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Βοτάνι δεν υπάρχει πια :: Περιστέρης Σ. - Κάβουρας Γ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: B-21957
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=14131
_______________________________________________________________
Θα σου το πω μελαχρινή μικρή μου χαϊδεμένη
τη δόλια τη καρδούλα μου τη νοιώθω πληγωμένη [1,2,2,1]

Ειν' απ' τα δυο ματάκια σου που μ' έχουν αρρωστήσει
και η σκληρή καρδούλα σου που θέλει να μ' αφήσει [1,2,2,1]

Βοτάνι δεν υπάρχει πια ούτε γιατρός για 'μένα
στο λέγω πως εχάθηκα μελαχρινό για 'σένα [1,2,2,1]

Κατινάκι μη θυμώνεις :: Περιστέρης Σ. - Ρούκουνας Κ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: GA-7142
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3033
_______________________________________________________________
Δεν ξεύρω τι σου είπανε,
πάλι και με μαλώνεις,
ζηλιάρα Κατινούλα μου
κι όλο με πεισματώνεις.

Έλα πάψε μη θυμώνεις,
έλα πάψε μη κακιώνεις,
έλα κι άσε τα ναζάκια,
δώσ' μου δυο γλυκά γλυκά φιλάκια.

Κατίνα, Κατινάκι μου,
δε θέλω να μου σκάζεις,
έλα στην αγκαλίτσα μου
κι άδικα μη φωνάζεις.

Έλα πάψε μη θυμώνεις,
έλα πάψε μη κακιώνεις,
έλα κι άσε τα ναζάκια,
δώσ' μου δυο γλυκά γλυκά φιλάκια.

Κουτσομπολιά να μην ακούς,
ότι και να σου λένε
και μη τα βάζεις άδικα
τα μάτια σου να κλαίνε.

Έλα πάψε μη θυμώνεις,
έλα πάψε μη κακιώνεις,
έλα κι άσε τα ναζάκια,

δώσ' μου δυο γλυκά γλυκά φιλάκια.

Μόρτισσα ψηλομυτού :: Περιστέρης Σ. - Άλλος Καλλιτέχνης :: 1936
Αριθμός δίσκου: B-21884
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1340
_______________________________________________________________
[Αχ, μόρτισσα εσύ ψηλομυτού,
φτάνει, πάψε, να κοιτάς αλλού.]x2

[Ξέρεις κούκλα μου για μένα είσ’ εσύ το φως,
έλα του πουλιου το γάλα πάντοτε να τρως.]x2

Αχ, μικρή διαβόλισσα,
στο σεβντά σου κόλλησα,
ο αφράτος σου λαιμός
είν’ αγιάτρευτος καημός.

[Πως θα γίνεις καλόγρια μου λες,
μόρτισσα να με γελάς, μη θες.]x2

[Κι αν το κάνεις, μάθε το, για το χατήρι σου,
θα ‘ρθω να σε κλέψω απο το μοναστήρι σου.]x2

Αχ, μικρή διαβόλισσα,
στο σεβντά σου κόλλησα,
ο αφράτος σου λαιμός
είν’ αγιάτρευτος καημός.

- Γειά σου Αννίτσα μου, γειά σου.

Παραπονιάρης νταβατζής :: Περιστέρης Σ. - Μεσολογγίτης Β. :: 1935
Αριθμός δίσκου: B-21840
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16217
_______________________________________________________________
Βρε, πως σου πέρασ’ από τον νου, πως θα με κάνεις πέρα,
το τι θα γίνει τ’ αλλουνού, μωρή ζουρλοπαντιέρα.

Πρέπει να ξέρεις, ρε μικρό, ότι θα μαστουριάσω,
θα ξεκινήσω να σε βρω, στα πράσα να σε πιάσω.

Ρε, να τάξεις στον Άγιο, να πας να μεταλάβεις,
γιατί από πού θα σου ‘ρχουνται, δε θα τις καταλάβεις.

Κι αν είν’ ο άλλος πιο νταής, πιο μερακλής στην τσίκα,
θα του τη φέρω έξυπνα, μωρή παλιοκατσίκα.

