Μ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1948
Αριθμός δίσκου: GA-7451
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4993
_______________________________________________________________
Δεν θέλω πλούτη και λεφτά, μονάχα εσε κυρά μου,
|να σε κοιμίζω με φιλιά, μεσ' στη θερμή αγκαλιά μου. x2

Να σε 'χω στο κονάκι μου, λουλούδι στην αυλή μου,
|στολίδι να 'σαι μοναχό, στο δόλιο το τσαρδί μου. x2

Να παίζω το μπουζούκι μου, για σέ να τραγουδάω
|και τη μποέμικη ζωή, κοντά σου να περνάω. x2

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

Δεν τον θέλω μάνα μου :: Βαμβακάρης Μ. - Καρύβαλη Σ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: GA-1985
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6160
_______________________________________________________________
Δεν τόνε θέλω μάνα μου, ότι και να μου κάνεις
Θα πάρω εκείνον π' αγαπώ, στον Άδη κι αν με βάνεις x2
Δεν τόνε θέλω μάνα μου, ότι και να μου κάνεις

Έχω μεράκι, έχω νταλγκά, έχω σεβντά και πόνο
με την πληγή που μ' άνοιξες, μέρα και νύχτα λιώνω x2
Έχω μεράκι, έχω νταλγκά, έχω σεβντά και πόνο

Δε θέλω αυτόν που θες εσύ, μάνα μου να μου δώσεις
θα πάρω εκείνον π' αγαπώ, κι εσύ ας με σκοτώσεις x2
Δε θέλω αυτόν που θες εσύ, μάνα μου να μου δώσεις

Σού τώπα μιά σού τώπα δυό,θά πάω νά βρώ τόν χάρο
θά προτιμήσω θάνατο κι αυτόν δέν θά τόν πάρω x2
Σού τώπα μιά σού τώπα δυό,θά πάω νά βρώ τόν χάρο

Δυο μεράκια στην καρδιά μου :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: B-74040
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=56
_______________________________________________________________
Δυο μεράκια στην καρδιά μου έχω από καιρό
{και αδίκως τυραννιέμαι, βάλσαμο να βρω} (2x)
Δυο μεράκια στην καρδιά μου έχω από καιρό

Μόνο δυο γλυκά φιλιά σου, πίστεψε, το αυτο
{Φτάνουνε, σκληρή κοπέλα, για να γιατρευτώ} (2x)
Μόνο δυο γλυκά φιλιά σου, πίστεψε, το αυτο

Μα εσύ μια τσιγκούνα και βαστάς κλειστά
{τα βελούδινα χειλάκια τα ζωγραφιστά} (2x)
Μα εσύ μια τσιγκούνα και βαστάς κλειστά

Είσαι αφράτη σα φρατζόλα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: GA-7294
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4602
_______________________________________________________________
Εισ’αφράτη σα φρατζόλα σαν το χάσικο ψωμί
Όποιος σε κοιτάζει εσένα τονε ζώνουν οι καϋμοί

Αχ βρε κοπελίτσα μου όπου πάω σε γυρεύω
Άσπρη φρατζολίτσα μου μέρα νύχτα σε ζητώ
Άσπρη φρατζολίτσα μου όπου πάω σε γυρεύω
Αχ βρε κοπελίτσα μου μέρα νύχτα σε ζητώ

Σα θυμούμαι βρε μικρό μου τη γλυκειά σου ευωδιά
Θέλω πάλι στο πλευρό μου να σε νιώσω μια βραδυά

Αχ βρε κοπελίτσα μου όπου πάω σε γυρεύω
Άσπρη φρατζολίτσα μου μέρα νύχτα σε ζητώ
Άσπρη φρατζολίτσα μου όπου πάω σε γυρεύω
Αχ βρε κοπελίτσα μου μέρα νύχτα σε ζητώ

Άσπρη κάτασπρη κοπέλα τον καϋμό σου δε βαστώ
Μεσ’το σπίτι ξαναέλα έλα και δεν ταγιαντώ

Αχ βρε κοπελίτσα μου όπου πάω σε γυρεύω
Άσπρη φρατζολίτσα μου μέρα νύχτα σε ζητώ
Άσπρη φρατζολίτσα μου όπου πάω σε γυρεύω
Αχ βρε κοπελίτσα μου μέρα νύχτα σε ζητώ

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.

Έχει όμορφες αφράτες (Έξι γκόμενες αφράτες) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7325
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15330
_______________________________________________________________
Έξι γκόμενες αφράτες
έμορφες και μαυρόματες
|τσάρκα βγαίνουνε στην πιάτσα
σ'ολους κάνουνε στραπάτσα x2

Ψάχνουν για κοροϊδάκι
ή κανένα καψουράκι
|και οι έξι του κολλάνε
το μασούρι να του φάνε x2

Σαν του φάνε τα ψιλά του
θα τραβάει τα μαλλιά του
|τον εκάνουνε και λειώνει
κι ύστερα το μετανοιώνει x2
(γειά σου Μάρκο με την Έλλη)

Ζηλιάρα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: B-21875
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2001
_______________________________________________________________
Αχ, κακούργα πόσο με πληγώνεις
με τα σκέρτσα σου πως με σκλαβώνεις
|μ' έκανες και σαν τρελός γυρίζω
την καρδιά μου πια δεν την ορίζω x2

- Γεια σου Μάρκο από τη Σύρο
- Γεια σου Ρούκουνα απ' τη Σάμο

Αχ, κακούργα πάψε αυτή τη ζήλεια
φίλα με με τα γλυκά σου χείλια
|Αχ, να ξέρεις πως με μαραζώνεις
ζηλιάρα γιατί θες να με πληγώνεις x2

Σάν σέ πρωτογνώρισα κυρά μου
μου'καψες βαθειά τά σωθικά μου
ζηλιάρα που όλο θές νά μέ θυμώνεις
γιατί με το παραμικρό κακιώνεις
Αχ, να ξέρεις πως με μαραζώνεις
ζηλιάρα γιατί θες να με πληγώνεις

Ζητώ παντού ο καημένος :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: B-74026
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1888
_______________________________________________________________
Νύχτα και μέρα, γυρίζω μεσ' τους δρόμους
Ζητώ παντ' ο καϋμένος, να βρω παρηγοριά
Λαχτάρησα τα χάδια, τα πρώτα μας τα βράδυα
Θυμούμαι κάποιες νύχτες με πόνο στη καρδιά

Με άλλον πιά σμίγεις, γιατί, γιατί να φύγεις
Ρωτώ δυστυχισμένος, γιατί να μ' αρνηθείς
Δεν πόνεσ' η καρδιά σου, δεν δάκρυσε η ματιά σου
Γιατί να με ξεχάσεις και άλλον, να ποθείς

Χάνουμαι, σβήνω, δε ξέρω τι θα γίνω
Γυρνώ πι' απελπισμένος, στιγμή δεν σε ξεχνώ
Θυμόμουν τα φιλιά σου, ζητώ την αγκαλιά σου
Με δέρνει ο καϋμός σου και κλαίω και θρηνώ

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

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

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)

Η ξανθειά :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2121
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9625
_______________________________________________________________
Όταν θα κάνω πέρασμα από την γειτονιά σου (2)
μου ρίχνεις άπονες ματιές που να καεί η καρδιά σου (2)

Ωχ άλα

Γιατί ξανθειά μικρούλα μου όταν σε ιδώ θυμούμαι (2)
τα κάλη σου τα έμορφα κι ολό σε συλλογούμαι
τα κάλλη σου τα έμορφα κι ολό παραπονιούμαι

Γεια σου Μάρκο με τις ξανθές.

Πες μου αν είσαι ικανή που 'σαι μες στην καρδιά μου (2)
να λιώνω εγώ για σένανε πως να βρω την γιατριά μου
να λιώνω εγώ για σένανε που να βρεθεί γιατριά μου

Δεν πάυω να σε αγαπώ κι ότι μπορείς να κάνεις (2)
ξανθειά πρέπει να μ αγαπάς κι όχι να με τρελάνεις
ξανθειά πρέπει να μ αγαπάς κι όχι να με πεθάνεις

Η πλημμύρα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-6057
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16514
_______________________________________________________________
Με τη φετινή πλημμύρα, βρε, όρη και βουνά επήρα,
είδα μάνα να φωνάζει, βρε και βαριά ν' ανεστενάζει:

Το μωρό, το μικρό, το παιδί μου, σώσε μου το και πάρ’ τη ζωή μου.

