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Το χασίσι :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ - Βιδάλης Γ. :: 1925
Αριθμός δίσκου: GA-1045
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6749
_______________________________________________________________
Δε μου λέτε, δε μου λέτε
το χασίσι που πουλιέται
το πουλάν οι ντερβισάδες
στους απάνω μαχαλάδες.

Γιαννούσαινα ψήσε καφέ
βάλε φωτιά στον αργιλέ
να φουμάρουνε τ' αλάνια
που ' ναι απ' το πρωί χαρμάνια.

Βρε συ Γιάννη σαν πεθάνεις
το λουλά τι θα τον κάνεις
το λουλά και το καλάμι
θα το κάμω προσκεφάλι.

Θα το κάμω προσκεφάλι
να τηνε τραβώ στον Άδη.

Μες του Συγγρού τη φυλακή
σκοτώσαν έναν χασικλή
και τον κλαίγαν χασικλήδες
που ήταν όλο μερακλήδες.

Μόρτισσα κακιά :: Τούντας Π. - Βιδάλης Γ. :: 1926
Αριθμός δίσκου: GA 1178
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5426
_______________________________________________________________
Το τραγούδι «Μόρτισσα κακιά» του συνθέτη Παναγιώτη Τούντα είναι γνωστό από τις παρακάτω
ηχογραφήσεις:

Με τον Γιώργο Βιδάλη[επεξεργασία]
Πάλι βρε, βρε μόρτισσα κακιά,
μπελά θε να μου φέρεις μόρτισσα ξανθιά.
Πώς πονώ για σε μες στην καρδιά,
στο λέγω για να ξέρεις μόρτισσα κακιά.

Έχω νταλγκά μες στην καρδιά και με κρατά μια ζήλια
που δε με νοιάζει να ριχτώ και σε μαχαίρια χίλια.

Με μια πιστόλα δίκανη το δρόμο μου θ' ανοίξω,
να 'ρθω κοντά σου μόρτισσα, στα στήθη να σε σφίξω.

Και να σου πω πως σ' αγαπώ πιότερ' απ' την νταμίρα,
κι άν μ' αρνηθείς αλοίμονο σε σένα κακομοίρα.

Και να σου πω πως σ' αγαπώ πιότερ' απ' την νταμίρα.
Άν μ' αρνηθείς αλοίμονο σε σένα κακομοίρα.

Με τον Κώστα Νούρο[επεξεργασία]
Πάλι βρε, βρε μόρτισσα κακιά,
μπελά θες να μου φέρεις, μόρτισσα ξανθιά.
Πώς πονώ για σε μες στην καρδιά,
στο λέω για να ξεύρεις, μόρτισσα κακιά.

Έχω νταλγκά βρε μόρτισσα και με κρατά μια ζήλια

που δε με νοιάζει να ριχτώ και σε μαχαίρια χίλια.

Με μια πιστόλα δίκανη το δρόμο μου θ' ανοίξω,
να 'ρθω κοντά σου μόρτισσα, στα στήθη να σε σφίξω.

Και θα σου πω πως σ' αγαπώ πιότερ' απ' τη νταμίρα
κι αν μ' αρνηθείς αλοίμονο σ' εσένα, μωρέ, κακομοίρα.

-Να πεθάνεις μόρτισσα που μ' έκανες σεργιάνη!
-Γειά σου καμάρι της Σμύρνης Ογδοντάκη!
-Γειά σου αηδόνι μας Νούρο!

Με τον Αντώνη Διαμαντίδη (Νταλγκά)[επεξεργασία]
Πρότυπο:Μη διαθέσιμη ηχογράφηση

Προσφυγοπούλα :: Τούντας Π. - Βιδάλης Γ. :: 1927
Αριθμός δίσκου: GA 1196
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1052
_______________________________________________________________
Μη μου ραγίζεις την καρδιά με το παράπονο σου,
μη, φως μου, γιατί πονώ, στον πόνον το δικό σου,
φλόγα μ’ανάβεις στην καρδιά με τη γλυκιά λαλιά σου,
προσφυγοπούλα μου μικρή, σαν λες τα βασανά σου.

Γέλα, προσφυγοπούλα, ξέχνα τη συμφορά
και στα παλιά λημέρια θα πάμε μια φορά,
στην έμορφη μας Σμύρνη, στον κήπο με πουλιά
και ‘κεί γλυκιά μ’αγάπη, θα ζούμε με φιλιά.

Πάψε μην κλαις, αγάπη μου, μην κλαις και θα ‘ρθει η ώρα,
πάλι να πάμε με χαρά στην έμορφη μας χώρα,
τότε, πουλί μου, εγώ και ‘συ θα ζούμε ενωμένα,
μεσ’ στα φιλιά θα ξεχαστούν όλα τα περασμένα.

Γέλα, προσφυγοπούλα, ξέχνα τη συμφορά
και στα παλιά λημέρια θα πάμε μια φορά,
στην έμορφη μας Σμύρνη, στον κήπο με πουλιά
και ‘κεί γλυκιά μ’αγάπη, θα ζούμε με φιλιά.