Μου τό ´παν πως μ´ αρνήθηκες :: Περιστέρης Σ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: B-74022
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1438
_______________________________________________________________
Το μεροδούλι θα το πιώ κι απόψε στην υγεια σου
και δεν πειράζει αν με πονά η άσπλαχνη καρδιά σου
και δεν πειράζει αν με πονά η άσπλαχνη καρδιά σου
το μεροδούλι θα το πιώ κι απόψε στην υγεια σου

Μου το 'παν πως μ'αρνήθηκες, γιατί δεν έχω πλούτη
και πήρες γέρο πλούσιο μεσ'απο το Δουργούτι
και πήρες γέρο πλούσιο μεσ' από το Δουργούτι
μου το 'παν πως μ' αρνήθηκες, γιατί δεν έχω πλούτη

Και τώρα που παντρεύτηκες, δε θες να μ' αντικρίζεις
κι όταν σου λεν' για μένανε, λες πως δε με γνωρίζεις
κι όταν σου λεν' για μένανε, λες πως δε με γνωρίζεις
και τώρα που παντρεύτηκες, δε θες να μ' αντικρίζεις

Μα έχε το υπ' όψη σου, αν δε θα ευτυχήσεις
εγώ πάντα θα λαχταρώ, σε μένα να γυρίσεις
εγώ πάντα θα λαχταρώ, σε μένα να γυρίσεις
μα έχε το υπ' όψη σου, αν δε θα ευτυχήσεις

Θαλασσινό μεράκι :: Περιστέρης Σ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: GA-7230
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16522
_______________________________________________________________
Στη θάλασσα γεννήθηκα σ' αυτήν θε’ να πεθάνω,
τέτοια ζωή εμένανε μ' αρέσει για να κάνω,
στη θάλασσα γεννήθηκα, σ' αυτήν θε’ να πεθάνω.

Τη βάρκα έχω θρόνο μου και τα κουπιά παλάτια,
τον πόνο δεν τον γνώρισα ποτές για μαύρα μάτια,
τη βάρκα έχω θρόνο μου και τα κουπιά παλάτια.

Ψαρεύω βράδυ και πρωί και πιάνω φίνα στρείδια
και τα χαρίζω σ' όποιανε έχει δυο μαύρα φρύδια,
ψαρεύω βράδυ και πρωί και πιάνω φίνα στρείδια.

Όταν στα δίχτυα μου κρατώ μπαρμπούνια με μουστάκι,
τα παίρνει η κόρη του ψαρά μ' ένα γλυκό φιλάκι,
όταν στα δίχτυα μου κρατώ μπαρμπούνια με μουστάκι. |

Η Γιαννούλα απ' τα Λιόσια :: Περιστέρης Σ. - Χατζηχρήστος Α. :: 1940
Αριθμός δίσκου: Att-404
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5590
_______________________________________________________________
Η Γιαννούλα από τα Λιόσια
ήθελε νε παντρευτεί
{μα τον ήθελε η καημένη
κι όλα να ‘ναι απ' το κουτί} (2x)

Όποιον κι αν της προξενεύαν
έλεγε τα λόγια αυτά
{Δεν τον θέλω δεν τον παίρνω
βρε δεν τα ‘χει όλα σωστά } (2x)

Θέλω να ‘χει λιμουζίνα
έπαυλη στην Κηφισιά
{κότερο στην Βουλιαγμένη
και μια στάνη στην Χασιά } (2x)

Όποιον κι αν της προξενεύαν
έλεγε τα λόγια αυτά
{Δεν τον θέλω δεν τον παίρνω
βρε δεν τα ‘χει όλα σωστά } (2x)

Να χει τριπλοκατοικία
να με ντύνει με φλουριά
{να κοιμάμαι να ξυπνάω
πάντα με μουσαφιριά } (2x)

Όποιον κι αν της προξενεύαν
έλεγε τα λόγια αυτά
{Δεν τον θέλω δεν τον παίρνω

βρε δεν τα ‘χει όλα σωστά } (2x)

Άντρα θέλω βρε στην τρίχα
ως και στην κορμοστασιά
{να ζηλεύουν και να σκάνε
και στα Σπάτα και Χασιά } (2x)

Όποιον κι αν της προξενεύαν
έλεγε τα λόγια αυτά
{Δεν τον θέλω δεν τον παίρνω
βρε δεν τα ‘χει όλα σωστά} (2x)