Έπεσα για να το σώσω, βρε, κόντεψα να μη γλιτώσω,
με παράσυρε το ρέμα, βρε, μάνα μου, δεν είναι ψέμα.

Μεσ’ στο ρέμα κολυμπούσα, βρε, να το σώσω δεν μπορούσα.

Μόλις βγήκα στη στεριά, δυο παιδιά και μια γριά,
σ’ ένα δέντρ’ ανεβασμένοι, βρε, εγλιτώσαν οι καημένοι.

Περιστέρι και Μοσχάτο, βρε, τα ‘κανε όλα άνω-κάτω,
Καμίνια και Αγιά Σωτήρα, βρε, τα ‘πνιξε όλα η πλημμύρα.

Ήθελα να 'μουν Ηρακλής (Ήμουνα μάγκας μια φορά) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: B-21898
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=851
_______________________________________________________________
Ήμουνα μάγκας μια φορά με φλέβα αριστοκράτη
|τώρα θα γίνω δάσκαλος, σαν το σοφό Σωκράτη x2
Ήμουνα μάγκας μια φορά με φλέβα αριστοκράτη

Ο Πάρις θα γινόμουνα, να 'κλεβα την Ελένη
|ν' άφηνα τον Μενέλαο με την καρδιά καμένη x2
Ο Πάρις θα γινόμουνα, να 'κλεβα την Ελένη

Ήθελα να 'μαι ο Ηρακλής όταν σε πρωτοείδα
|να σου 'κοβα την κεφαλή σαν τη Λερναία Ύδρα x2
Ήθελα να 'μαι ο Ηρακλής όταν σε πρωτοείδα

Τι άλλο θέλεις να γινώ για να με αγαπήσεις
|Εσύ με το κεφάλι σου τον Ξέρξη θα ζητήσεις x2
Τι άλλο θέλεις να γινώ για να με αγαπήσεις

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

Θέλω να ξέρω κούκλα μου :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1948
Αριθμός δίσκου: GA-7448
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15655
_______________________________________________________________
Θέλω να ξέρω κούκλα μου, το τι σε βασανίζει,
|μην είναι η μάνα σου κακιά και σε περιορίζει. x2

Μαζί με μένα σαν θα 'ρθεις, να μη σκεφτείς κανένα
|κι ότι κι αν κρύβεις στήν καρδιά, να μου το λες εμένα. x2

Εγώ σου λέω κούκλα μου, τη μάνα σου ν'αφήσεις
|κι έλα με με κουκλίτσα μου, χρυσή ζωή να ζήσεις x2

Καλόγερος (Βαρέθηκα τις γκόμενες) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1946
Αριθμός δίσκου: GA-7336
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15081
_______________________________________________________________
Βαρέθηκα τις γκόμενες. κοντεύω να τα χάσω.
[γι'αυτό και τ΄απεφάσισα. για να φορέσω ράσο.]x2

Όσα λεφτά εκονόμαγα φράγκο δεν αποχτούσα,
[μαζί μ'αυτές τα χάλαγα και ρέστος τριγυρνούσα.]x2

Μπελάδες και τραβήγματα, ξενύχτια, φασαρίες
[και ταχτικά ετραβιόμουνα και πλήρωνα αμαρτίες.]x2

Τώρα θ΄αλλάξω πια ζωή μέ κάνανε μπατίρη
[και πάω για καλόγηρος σε κάποιο μοναστήρι.]x2

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)

Κάποιο βράδυ με φεγγάρι :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1950
Αριθμός δίσκου: B-74186
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=162
_______________________________________________________________
Κάποιο βράδυ με φεγγάρι
είδα τη δική σου χάρη
κι από τότε σε λατρεύω
|μέρα νύχτα σε γυρεύω x2
κι από τότε σε λατρεύω

Όπου πας κι όπου γυρίζεις
τριαντάφυλλα μυρίζεις
έχεις μέση δαχτυλίδι
|μαύρο μάτι, μαύρο φρύδι x2
έχεις μέση δαχτυλίδι

Κάν την έτσι κάν την έτσι
τη λιγνή ψιλή σου μέση
να τη δω να τη θαυμάσω
|και τον πόνο να ξεχάσω x2
να τη δω να τη θαυμάσω

Να την δω να την θαυμάσω
και τον πόνο να ξεχάσω
Κάν την έτσι κάν την έτσι
τη λιγνή ψιλή σου μέση

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;

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)

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.

Κατινάκι :: Βαμβακάρης Μ. - Πετρίδου Ε. :: 1937
Αριθμός δίσκου: B-21938
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=13261
_______________________________________________________________
Χείλια ρουμπινιά, μάτια σαν τη ζωγραφιά,
έχεις Κατινιώ, που με κάνουνε τρελό.
Μάθε το αυτό πως στ’ αλήθεια σ’ αγαπώ,
όσο ζω θα σε λατρεύω και θα σε λαχταρώ.

Έλα μια στιγμή, η καρδιά μου να σου πει,
κάτι μυστικό που με κάνει να πονώ,
βράδυ και πρωί σαν κλαψιάρικο πουλί,
στα δρομάκια τραγουδάω για σένα Κατινιώ.

Έλα μην αργείς, τα ματάκια μου να δεις,
πόσο σε ζητούν, πόσο κλαίνε και πονούν,
άσ’ την απονιά, είναι κρίμα, άσ’ την πια,
μην παιδεύεις μια καρδούλα, που για σένανε χτυπά.

Έχω εγώ σκοπό, για να σε στεφανωθώ,
θέλω για προικιά τη χρυσή σου την καρδιά,
κάθε μια βραδιά στην τρελή μας τη φωλιά,
θα περνάμε τη ζωή μας μ’ αγάπη και χαρά.

Κάτω 'κει στη Δραπετσώνα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: GA-7273

GA-7283

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=67
_______________________________________________________________
{Κάτω κει στη Δραπετσώνα} (3x)
Κάθετ΄ η ξανθειά Παγώνα

{Ξελογιάστρα τη φωνάζουν} (3x)
Και τα κάλλη της θαυμάζουν

{Αχ Παγώνα μου κυρά μου} (3x)
Γίνου πια καλέ δικιά μου

{Έλα μεσ’το σπιτικό μου} (3x)
Γίνου ταίρι πια δικό μου

{Πάντα θα σε καμαρώνω} (3x)
Θα’χεις στην καρδιά μου θρόνο

{Τέτοια κάλλη τέτοια μάτια} (3x)
Θα τα κλείσω σε παλάτια

Κατω εκει στη Δραπετσώνα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: GA-7283
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7276
_______________________________________________________________
{Κάτω κει στη Δραπετσώνα} (3x)
Κάθετ΄ η ξανθειά Παγώνα

{Ξελογιάστρα τη φωνάζουν} (3x)
Και τα κάλλη της θαυμάζουν

{Αχ Παγώνα μου κυρά μου} (3x)
Γίνου πια καλέ δικιά μου

{Έλα μεσ’το σπιτικό μου} (3x)
Γίνου ταίρι πια δικό μου

{Πάντα θα σε καμαρώνω} (3x)
Θα’χεις στην καρδιά μου θρόνο

{Τέτοια κάλλη τέτοια μάτια} (3x)
Θα τα κλείσω σε παλάτια

Κι αν μεθάω τα βραδάκια :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1946
Αριθμός δίσκου: B-74074
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6117
_______________________________________________________________
Κι αν μεθάω τα βραδάκια, είναι απ' τα πολλά μεράκια,
βρε που μου πότισες κυρά μου, το φαρμάκι μες στην καρδιά μου,
το φαρμάκι μεσ'στη καρδιά μου, που μου πότισες κυρά μου.

Θέλω πια να ησυχάσεις και τη γνώμη σου να την αλλάξεις,
γιατί εγώ πια δεν αντέχω, τέτοια βάσανα που έχω,
τέτοια βάσανα που έχω, γιατί εγώ πια δεν αντέχω.