Ψευτοποκαδόρος :: Σακελλαρίου Α. - Δημητριάδης Τ. :: 1927
Αριθμός δίσκου: VI-68852
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6248
_______________________________________________________________
Σας το λέω είμαι μαγγιώρος και βαρβάτος ποκαδόρος,
παίζω πόκα, παίζω ζάρια, παίζω ρόμι κι όλα τ’ άλλα.

Μες στο κλόπι όσοι μπαίνουν, τρέμουν όλοι σαν με βλέπουν,
σας το λέω μη γελάτε, τα μαλλιά σας θα τραβάτε.

Στα παιχνίδια ξενυχτάω, προσπαθώ να τους τα πάρω,
που όλο το πρωΐ σαν φεύγω, ούτε για καπνό δεν έχω.

Πότε τρώω και πότε πίνω, πότε την κοιλιά μου σφίγγω
κι όταν πέφτω στο κρεβάτι δεν μπορώ να κλείσω μάτι.

Δε με νοιάζ’ αν δε μασάω, φτάνει ζάρια να κυλάω
και στην πόκα να πονταίρνω κι ας καεί και το κουβέρνο.

Αυτή η πόκα και το ζάρι ζωντανό με πάει στον Άδη,
τότε θα τα σταματήσω, σαν τα μάτια μου θα κλείσω.

Το αλανάκι :: Θάνος Ζ. - Ιωαννίδης Ι. :: 1928
Αριθμός δίσκου: 56124-F
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=630
_______________________________________________________________
- Έλα και μη σακουλεύεσαι ντε,
αυτό είναι το μεράκι, να αναμένει τινά στο ταγκαλάκι του
και να μη σου ξεπροβέρνει
ε, ρε και να ‘μουνα μαγνήτης, μια με το καπό μου κι έφτασε,
κόλλα το, παιγνίδι και αμάδα
- Κυνηγητό ρε βάσανο και πιάσε με αν μπορέσεις
- Ξαπλωτήρα, στριμμένο, μπαγλαμαδάκι και μεράκι
- Άστα ρε κούτελο, όλο σοφία και ψαλτήρι μου είσαι.
Οργασμός ντε, ξέρεις τι θα πάει να πει;
- Θα πει αλάνι και μοντέρνο, κοίτα με στα απότερά μου,
δεν είναι λιγομένα; εχ!!! Ήλεκτρος που ό,τι πιάνει, δεν τ’ αφήνει,
κόλλα το, τώρα, τι ‘σαι ‘σύ και τι ‘μαι γω;
- Τώρα θα σου πω

Μαγνήτης, θέλω κι αλανάκι, τη ζωή μου, να περνώ,
να μη με τρώει το φαρμάκι, με βλαμάκια να γυρνώ,
κοντομαλλούσα, πω, πω, πω, πω, πω,
να μου κλέβει την καρδιά,
να ξενυχτάω, πω, πω, πω, πω, πω,
για τ’ αυτή, κάθε βραδιά.

Αλάνικο, αλάνικο, μικρό και παιχνιδιάρικο,
το νάζι κόφ’ το πια.

- Ρε κάπελα, άνοιξε τις κάνουλες και κέρνα
- Ω, πα, πα
- Βάλε ρε δύναμη στο δοξάρι σου, ρε μάστορα
- Χριστούλη μου, έλα στην Αμέρικα, να γίνεις μετανάστης

Κρυφόμαγκάς, μα και μορτάκι, τις σκοτούρες μου πετώ,
δε νιώθω, μέσα μου μεράκι και αδιάκοπα γλεντώ,
μον’ μια τσαχπίνα, πω, πω, πω, πω, πω,
αν με μπλέξει θα χαθώ,
στην αγκαλιά της, πω, πω, πω, πω, πω,
με φιλιά να ναρκωθώ.

Αλάνικο, αλάνικο, μικρό και παιχνιδιάρικο,
το νάζι κόφ’ το πια.

- Αχ, κάηκα
- Χριστέ μου, τι μαχαιριά ήταν τούτη
- Κατέβα να σε δαγκώσω, κουμπάρα μου
- Γεια σου, κουμπάρα
- Γεια σου και εσένα
- Ε, ... μάνα
- Εεεεϊιιιχ

Ο Πινόκλης :: Ζάττας Δ. - Ιωαννίδης Ι. :: 1928
Αριθμός δίσκου: 56096-F
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16643
_______________________________________________________________
-Ε ρε μεγαλεία!

Εις τον Πειραιά γεννήθηκα
και το όνομά μου είν' Τσόκλης,
μα εδώ ξαναβαφτίστηκα
και γίνηκα «Πινόκλης».

-Κακούργα ύπαρξις!

Εις τον Πειραιά καθόμουνα
'κει μες στο Πασαλιμάνι
μα στο Νιου Γιόρκι κάθομαι
στο Μάντισον σε χάνι.

-Ε ρε Χριστούλη μου!

Και ξέρ'τε ρε αρκαντάσηδες
πώς μπερδεύτηκεν ο κόμπος
γιατί την ανακάλυψε
αυτή τη γη ο Κολόμπος.

-Κατέβα να σε κεράσω Χριστούλη μου!
-Ωχ μάνα μάνα!
-Ώιντα!

Το σιγαρέτο :: Βώττη Λ. - Κουρούκλη Λ. :: 1928
Αριθμός δίσκου: 56096-F
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17758
_______________________________________________________________
Άρχισα εφέτο, το σιγαρέτο
κι όλο καπνίζω, νύχτα-μέρα, σαν τρελή,
πω, πω, τι γλύκα, που τηνε βρήκα
και με μεθάει πιο πολύ κι απ’ το φιλί.

R: Ταμπακιέρα κρατώ, όπου πάω
και το τραβάω και το ρουφάω
κι όλοι λένε, σαν βλέπουν εμένα,
χαριτωμένα, που το τραβώ.

Στα εστιατόρια, κάθουμαι χώρια
και μόλις φάω, το τσιγάρο μου τραβώ
κι αν με κοιτάν, χα, χα, χα κι με γελάνε,
εγώ δε βλέπω κι όλο κάνω τον στραβό.
R
Κανένας νέος, κομψός κι ωραίος,
όταν μου δίνει, ένα τσιγάρο μυστικά,
χέρι με χέρι, μου το προσφέρει
και το τραβάμε και οι δυο γλυκά-γλυκά.
R
Στον άντρα μου είπα, να μου βρει πίπα,
και κανα πούρο να τραβώ καμιά φορά
κι ο δόλιος κλαίει κι όλο μου λέει,
δεν πρέπουν πούρα, στη καλή νοικοκυρά.
R

Το μορτάκι :: Θάνος Ζ. - Ιωαννίδης Ι. :: 1928
Αριθμός δίσκου: 56124-F
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=756
_______________________________________________________________
-Αααχ, κόσμε ψεύτη και Χάρε κλέφτη
Αι βάρα λέω αλογόμυγες και καταφτάνει ο νταλκάς
απ’ το μπαρμπέρικο του Βάγγου, εντάξει,
με τα μαλλάκια αλά γκαρσονιέρα
-Κόφτο, βρε πατημένο σαμιαμήδι και τα παραλές.
Ήτανε καλά, ρε, Τζίμπο.
Δε μοιάζω τώρα με τα κομμένα μαλλάκια
και τον ξουρισμένο σβέρκο σαν Απάχισσα
από πατούρα των Παρισιώνε;
-Στάσου να σε επιθεωρήσω και να σου πω σαν τι μοιάζεις.
-Λέγε λοιπόν.
-Γεια σου αλανιάρα μου, της ψυχής μου καρδιοκλέφτρα
και του Ψυρρή μπουγαδοκλέφτρα.
-Αχ, Τζίμπο μου.

Είμ’ τ’ αλάνι το γνωστό, κρυφόμαγκας, μορτάκι,
μονάχα σαν τσουρουφλιστώ σαν το φραμπαλαδάκι.

Κοντομαλλούσα ‘γώ μικρή, τσαχπίνα, παιχνιδιάρα,
λιώνω τον άντρα σαν κερί, γιατί ‘μαι αλανιάρα.

Αλάνικο μικρό με τσαχπινιά,
πειράζεις όλους πάντα και γελάς
κι αν μυριστείς καμιά στη γειτονιά,
της ριχνεσαι και γίνεσαι μπελάς.

Αλάνικο μικρό με τσαχπινιά,
τρέχεις με δίχως έννοιες μες στον νου,

ξυπόλητο γυρνάς μες στον ντουνιά
κι έχεις για σκεπή τ’ άστρα τ’ ουρανού.

Παλιά στρατώνα :: Ζάττας Δ. - Ιωαννίδης Ι. :: 1929
Αριθμός δίσκου: 56171-F
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=889
_______________________________________________________________
Όποιος δεν έχει κοπελιά μέσ’ τον τεκέ κορφολογήσει
και στο μεθύσι του φιλιά με ζούλα δεν έχει τρυγήσει.

Όποιος στη μούχλα της Παλιάς τα ζάρια δεν έχει κουνήσει,
αυτός κι αν είναι βασιλιάς, ασίκικα δεν έχει ζήσει.

Μέσ’ στο μπουντρούμι, στην Παλιά γεννήθηκα ένα μεσημέρι
και βγήκα μέσ’ απ’ την κοιλιά μ’ ένα σουγιά στο κάθε χέρι.

Πριν σαραντίσω ντε και ντε, η μάνα μου είχε καμάρια,
μέσ’ απ’ της κούνιας τον μπερντέ μ’ είδε που κούναγα τα ζάρια.

R: Σαν το φουμάρω όλα καλά κι όλα μου φαίνονται μπερκέτι,
με το μαρκούτσι, τον λουλά, φεύγει το κάθε μου σεκλέτι.
Δέστε Αγίοι μου κι εσείς, πως εκατάντησα χαρμάνι,
α ρε, το άτιμο χασίς, διπλά τα θαύματά σας κάνει.

Είχα πατέρα χασικλή και μάνα μοσχαναθρεμένη,
για να με κάνει μερακλή, με γέννησε μαστουρωμένη.