Κι αν τη γνώμη μου τη χάνεις, από μένανε δε χάνεις,
κι έτσι φίνα θα περνούμε, μαγικά και οι δυο θα ζούμε,
μαγικά και οι δυο θα ζούμε, τον καιρό μας να περνούμε.

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)

Κούλα φραγκοσυριανή :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: GA-7273
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=128
_______________________________________________________________
Απόψε θα’ρθω πάλι μεσ’τη γειτονιά σου
Κούλα ν’αντικρύσω τη γλυκειά ματιά σου
Που μ’έχει σκλάβο και με βασανίζει
Και τη φτωχή καρδούλα μου ραϊζει

Φραγκοσυριανή Γαλησιανή κυρά μου
Χρόνια τώρα μου’χεις κλέψει την καρδιά μου
Στο λέω πίστεψέ με σε λατρεύω
Αχ δωσ’μου την αγάπη που γυρεύω

Όταν κατεβαίνεις φως μου μεσ’τη Χώρα
Με μαγεύεις με τρελλαίνεις μαυροφόρα
Και σαν τρελλός στους δρόμους περπατάω
Για την αγάπη σου παραμιλάω

Λειώνω μυστικά :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: GA-7171
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1481
_______________________________________________________________
Λειώνω μυστικά στο λεώ σοβαρά
πως η ματιά σου μου πληγώνει την καρδιά
|Έμορφο κουκλί σ'αγάπησα πολύ
Θέλω να γίνεις η στερνή μου η συντροφιά x2
λειώνω μυστικά στο λεώ σοβαρά
πως η ματιά σου μου πληγώνει την καρδιά

Ρίξε μια ματιά άσπλαχνη καρδιά
μη θες λοιπόν για σένα φώς μου να πονώ
|Κι άν είσαι μακρυά μια παρηγοριά
στείλε αγάπη μου να πάψω να θρηνώ x2
Ρίξε μια ματιά άσπλαχνη καρδιά
μη θες λοιπόν για σένα φώς μου να πονώ

Χρόνια σ'αγαπώ με φλόγα και καημό
μα σύ ποτέ σου δε μου ρίχνεις μια ματιά
|Κι έτσι ο φτωχός μένω μοναχός
δίχως να νοιώσω τη θερμή σου αγκαλιά x2
Χρόνια σ'αγαπώ με φλόγα και καημό
μα σύ ποτέ σου δε μου ρίχνεις μια ματιά

Κι έτσι ο φτωχός μένω μοναχός
δίχως να νοιώσω τη θερμή σου αγκαλιά
Χρόνια σ'αγαπώ με φλόγα και καημό
μα σύ ποτέ σου δε μου ρίχνεις μια ματιά

Μ έκανες και χώρισα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: B-21898
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16186
_______________________________________________________________
Μ'έκανες καί χώρισα καί σύ 'σουν η αιτία
καί τώρα μένω μές τους πέντε δρόμους
|πολύ μέ αγανάχτησες σέ τέτοια απέλπισία
δέν θέλω γιά νά βλέπω πιά ανθρώπους x2
Μ'έκανες καί χώρισα καί σύ 'σουν η αιτία
καί τώρα μένω μές τους πέντε δρόμους
Μόνος μου μέσα στά βουνά θέλω να πάω να κατοικίσω
νά 'χω τα φιδια συντοφιά βρέ άτιμη μονάχος μου νά ζήσω

Βαργήστησα μέ σένανε τήν ώρα πού έχω μπλέξει
αρνήθηκα τήν μάνα μου γιά σένα
βαργήστησα αυτην την στιγμή γιά μένα ποιός θά τρέξει
νά μαθει το τι μούχεις καμωμένα
βαργήστησα αυτήν τή στιγμή τήν ώρα πούχω μπλέξει
αρνήθηκα τήν μάνα μου γιά σένα
βαργήστησα αυτην την στιγμή γιά μένα ποιός θά τρέξει
νά μαθει το τι μούχεις καμωμένα

Ορφάνεψα από μικρός ,σύ βρέθηκες μπροστά μου
δέν ηξερα πώς έθρεφα ,κακούργα φίδι μέσ'τήν αγκαλιά μου
(γειά σου Μάρκο ντερβίση)

Μ' έμπλεξες βρε πονηρή (Εγώ για σε βρε πονηρή) :: Βαμβακάρης Μ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7029
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4493
_______________________________________________________________
Εγώ για σε βρε πονηρή θα πάω να σουρώσω
μες στο δικό σου μαχαλά με όλους θα μαλώσω (χ2)

Επτά η ώρα μου 'χες πει για να σε περιμένω
ψεύτρα γιατί με γέλασες δε σε καταλαβαίνω (χ2)

- Γεια σου Μάρκο χασαπάκι (φωνή Στράτου Παγιουμτζή)

Μέσα στη συνοικία σου με όλους θα μαλώσω
κι από το σόι που 'μπλεξα γρήγορα να γλυτώσω (χ2)

- Άιντες ώπα ωχ ωχ (φωνή Στράτου Παγιουμτζή)

Μ' έμπλεξες συ κι η μάνα σου γιατ' είχα παραδάκια
σκύλα πως με κατάστρεψες με πότισες φαρμάκια (χ2)

- Αχ σκύλα (φωνή Στράτου Παγιουμτζή)

Μάνα με μαχαιρώσανε :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: GA-1987
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=12792
_______________________________________________________________
Μάνα μου με σκοτώσανε
δυο μαχαιριές μου δώσανε
[αυτοί που με ζηλεύουνε
και το κακό μου θέλουνε.] x2

Κλάψε με μάνα κλάψε με
τώρα που θα πεθάνω
[και να 'ρχεσαι την Κυριακή
στον τάφο μου από πάνω.] x2

Θέλω να 'ρχόσαστε κι οι δυο
εσύ κι ο αδερφός μου
[να κλαιτ' απαρηγόρητα
τον τσάμπα σκοτωμό μου.] x2

Τα δυο μικρά τ' αδέρφια μου
όταν θα μεγαλώσουν
[να πα' να βρούνε το φονιά
και να τον εσκοτώσουν.] x2

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 |

Ματσάκια πεντοχίλιαρα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1947
Αριθμός δίσκου: GA-7374
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5674
_______________________________________________________________
Ματσάκια πεντοχίλιαρα θες για να την περάσεις
{κι όταν καλά καλά σκεφτείς βρέ τα μυαλά θα χάσεις} (2x)
Ματσάκια πεντοχίλιαρα θες για να την περάσεις

Στην αγορά όταν θα πας βάστα πουγγί μεγάλο
{κι αν είσαι ο δόλιος φουκαράς τράβα από δρόμο άλλο} (2x)
στην αγορά όταν θα πας βάστα πουγγί μεγάλο

Το πρόβλημα δεν λύνεται κι η γκρίνια πάντα αρχίζει
{σαν η γυναίκα ανθίζεται πως το πουγγί στραγγίζει} (2x)
το πρόβλημα δεν λύνεται κι η γκρίνια πάντα αρχίζει

Μόνο κανένας μπάρμπας σου μπορεί να σ'αβαντάρει
{τα τσέκ απ'την ʼμερική σε βγάζουν παλληκάρι} (2x)
μόνο κανένας μπάρμπας σου μπορεί να σ'αβαντάρει

Μαύρα μάτια μαύρα φρύδια :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: GA-1959
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1939
_______________________________________________________________
Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, κατσαρά μαύρα μαλλιά
Άσπρο πρόσωπο σαν κρίνος και στο μάγουλο ελιά
Άσπρο πρόσωπο σαν κρίνος και στο μάγουλο ελιά
Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, κατσαρά μαύρα μαλλιά

Τέτοια εμορφιά ποτές μου, αχ, τσαχπίνα μου γλυκιά
δεν την έχω απαντήσει είς ετούτο τον ντουνιά
δεν την έχω απαντήσει είς ετούτο τον ντουνιά
Τέτοια εμορφιά ποτές μου, αχ, τσαχπίνα μου γλυκιά