Είμ’ απ’ τα τζάκια τα παλιά της κοινωνίας το στολίδι
και όλη μου τη φαμελιά την κόψανε στο Παλαμήδι.

Έχω μια γκόμενα γκαβή, που τραγουδά μανέδες φάλτσα,
που μια μαμά έχει ζαβή και τα λεφτά μέσα στην κάλτσα.

Αλιά της αν τη σκαρφιστεί, καμιά φορά να μ’ απατήσει
κι εν τάξει δεν εμφανιστεί, την πούληση να μου μετρήσει.

R

Για δες με πως :: Σχίζας Ι. - Δημητριάδης Τ. :: 1929
Αριθμός δίσκου: VI-58045
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1587
_______________________________________________________________
Για δες με πως εμαύρισα, μαύρος σαν τον αράπη,
δεν είναι από την αραπιά, μόνο από την αγάπη.

[Το σκυλί σου θέλει φόλα κι ο άντρας σου θέλει πιστόλα.
Αχ, αμάν αμάν, δε βγαίνεις να σε δω.]]

Το μάρμαρο της πόρτας σου ήρθα να το πατήσω
τον πόνο που ‘χω στην καρδιά, ήρθα για να τον σβήσω.

[Το σκυλί σου με γαβγίζει κι ο άνδρας σου με φοβερίζει.
Αχ, αμάν αμάν, για σένα θα χαθώ.]]

Σούστα Κρητικιά :: _ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΚΡΗΤΙΚΑ - Δημητριάδης Τ. :: 1929
Αριθμός δίσκου: V 58044

S-757

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7136
_______________________________________________________________
Μη με θωρείς κοντό-κοντό
και χαμηλοζωσμένο
μα από τη γης δε φαίνουμαι
και τις καρδιές μαραίνω

Τα μάτια σου είναι καφενές
τα φρύδια σου περβόλι
κι έρχουνται και καθίζουνται
οι σεβνταλήδες όλοι

Στο Κάστρο είν' οι όμορφες
και στα Χανιά οι άσπρες
και στο παντέρμο Ρέθυμνο
είναι οι μαυρομάτες

Το Χασίσι :: Ζάττας Δ. - Μηλιάρης. :: 1929
Αριθμός δίσκου: 8314
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8184
_______________________________________________________________
[Ρε όποιος στην καρδιά μαράζι
αγάπης έχει και φωτιά
μες του χασίς τη ζάλη
κάποια θα βρει λησμονιά.

Με πλάνα όνειρα το νου του
μεθά και λάγνες πιθυμιές
και στο τρελό μεθύσι
γλυκές περνούν στιγμές.

Πλαστή χαρά παντού κερνώ
πίκρες, μεράκια λησμονώ
σε μαραμένα στήθια
με όνειρο παραμύθια.

Με το λουλά θα με τραβά
στη ζάλη του παραμιλά
της ζωής τη σκληρή απονιά
την ξεχνώ στου χασίς τη συντροφιά.]x2

Ήμουνα μόρτης μια φορά :: Ζάττας Δ. - Ιωαννίδης Ι. :: 1929
Αριθμός δίσκου: 56144-F
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1777
_______________________________________________________________
Ήμουνα μόρτης μια φορά, λεβέντης της Αθήνας,
με λέγανε παλικαρά, μα ψόφαγα της πείνας,
μια δούλα ‘δώ, μια δούλα εκεί, μια παραμάνα πέρα,
με μπαλωμένο το βρακί και Νικολό καρτέρα.

R: Μα/Μα/Και τώρα που ‘χω τον παρά και είμαι μεγαλείο,
βουτάω σ’ όλες μια χαρά, είμ’ ερωτοπουλείο,
σαν μπαίνω στο καφέ αμάν, τα μάτια σαν σηκώνω,
δεν ξέρω αν γιου αντερστάντ, κάθε καρδιά πληγώνω.

Είμαι ζωέμπορας εγώ και πλούσιος μεγάλος,
όλο κυράδες κυνηγώ, μα δεν ιδρώνει ο κάλος,
είμαι μεγάλος και τρανός, κορίτσια με κοιτάνε,
σαν το σταφύλι τραγανός και όλες με μασάνε.
R
Αν κάνω δε καμιά φορά πως δίνω το κεμέρι,
θα τρέξουν όλες για παρά, λουτρό και στον μπαρμπέρη,
καλέ μου ‘δώ, καλέ μου εκεί, καλέ μου παραπέρα,
δε θα μ’ αφήσ’ ούτε βρακί η κάθε περιστέρα.
R

Άκου τι θέλω σαν παντρευτούμε :: Ζάττας Δ. - Ιωαννίδης Ι. :: 1929
Αριθμός δίσκου: 56154-F
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2882
_______________________________________________________________
Ε, ρε Παναγιά μου, γκρινιάρα!
Άκου ασίκη μου τι θέλω από σένα τώρα που θα παντρευτούμε!

Θέλω μπριλάντια να μου δώσεις, μες στα διαμάντια να με χώσεις
και να ‘μαι πάντοτε ντυμένη μες στα πετράδια βουτηγμένη.

Βρε, τι πετράδια μου λες τώρα εγώ για σε θα πάρω φόρα
και στο λαιμό σου, βρε γοργόνα, θα σου κρεμάσω μια κοτρώνα.

R: Να ποζάρω στην Αθήνα σαν φοράδα στο παχνί
[και του μέλιτος τον μήνα θα τον κάνω στο Δαφνί.]]

Θέλω γλυκά να με νταντεύεις, να με φιλάς, να με χαϊδεύεις,
μ’ αγάπη πάντα κι αρμονία να μας ζηλεύει η κοινωνία.

Αχ, χαϊδεμένο μου τρυγόνι, όταν ο έρως θα φουντώνει,
στην αγκαλιά μου θα σ’ αρπάζω και στις γροθιές θα σε ταράζω.
R
Θέλω να μ’ έχεις στα μετάξια, να μου ‘χεις άλογα κι αμάξια
και μ’ αυτοκίνητο να βγαίνω και στο σεργιάνι να πηγαίνω.

Για να σου δείξω τι αξίζεις, θα τα ‘χεις όλα όπως ορίζεις
κι αντί γι’ αμάξι για την ώρα, θα σου ‘χω μια νεκροφόρα.
R
Θέλω, αθώα μου παρθένα, νυφούλα σαν θα ‘ρθεις σε μένα,
να ‘ρθεις αγνή και τιμημένη και να μην είσαι φιλημένη.

Φως μου, το λόγο μου σου δίνω, πως θα ‘μαι αγνή ωσάν το κρίνο,

και για βεβαίωση περίσσια στο γάμο σου θα ‘χεις βαφτίσια.
R

Αμαν γιατρέ μου :: Παντελίδης Σ. - Ευγενικός Α. :: 1934
Αριθμός δίσκου: B-21823
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=11674
_______________________________________________________________
Αμάν γιατρέ, αμάν γιατρέ μου σώσε με,
να ‘βρω τη για-, να ‘βρω τη γιατρειά μου,
να μου γιατρέ-, να μου γιατρέψεις τη πληγή,
που έχω στην, που έχω στην καρδιά μου.

Αμάν γιατρέ, αμάν γιατρέ μου, δεν μπορώ,
βαθειά είναι η, βαθειά είναι η πληγή μου,
μια νοσοκό-, μια νοσοκόμα άπονη,
μου πήρε τη, μου πήρε τη ζωή μου.

Αχ νοσοκό, αχ νοσοκόμα μου πονώ,
για σε έχω α-, για σε έχω αρρωστήσει,
εσύ θα για-, εσύ θα γιάνεις τη πληγή,
η φλόγα μου, η φλόγα μου να σβήσει.

Τι ήτανε, τι ήτανε να σ’ έβλεπα,
χρυσή μου νο-, χρυσή μου νοσοκόμα,
αμάν γιατρέ, αμάν γιατρέ μου, σώσε με,
με έχεις κάνει, με έχεις κάνει πτώμα.

Βρε μάγκες φυλαχθείτε :: Κοντόπουλος Κ. - Άλλος Καλλιτέχνης :: 1934
Αριθμός δίσκου: GA-1722
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15454
_______________________________________________________________
Βρε μάγκες, φυλαχθείτε, μην αγαπήσετε γυνή,
γλεντούν όλες και πίνουν, καμιά τους δεν πονεί.

R: Αμάν, τρελές γυναίκες, πως μας πλανεύετε
και μας ανάβετε, τρανό σεβντά
κι ευθύς το στρίβετε, όταν θα νιώσετε,

πως πήραν τέλος, τα δόλια μας λεφτά.
Ποτέ σας μην πιστέψτε, της γυναίκας την καρδιά,
γελά και κοροϊδεύει με όλους, βρε παιδιά.
R
Βρε μάγκες, να γλεντάτε, σ’ ετούτη τη ζωή,
καμιά μην αγαπάτε, μη δίνετε καρφί.
R

Για την αγάπη σου :: Τούντας Π. - Ρούκουνας Κ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: B-21761 B-21769
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2945
_______________________________________________________________
Δίσκος Columbia DG-2108 / 1934, Τραγ.: Στελλάκης Περπινιάδης

Δίσκος HMV AO-2156 / 1934, Τραγ.: Ρίτα Αμπατζή

Μου ’πες να γίνω μπελαλής, να γίνω αλανιάρης,
να γίνω μόρτης, χασικλής και τότε να με πάρεις.

Και ’γώ για την αγάπη σου, έγινα παραπάνω,
έγινα κλέφτης και φονιάς, τα γούστα σου να κάνω.

Στη φυλακή δυο τρεις φορές με βάλανε για σένα
και τέλος με μπαρκάρανε στα έρημα τα ξένα.

Και τώρα ξένο κι έρημο, αχ, μ’ άφησες μονάχο,
τα βάσανα της ξενιτιάς για σύντροφό μου να ’χω.

Δίσκος Parlophone B-21769 / 1934, Τραγ.: Κώστας Ρούκουνας

Μου ’πες να γίνω μπελαλής, να γίνω κι αλανιάρης,
να γίνω μόρτης, χασικλής και τότε να με πάρεις.