γεια σου Μάρκο μου Καρούζο....γειά σου Ρούκουνα Κεπούρα

Μαυρομάτα μου για σένα εκατάντησα τρελός
Θα πεθάνω, δεν αντέχω, έχω γίνει φθισικός
Θα πεθάνω, δεν αντέχω, έχω γίνει φθισικός
Μαυρομάτα μου για σένα εκατάντησα τρελός

Πόνους έχω εγώ κρυμμένους μες στα φύλλα της καρδιάς
Με τα μαγικά σου μάτια, όταν φως μου με κοιτάς
Με τα μάγκικά σου μάτια, όταν φως μου με κοιτάς
Πόνους έχω εγώ κρυμμένους μες στα φύλλα της καρδιάς

Με έκαψες τσαχπίνα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: GA-1851
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2854
_______________________________________________________________
Μ έκαψες τσαχπίνα μου ωραία, μ έκαψες τσαχπίνα μου τρελή
μ έκαψες και λιώνω ολοένα με τ ολογλυκό σου το φιλί

Με τα ολόξανθα μαλλιά σου, φως μου, τσαχπίνα, μούχεις κάψει την καρδιά\
μ έκαψες κι ένα φιλάκι δός μου θέλω από σε παρηγοριά

Εσένα αγαπώ, τρελή ξανθιά μου έλα στην δική μου αγκαλιά
έλα να μου γιάνεις την καρδιά μου με τα ολογλυκά σου τα φιλιά

Σ έχω μες στο νου μου όλη μέρα, τσαχπίνα μου το ξέβρεις πως πονώ
έλα για να πάρει ο νους μου αγέρα με το γλυκό φιλί σου το στερνό

Με πλάνεψες μποέμισσα :: Βαμβακάρης Μ. - Καρύβαλη Σ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: Β-74045
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3486
_______________________________________________________________
Με πλάνεψες μποέμισσα με την τρελή ματιά σου
με τα πολλά τα χάδια σου και τη γλυκιά μιλιά σου x2
με πλάνεψες μποέμισσα με την τρελή ματιά σου

Γιατί μικρό μου να σε ειδώ γιατί να σ’ αντικρίσω
εσύ δεν ξέρεις ν’ αγαπάς κοντεύω πια να σβήσω x2
γιατί μικρό μου να σε δω γιατί να σ’ αντικρύσω

Όταν σου λέω σ’ αγαπώ γελάς και κοροϊδεύεις
σ’ αρέσει να με τυραννάς σκληρά να με παιδεύεις x2
όταν σου λέω σ’ αγαπώ γελάς και κοροϊδεύεις

Μποέμισσα, μποέμισσα σκέψου πως θα γεράσεις
και γρήγορά τα νιάτα σου σαν όλες θα τα χάσεις x2
Μποέμισσα, μποέμισσα σκέψου πως θα γεράσεις

Με τις μυρωδιές σου (Με τις μαριολιές σου) :: Βαμβακάρης Μ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: DG-6343
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6111
_______________________________________________________________
Με τις μυρωδιές σου, με τις μαριολές σου,
{μ'έκανες και λιώνω κι έχω για σένα πόνο.} (2x)

Με τις τσαχπινιές σου, με τις γλυκιές ματιές σου,
{μ'έχεις ξετρελάνει, ζηλιάρα πάψε φτάνει.} (2x)

Τα δυο σου μαύρα μάτια, λαμπούνε σαν διαμάντια
{και με παιδεύουν τόσο, αχ πότε θα γλυτώσω.} (2x)

Πες μου γλυκά λογάκια και δυo γλυκά φιλάκια,
{να γειάνεις την καρδιά μου, μονάκριβη κυρά μου.} (2x)

Μες στην χασάπικη αγορά :: Βαμβακάρης Μ. - Χασκήλ Σ. :: 1947
Αριθμός δίσκου: GA-7400-----Od-275225
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8808
_______________________________________________________________
Μεσ'στη χασάπικη αγορά ένα χασαπάκι,
με την ελίτσα και τα φρύδια τα σμιχτά,
|όταν με βλέπει και περνάω από μπροστά του,
τη μαχαιρίτσα του στο κούτσουρο κτυπά,x2

Τα μαγουλά του κοκκινίζουν και με σφάζουν,
η ομορφιά του μ'έχει κάνει σαν τρελλή,
|με γοητεύει, με μαγεύει, με παιδεύει,
τον εσυμπάθησα, μανούλα μου, πολύ.x2

Εχει ένα μπόι λεβεντιά σαν τη λαμπάδα,
να ξέρεις, μάνα μου, τρελλά τον αγαπώ
|και όπως πάω, αν δεν τον πάρω, θα χτικιάσω,
γι'αυτόνε, μάνα μου, στη μαύρη γη θα μπώ x2

Μη με πληγώνεις και πονώ :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1948
Αριθμός δίσκου: GA-7448
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4972
_______________________________________________________________
Μη με πληγώνεις και πονώ, μικρούλα μου, άσε με πια να γειάνω,
καθημερινώς αισθάνομαι, πως τη ζωή μου χάνω,
καθημερινώς αισθάνομαι, μικρούλα μου, πως τη ζωή μου χάνω.

Πολλά για σένα τράβηξα, μικρούλα μου, πίκρες, καημούς και πάθη
και τον καημό που μ'άναψες, κανείς να μη τον πάθει,
και τον καημό που μ'άναψες, μικρούλα μου, κανείς να μη τον πάθει.

Που να 'ναι μαύρη η στιγμή, μικρούλα μου, που μπλέχτηκα μαζί σου,
πίκρες, φαρμάκια και καημοί, να ζώσουν το κορμί μου,
πίκρες, φαρμάκια και καημοί, μικρούλα μου, να ζώσουν το κορμί μου.

Μια γαλανομάτα στην Αθήνα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: GA-7086
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16147
_______________________________________________________________
Μια γαλανομάτα μια τρελή τσαχπίνα,
μ’ έχει ξετρελάνει στην Αθήνα,
αυτή θα με πεθάνει, αυτή θα με τρελάνει,
αφ’ ότου την εγνώρισα, κοντεύω να χαθώ.

Κάποια μαυρομάτα, έμορφη κι ωραία,
μ’ έχει παλαβώσει στον Περαία,
γι’ αυτήν ανεστενάζω, μεθάω και φωνάζω,
γιατί όταν τη γνώρισα, γι’ αυτή θα τρελαθώ.

Μια τσακιρομάτα, μια μικρή κι αφράτη,
μ’ έχει μαραζώσει στο Παγκράτι,
μα πες μου, αν δεν τη σώσω, μάνα, δε θα γλιτώσω,
καλλιά να μην τη γνώριζα, θα πα’ να σκοτωθώ.

Μια όμορφη μελαχροινή :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: GA-7192
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5436
_______________________________________________________________
Μια όμορφη μελαχροινή ναζιάρα και σκερτσόζα (δις)
Τόσο πολύ με τυραννεί και μου κρατάει πόζα (δις)

Θα τη ζυγώσω μια βραδυά και θα την αρωτήσω (δις)
Πως δείχνεσαι τόσο κακιά για σένα θ’αρρωστήσω (δις)

Τα κατσαρά σου τα μαλλιά τα μάτια σου τα μαύρα (δις)
Μεσ’τη δική μου αγκαλιά θα σβήσουν κάθε λαύρα (δις)

Μεσ’τη δική μου αγκαλιά α σβήσουν κάθε λαύρα
Τα κατσαρά σου τα μαλλιά τα μάτια σου τα μαύρα

Μικρός αρραβωνιάστηκα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7041
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2674
_______________________________________________________________
Μικρός αρραβωνιάστηκα, κορόιδο που επιάστηκα
|και πήρα μια μπεμπέκα μαγκιώρα για γυναίκα 2x

Στο γάμο μάγκα να ’σουνα, να δεις καλαμπαλίκι
|Σαν να ’μουνα υπόδικος και περιμένω δίκη 2x

Και βγήκε η απόφαση πως είμαι παντρεμένος
|να κουβαλώ καθημερνώς σα γάιδαρος στρωμένος 2x

Επήρα την γυναίκα μου παίρνω το μπουγιουρντί μου
τα σέα μου, τα μέα μου και βουρ για το τσαρδί μου 2x

(γειά σου Μάρκο ντερβίση)

Την άλλη μέρα ξύπνησα, τότε να δείς μεράκια
|εμείς δεν είχαμε ψιλή κι αυτή ήθελε χαδάκια 2x

Να φύγω και να κουνηθώ δε μ’ άφηνε απ’ το σπίτι
|κι ένα χαλκά από σίδερο μου φόρησε στη μύτη 2x

(Παίρνω ένα ξύλο από οξιά κι απάνω της το σπάω
|τής δίνω ξύλο αλύπητο, φεύγω κι ακόμα πάω 2x)

Μελωδία[επεξεργασία]
Πρότυπο:Κλικ για μελωδία
Could not execute LilyPond. Make sure $wgLilyPond is set correctly.