Και ’γώ για την αγάπη σου, έγινα παραπάνω,
έγινα κλέφτης και φονιάς τα γούστα σου να κάνω.

Στη φυλακή δυο τρεις φορές με βάλανε για σένα
και τέλος με μπαρκάρανε στα έρημα τα ξένα.

Και τώρα ξένο κι έρημο, αχ, μ’ άφησες μονάχο,

τα βάσανα της ξενιτιάς για σύντροφό μου να ’χω.

Δίσκος Parlophone B-21761, Τραγ.: Κώστας Ρούκουνας

Μου ’πες να γίνω μπελαλής, να γίνω κι αλανιάρης,
να γίνω μόρτης, χασικλής και τότε να με πάρεις.

Και ’γώ για την αγάπη σου, έγινα παραπάνω,
έγινα κλέφτης και φονιάς τα γούστα σου να κάνω.

Στη φυλακή δυο τρεις φορές με βάλανε για σένα
και τέλος με μπαρκάρανε στα έρημα τα ξένα.

Και τώρα ξένο κι έρημο, αχ, μ’ άφησες μονάχο,
τα βάσανα της ξενιτιάς για σύντροφό μου να ’χω. |

Έμαθα πως παντρεύεσαι :: Τούντας Π. - Ρούκουνας Κ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: B-21769
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9833
_______________________________________________________________
Έμαθα πως παντρεύεσαι ε ρε καημός , την Κυριακή στα Λίόσια
και παίρνεις άντρα πλούσιο καλέ μικρό , με λίρες και με γρόσια.
Γι' αυτό απόψε κούκλα μου , θέλω ν' ανταμωθούμε
εγώ κι εσύ η μάνα σου , η μάγισσα για να λογαριαστούμε.

Έμαθα πως παντρεύεσαι ρε βάσανο και παίρνεις άλλον άντρα
πόχει δυό σπίτια δίπατα καλέ μικρό και μια μεγάλη μάντρα
Μ' αυτή η κακιά η μανα σου , πολύ θα μετανοιώσει
και τη ζημιά που μου 'κανε η μάγισσα , αυτή θα την πληρώσει.

Η κακούργα η μάνα σου θα την πληρώσει.

Έμαθα πως παντρεύεσαι ε ρε φωτιές , μα ξέρεις τι θα κάνω
θα σας σκοτώσω και τους δυό με μαχαιριές κι ύστερα ας πεθάνω.
Κι αυτή η κακιά η μάνα σου , πολύ θα μετανοιώσει
και τη ζημιά που μου 'κανε η μάγισσα , αυτή θα την πληρώσει. |

Μαχμούρικο :: Περιστέρης Σ. - Καναροπούλου Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: GA-1746 / GO-2037
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17738
_______________________________________________________________
Βρε, μαχμούρικο γιαβρί, η καρδιά μου σε πονεί.
Πες μου, όταν σ΄αντικρύζω, κούκλα μου, γιατί δακρύζω;
Κλαίω, μικρό μου αχ, μωρό μου,
καιμε πήρες στο λαιμό σου, κούκλα μου, στο θεό σου,
βρε, δε με λυπάσαι, αχ, πανάθεμά σε
αχ, δε με λυπάσαι, κακιά, πανάθεμά σε

Έχεις ένα σεβνταλή, έχεις κι ένα μερακλή
και μου έκαμαν καρτέρι, κούκλα μου, στο Περιστέρι,
με τα μαχαίρια, αχ, στα χέρια.
Θέλουνε να με ξεκάνουν, κούκλα μου, να σε πάρουν.
Βρε, δε με λυπάσαι, αχ, πανάθεμά σε,
αχ, δε με λυπάσαι, κακιά, πανάθεμά σε.

Μελανούρι :: Καρίπης Κ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: GA-1807
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1631
_______________________________________________________________
Πες μου, φως μου, σαν περνάς κάνεις πόζα δε κοιτάς.
Τι σου έκανα μικρό και κρατάς τόσο θυμό, μελανούρι μου, γλυκό;

[Άστα νάζια πια αυτά, τα καπρίτσια τα κουτά,
με τα μένα σαν μπλεχτείς τη ζωή σου θα χαρείς.]x2

Κι έτσι κάνεις την τσαγγή (σημ.σκληρή), την καρδιά μου να πονεί;
Γιατί στό' πα σαν κουτός, πως για σένα είμαι τρελός
κι απ' το ντέρτι παλαβός.

[Θά' χεις γλέντια και χορό και στην τρίχα, βρε μικρό
μέρα νύχτα θα γυρνάς, τους εχθρούς σου για να σκας.] χ2

(Ώπα! Γεια σου, Ογδοντάκη μου!)

Μπαρμπεράκι :: Μάτσας Μ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1933
Αριθμός δίσκου: B-21739
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8469
_______________________________________________________________
Μπαρμπεράκι μου, πια θα σου το ειπώ,
βρε, μορτάκι μου, πως για σέ’ πονώ.

[Κάθε μια, βρε, ψαλιδιά σου, σαν την άπονη καρδιά σου,
μου τρυπούν, αχ, τα σωθικά.]]