Μονάχος μες στη μοναξιά :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: B-21945
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=280
_______________________________________________________________
|Μέσα σ' ωραί- μέσα σ' ωραία ρεματιά,| x2
μέσα σ' ωραία ρεματιά που τρέχει το νεράκι,
|θέλω να είμαι μοναχός να σε ξεχνώ λιγάκι,| x2
μέσα σ' ωραία ρεματιά που τρέχει το νεράκι.

|Μονάχος με- μονάχος μεσ' τη μοναξιά,| x2
μονάχος μεσ' τη μοναξιά ν' ακούω τα πουλάκια
|και να μου βγάζουν της καρδιάς τόσα πικρά φαρμάκια,| x2
μονάχος μεσ' τη μοναξιά ν' ακούω τα πουλάκια.

|Ψεύτικε κό- ψεύτικε κόσμε τι απονιά,| x2
ψεύτικε κόσμε τι απονιά πώς έχεις καταντήσει
|και μοναχός μου να περνώ βασανισμένη ζήση,| x2
ψεύτικε κόσμε τι απονιά πώς έχεις κατηντήσει.

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.

Μου είπαν να μη σ' αγαπώ :: Βαμβακάρης Μ. - Καλλέλη Ν. :: 1939
Αριθμός δίσκου: DG-6481
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3445
_______________________________________________________________
Όλοι κατηγορήσανε
μέσα στη γειτονιά σου,
|την τόση σου την απονιά
και τη σκληρή καρδιά σου. x2

Και μου 'παν να μη σ' αγαπώ
κι άλλη να βρω να ζήσω,
|γιατί εσύ δεν τ' άξιζες
τόσο να σ' αγαπήσω. x2

Μα ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει
εγώ θα σ' αγαπάω,
|στης γης την άκρη αν το 'λεγες
κι αν το 'θελες θα πάω. x2 |

Μπαμπέσικα με τράβηξες (Μπαμπέσικα μου τα 'φερες) :: Βαμβακάρης Μ. - Κηρομύτης Σ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: DG-6527
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1466
_______________________________________________________________
Μπαμπέσικα με τράβηξες μ' αυτήν την τσαχπινιά σου
κι ωραία με κατάφερες να μπω στην αγκαλιά σου
ωραία με κατάφερες να μπω στην αγκαλιά σου
μπαμπέσικα με τράβηξες μ' αυτήν την τσαχπινιά σου
Μπαμπέσικα με τράβηξες μ' αυτήν την τσαχπινιά σου
κι ωραία με κατάφερες να μπω στην αγκαλιά σου
Το πέτυχες το κόλπο σου και μ' άναψες μαράζι
και τώρα που με τύλιξες για μένα δε σε νοιάζει
Και τώρα που με τύλιξες για μένα δε σε νοιάζει
το πέτυχες το κόλπο σου και μ' άναψες μαράζι
Το πέτυχες το κόλπο σου και μ' άναψες μαράζι
και τώρα που με τύλιξες για μένα δε σε νοιάζει
Αφού στα δίχτυα μ' έμπλεξες και μ' έκανες να λειώνω
πια δε σου καίγεται καρφί για το δικό μου πόνο
Πια δε σου καίγεται καρφί για το δικό μου πόνο
αφού στα δίχτυα μ' έμπλεξες και μ' έκανες να λειώνω
Αφού στα δίχτυα μ' έμπλεξες και μ' έκανες να λειώνω
πια δε σου καίγεται καρφί για το δικό μου πόνο

Μπουζούκι μου διπλόχορδο :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7029
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=12773
_______________________________________________________________
Μπουζούκι μου διπλόχορδο μπουζούκι μου καημένο
μονάχα συ παρηγορείς κάθε φαρμακωμένο

Το ντέρτι που ‘χω στην καρδιά το ξέρεις και λυπάσαι
πριν να με κάψεις άπιστη ποιος ήμουν το θυμάσαι

Άειντα! (φωνή Στράτου Παγιουμτζή )
Γεια σου Στράτο (φωνή Μάρκου Βαμβακάρη )
Γεια σου Μάρκο μου (φωνή Στράτου Παγιουμτζή )

Τώρα με αποστρέφονται με λένε αλανιάρη
τι θέλω τέτοια πια ζωή ο Χάρος ας με πάρει

Άειντα! (φωνή Μάρκου Βαμβακάρη )

Κι αν είμαι αλάνης φουκαράς δεν φταίω σας το λέω
για δυο ματάκια ψεύτικα μέρα και νύχτα κλαίω.

Μπουζούκι σύντροφε πιστέ εσύ μονάχα μένεις
αυτή την ψεύτική ζωή να μου τηνε γλυκαίνεις.

Γειά σας μάγκες! (φωνή Μάρκου Βαμβακάρη )

Γεια σου Σπύρο μου (φωνή Στράτου Παγιουμτζή )

Μελωδία[επεξεργασία]
Ρυθμός - Καμηλιέρικο ζεϊμπέκικο
Δρομος - Χιτζάζ

Πρότυπο:Κλικ για μελωδία
&lt;lilymidi&gt;
\set Staff.midiInstrument = "bright acoustic"
\clef treble
\tempo 8=110
\key d \major
\time 9/8
\relative c'
d16 d,32 d d16 fis ees32 d ees d ees d c c d8. a16 a'32 a a a a a a a a8
{d,16 d32 d d16 fis ees32 d ees d ees d c c d8. a16 d32 d d d d d d d d16 d16
g fis32 fis g16 a bes a32 a c16 bes a g32 g fis16 g a d,32 d a'16 d, a' d,
g fis32 fis g16 a bes a32 a c16 bes a g32 g fis16 ees d a32 a d16 a d d
ees d32 d c16 b c d32 d ees16 g fis ees32 ees d16 c d a32 a d16 a d d
ees d32 d c16 b c d32 d ees16 g fis ees32 ees d16 c d a32 a d16 a d8
}
\addlyrics {_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Μπου _ ζου κι _ μου δι πλο χορ _ δο μπου ζου κι _ μου
καη με - ε __ _ _ νο μο να χα _ συ πα ρη γο _ ρεις κα θε φαρ _ μα κω με - ε __ _ _ νο μο να χα _ συ πα ρη γο
_ ρεις κα θε φαρ _ μα κω με - ε __ _ _ νο μπου ζου κι _ μου δι πλο χορ _ δο μπου ζου κι _ μου καη με - ε __
_ _ νο }
&lt;/lilymidi&gt;

Μπουζούκι, γλέντι του ντουνιά :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1947
Αριθμός δίσκου: GA-7400
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2477
_______________________________________________________________
Μπουζούκι γλέντι του ντουνιά
που γλένταγες τους μάγκες
|κι οι πλούσιοι σου κάνανε, μπουζούκι μου
μεγάλες ματσαράγκες. x2

Τώρα σε βάλαν σε χαλιά
και σε σαλόνια πάνω
ακόμα κι από το βιολί, μπουζούκι μου
δυο σκάλες παραπάνω.

Με ασανσέρ ανέβηκες
σε πολυκατοικίες
κι έπαιξες και γουστάρανε, μπουζούκι μου
ανφάν κατέ κυρίες.

Τώρα θ' ανέβεις πιο ψηλά
θα φτάσεις και στον ʼρη
κι ο Απόλλων ο Θεός, μπουζούκι μου
κι αυτός θα σε γουστάρει.