Μπαρμπεράκι μου, πίστεψέ με πια,
πως, μορτάκι μου, σ’ αγαπώ τρελά.

[Μη μου κάνεις τσαλιμάκια, σαν μου πιάνεις τα σκαλάκια,
δεν αντέχω πια, δεν νταγιαντώ.]]

Αχ, Μπαρμπέρη μου, πες μου πια το ναι
και έλα ταίρι μου να γίνεις με ‘μέ’.

[Να μεθώ στις μυρωδιές σου, στις μαργιόλικες ματιές σου,
να ξεχνώ κάθε μου καημό.]]

Μπαρμπεράκι μου, με τ’ οντουλασιόν,
βρε, μαγκάκι μου και με τη φριξιόν.

[Μου ζαλίζεις το μυαλό μου και έχασα το λογικό μου,
αχ, θέλω μαζί σου πια να ζω.]]

Στη Δραπετσώνα :: Τούντας Π. - Ρούκουνας Κ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: B-21763
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1523
_______________________________________________________________
Στη Δραπετσώνα μια κούκλα μ' έχει κάψει, μια κοριτσάρα τσαχπίνα λυγερή
μες στην καρδιά μου γιαγκίνι έχει ανάψει, κι αφού το ξέρει μου κάνει το βαρύ.
Γλυκιά Δραπετσωνίτισσα πολλές φορές ξενύχτησα
γι' αυτό τ' αφράτο σου κορμί
θα πίνω ούζο μπόλικο θα κάνω και το ζόρικο
για σε κουκλίτσα μου μικρή.

ΑΑΑΑ αχ αφράτη μου κοκώνα μέσα από τη Δραπετσώνα
αααχ με πεθαίνει αυτή η γλυκιά σου γλώσσα
τα σκέρτσα σου τα τόσα με κάνουν να μεθώ.
Στο σεβντά σου καλέ μου στα φιλιά σου
να πεθάνω κουκλίτσα μου ποθώ.

Στη Δραπετσώνα θα 'ρθώ ένα βραδάκι και θα μεθύσω με ούζο στα καλά
θα τραγουδήσω ν' ακούσεις τι μεράκι, τι πόνο έχω για σένα στην καρδιά
αμάν βρε κοριτσάρα μου μπαρμπούνι μπαρμπουνάρα μου
κομμάτια μου 'χεις την καρδιά
θα πίνω ούζο μπόλικο θα κάνω και το ζόρικο
για σε ναζιάρα μου γλυκιά.

ΑΑΑΑ αχ αφράτη μου κοκώνα μέσα από τη Δραπετσώνα
ααααχ με τραγούδι μανίτσα μου σου λέγω
κουκλίτσα μου και κλαίγω, αχ δεν αντέχω πια
στο σεβντά σου αχ θέλω στα φιλιά σου
να πεθάνω τσαχπίνα μου γλυκιά. |

Στο ντουρσέκι :: Μάτσας Μ. - Ρούκουνας Κ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: B-21790
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17357
_______________________________________________________________
Μου την έσκασες, κακιά, ακόμα μια φορά,
στο ντουρσέκι μια νυχτιά σ’ έπιασα με άλλονα.

Με τον βλάμη σου γλεντάς κι εμένα με γελάς
[και για πράσινο χαβιάρι κάθε μέρα με πουλάς.]]

Για στερνή πια, βρε, φορά, σου το λέγω φανερά,
αν μου την ξανασκαρώσεις, θα με βάλεις σε μπελά.

Θε να φάτε καρπαζιές και στο τέλος μαχαιριές,
[βρε, το αίμα σας θα πιω και στη φυλακή θα μπω.]]

Το εισπρακτοράκι :: Σέμσης Δ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2144
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5027
_______________________________________________________________
Με λένε τα κορόιδα "σερέτη, μπελαλή",
μα σαν τσουλάει η ρόδα, δε δίνω, βρε, ψιλή.
Γιατί το 'σπρακτοράκι, είν' όλο λεβεντιά,
φίνο, καλό παιδάκι και με χρυσή καρδιά.

[Το 'σπρακτοράκι, βρε παιδιά, είναι μαγκάκι με καρδιά,
είναι σερέτης και πολύ τσαμπουκαλής!
Κι από τα μπούνια ως την κορφή,
μέχρι τακούνι πι και φι,
κάργα φιλότιμο, τσαγκός και μπελαλής!] x2

(Σπραχτοράκι μου, εσύ θα μου τα φας όλα!) (φωνή Ρίτα Αμπατζή)

Τις γκόμενες στ' αμάξι, με γλύκα τους μιλά
και είναι πάντα εντάξει κι όλο χαμογελά!
Μπανίζει πάντα στήθη κι αμέσως στο φτερό,
ξηγιέται παραμύθι, δε χάνει τον καιρό!