Μπράβο για την μαστοριά σου :: Βαμβακάρης Μ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: GA-7321
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1427
_______________________________________________________________
Τα κόλπα σου τα πέτυχες και μ΄έχεις μπλέξει τώρα
Γι αυτό σε παραδέχομαι στον έρωτα μαγγιώρα

Μπράβο για τη μαστοριά σου
Και την τόση τσαχπινιά σου
Και την τόση τσαχπινιά σου
Μπράβο για τη μαστοριά σου

Τον έξυπνο κι αν έκανα δε βγήκα κερδισμένος
Σ΄αγάπησα και βρίσκομαι στο ντέρτι σου μπλεγμένος

Μπράβο για τη μαστοριά σου
Και την τόση τσαχπινιά σου
Και την τόση τσαχπινιά σου
Μπράβο για τη μαστοριά σου

Με σένα παραδέχομαι πως δεν τα βγάζω πέρα
Με κόλπα που με τύλιξες μου πήρες τον αέρα

Μπράβο για τη μαστοριά σου
Και την τόση τσαχπινιά σου
Και την τόση τσαχπινιά σου
Μπράβο για τη μαστοριά σου

Μπροστά στη θάλασσα :: Βαμβακάρης Μ. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1940
Αριθμός δίσκου: DG-6518
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5496
_______________________________________________________________
Περνούσ'από τη πόρτα σου, Μαρίτσα μου, συχνά και σε κοιτούσα
|και στη καρδιά μου ένοιωθα, κρυφά πως σ'αγαπούσα.x2

Οταν τα δυο ματάκια σου, Μαρίτσα μου, σε μένα τα γυρνούσες,
|Κάθε ματιά σου μου 'λεγε κι εσύ πως μ'αγαπούσες. x2

Και τώρ' αποφασίσαμε, Μαρίτσα μου, σαν βγει το φεγγαράκι,
|στην αμμουδιά κουκλίτσα μου, να πάμ'ένα βραδάκι. x2

Κι έτσι μπροστά στη θάλασσα, Μαρίτσα μου, τα δυο θα ορκιστούμε,
|πως πάντα θ'αγαπιόμαστε και δε θα χωριστούμε. x2

Νόστιμη Μαυροματού :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: GA-7150
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6150
_______________________________________________________________
Έλα μάτια μου και φως μου μη μου κάνεις τσαχπινιές
Για θυμήσου τα φιλάκια στις παλιές μας γειτονιές x2
ελα μάτια μου και φως μου μη μου κάνεις τσαχπινιές

Θά 'σαι πάντα φιλημένη αχ μικρή καμωματού
Και με την καρδιά θλιμμένη νόστιμη μαυροματού x2
θά 'σαι πάντα φιλημένη αχ μικρή καμωματού

Με γελάς και με παιδεύεις αχ τσαχπίνα μου γλυκειά
Φτάνει που σε καμαρώνω και μου φεύγ' η απελπισιά x2
με γελάς και με παιδεύεις αχ τσαχπίνα μου γλυκειά

Έλα φώς μου σαν σου λέγω μη με κάνεις και πονώ
Και μη γίνεσ' η αιτία μέρα-νύχτα να θρηνώ x2
ελα φώς μου σαν σου λέγω μη με κάνεις και πονώ

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

Ξελογιασμένη (Μάνα με τέσσερα παιδιά) (Λιγάκι δεν εντράπηκες) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. ::
1946
Αριθμός δίσκου: B-74078
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5159
_______________________________________________________________
Λιγάκι δεν εντράπηκες να είσαι ερωτευμένη,
|μάνα με τέσσερα παιδιά να 'σαι ξελογιασμένη, x2
λιγάκι δεν εντράπηκες να είσαι ερωτευμένη.

Δεν ήθελες τον άντρα σου τι φταίνε τα παιδιά σου,
|στους δρόμους τα παράτησες, δεν καίγεται η καρδιά σου, x2
δεν ήθελες τον άντρα σου τι φταίνε τα παιδιά σου.

Δεν πρέπει να 'σαι μάνα εσύ, μην είσαι τίποτ'άλλο,
|γιατί αυτό που έκανες είναι κακό μεγάλο,x2
δεν πρέπει να 'σαι μάνα εσύ, μην είσαι τίποτ'άλλο.

Κοιτάξε να συμμορφωθείς ν'αλλάξεις τα μυαλά σου
|κι από τους δρόμους μάζεψε τα δύστυχα παιδιά σου, x2
κοιτάξε να συμμορφωθείς ν'αλλάξεις τα μυαλά σου.

Ο αγύμναστος :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: GA-7256
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=287
_______________________________________________________________
Όσο κι αν το 'λεγαν πολλοί
εγώ δε φανταζόμουν,
{πως τώρα στα γεράματα
φαντάρος θα ντυνόμουν.} (2x)

Κι όμως με βάλαν στη γραμμή
σε φάλαγγα κατ' άνδρα,
{και με διπλοκλειδώσανε
στου Πεζικού τη μάντρα.} (2x)

Ο κυρ-λοχίας ο φτωχός
ως ότου να με μάθει,
{το «παρά πόδα» και το «αλτ»
ο δόλιος τί είχε πάθει.} (2x)

Τώρα ριχτήτε στο φαϊ
η σάλπιγγα σας κράζει,
{«όλ' οι φαντάροι στη γραμμή»
ο δεκανεύς φωνάζει.} (2x)

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 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 κουμπάρος ο ψαράς (Έρχομαι κρυφά στη μάντρα) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: GA-7321

GA-7323

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=746
_______________________________________________________________
Έρχουμαι κρυφά στη μάντρα,
και σε βρίσκω μ' άλλον άντρα.

Αντρα μου μη μου θυμώνεις,
κι άδικα μη με πεισμώνεις, x2
άντρα μου μη μου θυμώνεις.

Πες μου γρήγορα πριν φύγει,
ποιός την πόρτα μας ανοίγει.

Έτσι να με κάψει ο Χάρος,
είν' ο Γιάννης ο κουμπάρος, x2
έτσι να με κάψει ο Χάρος.

Ο ψαράς τι θέλει τώρα,
και κατέβηκε στη χώρα.

Μου 'φερε δυό μπαρμπουνάκια,
και δυό 'λόπαχα λαυράκια, x2
μου 'φερε δυό μπαρμπουνάκια.

Πες μου τι μου μαγειρεύει,
τέτοια ώρα τι γυρεύει.

Αντρα μου μη μου γκρινιάζεις,
και κακό στο νου μη βάζεις,x2
άντρα μου μη μου γκρινιάζεις.

Od-275156

Ο Μάρκος κάνει σαρμάκο :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: GA-1918
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16513
_______________________________________________________________
Εσένα και τον άντρα σου θες να σε στραπατσάρω
Εσένα και τον άντρα σου θε' να σε στραπατσάρω
και μέσα από το σπίτι του θε να 'ρθω να σε πάρω
και μέσα από τα χέρια του θε να 'ρθω να σε πάρω.

- Άλα

Θυμήσου που σε σούρωσα σε μια ρομάντζα φίνα [x2]
και πίσω σαν γυρίζουμε πουλεύεις στην Αθήνα
και πίσω σαν γυρίζουμε μου στρίβεις στην Αθήνα.

Τώρα σε βλέπω μ' άλλονε κι εγώ κάνω σαρμάκο [x2]
γιατί ταιριάζει τ' όνομα για να με λένε Μάρκο. [x2]

- Γεια σου Μάρκο ντερβίση

Μάρκος τσαχπίνης, σεβνταλής, ντερβίση, ντερμπεντέρης
Μάρκος τσαχπίνης, σεβνταλής, ντερβίσης, ντερμπεντέρης
όπου στον κόσμο στον ντουνιά άλλο δεν έχει ταίρι. [x2]

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.

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

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 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

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

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

Πάψε να με τυραννάς (Πες μου καρδούλα μου) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: GA-7116
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1301
_______________________________________________________________
Πες μου καρδούλα μου τι έχεις και πονάς
πάψε αγάπη μου να με τυραννάς x2
πες μου καρδούλα μου τι έχεις και πονάς

Έχω για σενανε αγάπη μυστικιά
έλα μικρούλα μου μη γίνεσαι κακιά x2
έχω για σενανε αγάπη μυστικιά

Ταίρι μου αν δε γίνεις κούκλα μου εσύ
σκέψου πώς θε να σβήσω αγάπη μου χρυσή x2
ταίρι μου αν δε γίνεις κούκλα μου εσύ

Θέλεις μικρούλα μου για σένα να πονώ
σκέψου καλύτερα κακός πριν να γινώ x2
θέλεις μικρούλα μου για σένα να πονώ

Πολίτισσα :: Βαμβακάρης Μ. - Χατζηχρήστος Α. :: 1939
Αριθμός δίσκου: B-74010
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1956
_______________________________________________________________
Πολίτισσα πολίτισσα μου έμορφη
γλυκιά μελάχρινή μου μονάκριβό πουλί μου
εισαί για με εισαί για μένα θήσαυρός
για μένα είσαι η ζωή μου μονάκριβό πουλί μου
γλυκιά μελάχρινή μου μονάκριβό πουλί μου

Με μια ματιά με μια ματιά που μού 'ριξες
σ' αγάπησα με πόνο και μέρα νύχτα λιώνω
ελά και δω ελά και δως μου ενά φιλί
που σ'αγαπώ ένα χρόνο και μέρα νύχτα λιώνω
σ'αγάπησα με πόνο και μέρα νύχτα λιώνω

Θα 'ρθω να δω θα 'ρθω να δω τη μάνα σου
πολίτισσα γλυκιά μου και θα γενείς δικιά μου
και θα της πεις και θα της πεις πως μ'αγαπάς
να γειάνεις την καρδιά μου και θα γενείς δικιά μου
πολίτισσα γλυκιά μου και θα γενείς δικιά μου

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)

Πρέπει να χτίσω ένα τζαμί (Αν μ´ αξιώσει ο Θεός) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: GA-1887
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4610
_______________________________________________________________
Αν μ αξιώσει ο Θεός λεφτά και αποχτήσω
θα χτίσω ένα μέγαρο τους πλούσιους να ελκύσω

Θα ρχόντουσαν πελάτες μου κορίτσια να χουν τρέλες
κι ο Βίλυ Φριτς θα σκάρωνε αφράτους αργιλέδες

Η Γκρέτα Γκάρμπο μάγκα μου θ ανάβει το τσιμπούκι
κι ο Ζακ Κιεπούρα στη γωνιά θα παίζει το μπουζούκι

Ο Τζίμι Λόντος για νταής θα κάθεται στις τσίλιες
κι η Λίλιαν η Χάρβεϊ θα διώχνει τις μπασκίνες

Πρέπει να χτίσω ένα τζαμί για όλα τα δερβίσια
και με κουμπέ πολίτικο να ρχονται τα κορίτσια

Ρίξε τσιγγάνα τα χαρτιά :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: GA-7192
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4378
_______________________________________________________________
Ρίξε τσιγγάνα τα χαρτιά και πες μου την αλήθεια
{θα γειάνει τάχα ο καημός που έχω μες στα στήθια} (2x)

Πες μου ο πόνος της καρδιάς θα γιατρευτεί λιγάκι
{ή θα χαθούν τα νιάτα μου απ' το πολύ φαρμάκι} (2x)

Πες μου τσιγγάνα και φλουριά εγώ θα σε γεμίσω
{την κόρη που μ' αρνήθηκε θα την ξαναποκτήσω} (2x)

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

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

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

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

Αν είσαι μάγκας :: Βαμβακάρης Μ. - Παγανά Α. (Πολίτισσα) :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-6057
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3020
_______________________________________________________________
Σαν είσαι μάγκας και νταής και θέλεις να με πάρεις
πρέπει κουμπούρι και σπαθί, μάγκα, να κουσουμάρεις
Εγώ 'μαι μάγκας και νταής και θα 'ρθω να σε πάρω
Ξέρεις για σένα επάλεψα εφτά φορές τον Χάρο
Μάγκα, τσαχπίνη, σ' αγαπώ, ποτέ δε μετανοιώνω
γιατί με σένα έχω νταλγκά και μέρα νύχτα λιώνω
Και τώρα σε κατάφερα σκληρά να μ' αγαπήσεις
μια που 'μαι μάγκας και νταής και ζόρικος ντερβίσης

Σαν με 'δεις και σου σφυρίξω :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1950
Αριθμός δίσκου: B-74186
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2757
_______________________________________________________________
Θέλω να σε βρω το βράδυ, μιά στιγμούλα στο σκοτάδι,
να σου πω το μυστικό μου και τον πόνο τον δικό μου,
και τον πόνο τον δικό μου, να σου πω το μυστικό μου.

Σαν με δείς να σου σφυρίξω, πέτα το κλειδί ν'ανοίξω,
να βγεις και να σ'ανταμώσω, ένα γράμμα να σου δώσω,
ένα γράμμα να σου δώσω, να βγεις και να σ'ανταμώσω.

Θε να δείς πως σε λατρεύω, τη ζωή μου κινδυνεύω,
ντερμπεντέρισα κυρά μου, θα σε κάνω πιά δικιά μου,
θα σε κάνω πιά δικιά μου, ντερμπεντέρισα κυρά μου.

Ντερμπεντέρισα κυρά μου, θα σε κάνω πιά δικιά μου,
θε να δείς πως σε λατρεύω, τη ζωή μου κινδυνεύω

Σε ξέχασα δε σ' αγαπώ :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: GA-7171
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=333
_______________________________________________________________
Σε ξέχασα δε σ'αγαπώ και πια δε σε θυμούμαι
{Τώρα για σένα δεν πονώ και δε σε συλλογούμαι} (2x)
σε ξέχασα δε σ'αγαπώ και πια δε σε θυμούμαι

Όταν εγώ σε λάτρευα, εσύ με απατούσες
{Και της καρδιάς μου τον παλμό τον επεριφρονούσες} (2x)
οταν εγώ σε λάτρευα, εσύ με απατούσες

Ήρθε καιρός κι εσύ να κλαίς, συγνώμη να γυρεύεις
{Μα σου το λέω καθαρά,πια δε με σαγηνεύεις} (2x)
ηρθε καιρός κι εσύ να κλαίς, συγνώμη να γυρεύεις

Κάθε καΰμος μου ξέφτισε και βάλτο στο κεφάλι
{Εσένα πια δε σκέφτομαι, γιατί αγαπώ μια άλλη} (2x)
κάθε καΰμος μου ξέφτισε και βάλτο στο κεφάλι

Σιγανοπαπαδίτσα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: B-74032
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6192
_______________________________________________________________
Από μικρούλα τόση δα, με τη κοντή ποδίτσα
κατάλαβα πως ήσουνα, σιγανοπαπαδίτσα
κατάλαβα πως ήσουνα, σιγανοπαπαδίτσα
από μικρούλα τόση δα, με τη κοντή ποδίτσα.

Με τις ψευτιές σου μ' έκανες, τρελά να σ' αγαπήσω
κι ο δόλιος τώρα δε μπορώ, αχ να σε λησμονήσω
κι ο δόλιος τώρα δε μπορώ, αχ να σε λησμονήσω
με τις ψευτιές σου μ' έκανες, τρελά να σ' αγαπήσω.

Κι αν είχες πρόσωπο άβαφο και τα μαλλιά κοτσίδες
και σ' άλλους τόσους σαν και 'με, τους έδινες ελπίδες
και σ' άλλους τόσους σαν και 'με, τους έδινες ελπίδες
κι αν είχες πρόσωπο άβαφο και τα μαλλιά κοτσίδες.

Μα τώρα που μεγάλωσες, αλί και τρισαλί μου
τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου
τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου
μα τώρα που μεγάλωσες, αλί και τρισαλί μου.

Σχόλια[επεξεργασία]
Ο δίσκος είναι στο όνομα του Ν. ΣΤΑΘΜΑ και όχι του Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ. Το Ν. ΣΤΑΘΜΑΣ πιθανώτατα είναι
ένα από τα ψευδώνυμα του Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ, εκτός και αν είναι άλλη γραφή του ονόματος του συνθέτη
(και φίλου του Μάρκου) Ν. ΣΤΑΘΕΡΟΥ (με παρουσία κυρίως στο ελαφρό τραγούδι), για να εισπράτει -για
τους γνωστούς λόγους- τα ποσοστά του δίσκου για λογαριασμό του φίλου του Μ.Β. Ίσως πίσω από το
ψευδώνυμο Ν. ΣΤΑΜΑΣ (και όχι Ν. ΣΤΑΘΜΑΣ) να κρύβεται ο συνθέτης και τραγουδιστής ΝΙΚΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ή Ν. ΚΟΥΡΝΑΖΟΣ (ψευδώνυμο που κυρίως χρησιμοποιούσε).

Σκληρόκαρδη :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1949
Αριθμός δίσκου: B-74174
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=377
_______________________________________________________________
Υπό τον τίτλο «Σκληρόκαρδη» είναι γνωστά περισσότερα του ενός ηχογραφημένα τραγούδια:

Για το τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη δείτε το λήμμμα Σκληρόκαρδη (του Βαμβακάρη).
Για το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη δείτε το λήμμα Σκληρόκαρδη (του Τσιτσάνη).
Τέλος η λέξη περιλαμβάνεται στον τίτλο ενός τραγουδιού του Φραγκίσκου Ζουριδάκη:

Ποπίτσα μου σκληρόκαρδη

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

Σουλτάνα μαυροφόρα :: Βαμβακάρης Μ. - Χατζηχρήστος Α. :: 1939
Αριθμός δίσκου: B-74010
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=12694
_______________________________________________________________
Για σένα μαυροφόρα μου
Όταν θα 'ρθεις στη χώρα μου
Θε ν' αρνηθώ τη μάνα μου
|Για σένανε σουλτάνα μου x2
θε ν' αρνηθώ τη μάνα μου

Γιά τα γλυκά ματάκια σου
Και τα σμιχτά φρυδάκια σου
|Σαν τα 'δα με πλανέψανε
Και την καρδιά μου κλέψανε x2

Για τα πολλά χαδάκια σου
Και τα τρελλά ναζάκια σου
Απ' όλες σε ξεχώρισα
|Ευθύς μόλις σε γνώρισα x2
απ' όλες σε ξεχώρισα

Στα σίδερα με βάλανε :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-2115
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4685
_______________________________________________________________
Στα σίδερα με βάλανε για τα δικά σου μάτια.
{Τον βλάμη που γουστάριζες βρ' αμάν αμάν τον έκανα κομμάτια.} (2x)

Φωτιά μεγάλη μ άναψες βρε άπιστη γυναίκα.
{Μόλις θα βγω απ τα σίδερα βρ' αμάν αμάν θα σφάξω κι άλλους δέκα.} (2x)

Γιατί σε θέλω σπλάχνο μου ολοτελώς δικιά μου
{κι αλλοίμονο, βρε βάσανο, βρ' αμάν αμάν, σ' όποιον βρεθεί μπροστά μου.} (2x)

Στους τοίχους βρε της φυλακής σίδερα στο κορμί μου
{χάραξα την καρδούλα σου βρ' αμάν αμάν ασίκικο κουκλί μου.} (2x)

Σύρος :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: B-21875
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6136
_______________________________________________________________
Σύρα η απάνω χώρα σου, βρε Σύρα μου
με την ανηφοριά σου
με τα πολλά σκαλάκια σου, βρε Σύρα μου
και με τον Σαμπαστιά σου

Μ’ έβγαλες απ’ τα σπλάχνα σου, βρε Σύρα μου
μέσα από την καρδιά σου
και ξακουστό σου το 'κανα, πατρίδα μου
Σύρα μου τ’ όνομά σου
(γειά σου Μάρκο)

Σ’ είκοσι χρόνια δυο φορές, βρε Σύρα μου
ήρθα να σ’ αντικρύσω
και με το μπουζουκάκι μου, πατρίδα μου
γλυκά να τραγουδήσω

Ν’ ακούσουν όλοι οι Συριανοί, βρε Σύρα μου
τραγούδια με μεράκια
να θυμηθούνε τα παλιά, πατρίδα μου
να σβήσουν τα φαρμάκια

Τα δυο σου χέρια πήρανε (Βεργούλες) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: B-74018
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8597
_______________________________________________________________
Τα δυο σου χέρια πήρανε
βεργούλες και με δείρανε
βεργούλες και με δείρανε
και τη χαρά μου πήρανε

Μέ κάψαν τά φρυδάκια σου
καί τά γλυκά ματακιά σου
καί τά γλυκά ματακιά σου
μέ κάψαν τά φρυδάκια σου

Ελα μαζί μικρούλα μου
νά γειάνεις τήν καρδούλα μου
νά γειάνεις τήν καρδούλα μου
ελα μαζί μικρούλα μου

Παλάτια θά σου χτίσω εγώ
νά σ'έχω μέσα Μαριγώ
νά σ'έχω μέσα Μαριγώ
παλάτια θά σου χτίσω εγώ

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

Τα μαγεμένα μάτια σου :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: DG-2062
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15766
_______________________________________________________________
Τα μαγεμένα μάτια σου μελαχροινή κυρά μου
έριξαν τις ελπίδες μου βρ αμάν αμάν και την φτωχή την καρδιά μου (2)

Με μάγεψαν και δεν μπορώ και μέσα μου πληγώνεις
όλα τα φυλλοκάρδια μου βρ αμάν αμάν και το κορμί μου το λειώνεις (2)

Για σένα τι υπόφερα στην έρημη ζωή μου
πόσα φαρμάκια και καημούς μου βρ αμάν αμάν μου βαλες στο κορμί μου (2)

Μου χεις ανάψει μια φωτιά και καίγουμαι όλο ένα
τα έρημά μου τα σωθηκά βρ αμάν αμάν μου τα χεις πληγωμένα (2)

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.

Τα μπλέ παράθυρά σου :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: GA-7116
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4622
_______________________________________________________________
Περνούσα και σ' αντίκριζα
ψηλά στα παραθύρια x2
και τότες πια καμάρωνα
τα δυό σου μαύρα φρύδια x2

Επήγες σ' άλλη γειτονιά
κι γω τρελός γυρίζω x2
με παίρνει το παράπονο
και ανώφελα δακρύζω x2

Πού να ζητήσω να σε βρω
στη γη στην οικουμένη x2
σάν έφυγες και μ' άφησες
με την καρδιά καμμένη x2

Ξενοίκιασε το σπίτι σου
και έλα στη γειτονιά σου x2
όπως και πριν να σε θωρώ
απ' τα παράθυρά σου x2

Μελωδία[επεξεργασία]
Ρυθμός - "Παλιό" ζεϊμπέκικο

Πρότυπο:Κλικ για μελωδία
&lt;lilymidi&gt;
\set Staff.midiInstrument = "bright acoustic"
\clef treble
\tempo 4=100

\key d \major
\time 9/4
\relative c'
fis16 fis, d8 e fis b16 b a8 g16 fis e8 d fis16 e d8 cis b b16 cis d8 e fis d
{fis16 fis d8 e fis b16 b a8 g16 fis e8 d fis16 e d8 cis b fis16 fis b8 fis b fis'
fis d16 d eis8 d16 d eis8 fis16 fis g8 fis a g16 g fis8 eis fis d16 d fis8 d fis fis
fis d16 d eis8 d16 d eis8 fis16 fis g8 fis a g16 g fis8 eis fis d16 d fis8 d fis fis
g fis16 fis e8 d e d16 d e8 fis g fis16 fis e8 d e d16 d e8 d e
e e fis16 fis g8 fis a g16 g fis8 e fis d16 d e8 cis b fis16 fis b8 fis b4
}
\addlyrics {_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Περ νου_ σα _ και σ' αν τι κρι _ ζα ψη λα στα _ πα ρα θυ __
_ _ ρια __ _ _ Περ νου_ σα _ και σ' αν τι κρι _ ζα ψη λα στα _ πα ρα θυ __ _ _ ρια __ _ _ και το τες _ πια κα
μα ρω _ να τα δυο σου _ μαυ ρα φρυ __ _ _ δια __ _ _ και το τες _ πια κα μα ρω _ να τα δυο σου _ μαυ ρα
φρυ __ _ _ δια __ }
&lt;/lilymidi&gt;