[Το 'σπρακτοράκι, βρε παιδιά, είναι μαγκάκι με καρδιά,
είναι σερέτης και πολύ τσαμπουκαλής!
Κι από τα μπούνια ως την κορφή,
μέχρι τακούνι πι και φι,
κάργα φιλότιμο, τσαγκός και μπελαλής!] x2

(Αχ, Ρίτα μου, εσύ θα μου τα φας, κούκλα μου, όλα!) (φωνή Δ. Σέμσης)

Για την αγάπη σου :: Τούντας Π. - Αμπατζή Ρ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2156
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1200
_______________________________________________________________
Δίσκος Columbia DG-2108 / 1934, Τραγ.: Στελλάκης Περπινιάδης

Δίσκος HMV AO-2156 / 1934, Τραγ.: Ρίτα Αμπατζή

Μου ’πες να γίνω μπελαλής, να γίνω αλανιάρης,
να γίνω μόρτης, χασικλής και τότε να με πάρεις.

Και ’γώ για την αγάπη σου, έγινα παραπάνω,
έγινα κλέφτης και φονιάς, τα γούστα σου να κάνω.

Στη φυλακή δυο τρεις φορές με βάλανε για σένα
και τέλος με μπαρκάρανε στα έρημα τα ξένα.

Και τώρα ξένο κι έρημο, αχ, μ’ άφησες μονάχο,
τα βάσανα της ξενιτιάς για σύντροφό μου να ’χω.

Δίσκος Parlophone B-21769 / 1934, Τραγ.: Κώστας Ρούκουνας

Μου ’πες να γίνω μπελαλής, να γίνω κι αλανιάρης,
να γίνω μόρτης, χασικλής και τότε να με πάρεις.

Και ’γώ για την αγάπη σου, έγινα παραπάνω,
έγινα κλέφτης και φονιάς τα γούστα σου να κάνω.

Στη φυλακή δυο τρεις φορές με βάλανε για σένα
και τέλος με μπαρκάρανε στα έρημα τα ξένα.

Και τώρα ξένο κι έρημο, αχ, μ’ άφησες μονάχο,

τα βάσανα της ξενιτιάς για σύντροφό μου να ’χω.

Δίσκος Parlophone B-21761, Τραγ.: Κώστας Ρούκουνας

Μου ’πες να γίνω μπελαλής, να γίνω κι αλανιάρης,
να γίνω μόρτης, χασικλής και τότε να με πάρεις.

Και ’γώ για την αγάπη σου, έγινα παραπάνω,
έγινα κλέφτης και φονιάς τα γούστα σου να κάνω.

Στη φυλακή δυο τρεις φορές με βάλανε για σένα
και τέλος με μπαρκάρανε στα έρημα τα ξένα.

Και τώρα ξένο κι έρημο, αχ, μ’ άφησες μονάχο,
τα βάσανα της ξενιτιάς για σύντροφό μου να ’χω. |

Άστα κόλπα :: Τούντας Π. - Αμπατζή Ρ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2156
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8611
_______________________________________________________________
Στο 'πα και στο ξαναλέω, βρε μαγκίτη μου,
μην περνάς και δε σε θέλω, απ' το σπίτι μου.
Δε μπορείς να με τουμπάρεις με το μπόι σου
και με το μαλαματένιο το ρολόι σου!

Άστα κόλπα και μην κουρντίζεσαι, σου λένε, για γαμπρός,
πάλι στό 'ειπα, τέτοιο μπαρμπούνι, βρε μαγκίτη μου, δεν τρως!
Άστα κόλπα και τέτοιο ψάρι, βρε μαγκίτη, δε μασάς,
πάλι στό 'ειπα, καταλαβαίνεις πως μου γίνηκες μπελάς!

Δε με τρως με τα τερτίπια, με τα λόγια σου,
και με τα κεχλιμπαρένια κομπολόγια σου!
Και μη δείχνεις, πια, σε μένα τα μαχαίρια σου,
μην πληρώσεις τα σπασμένα με τα χέρια σου!

Άστα κόλπα και μην κουρντίζεσαι, σε μένα, για γαμπρός,
πάλι στό 'ειπα, τέτοιο μπαρμπούνι, βρε μαγκίτη μου, δεν τρως!
Άστα κόλπα και τέτοιο ψάρι, βρε μαγκίτη, δε μασάς,
πάλι στό 'ειπα, καταλαβαίνεις πως μου γίνηκες μπελάς!

Μπάλλος μανές - Πονώ βαθειά μεσ' την καρδιά :: _ΑΜΑΝΕΔΕΣ - Ρούκουνας Κ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: B-21755
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=396
_______________________________________________________________
Πονώ βαθειά μες στην καρδιά, μα δεν μπορώ να γιάνω
και λίγο-λίγο φθείρομαι και την ζωή μου χάνω.

Είσαι πόντος έξτρα :: Ασίκης Γ. - Μηττάκη Γ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: Β-21847
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=743
_______________________________________________________________
Ζούλα ζούλα το δουλεύεις x2
νέο νούμερο γυρεύεις x2
Το φαΐ σου για ν' αλλάξεις x2
κι ύστερα να με πετάξεις x2

Είσαι ψεύτικια ζηλιάρα
άλφα μάρκα κατεργάρα
το ρεκόρ το έχεις πάρει
από κάθε αλανιάρα

Το φαΐ σου για ν' αλλάξεις x2
κι ύστερα να με πετάξεις x2

Ζούλα ζούλα μού το στρίβεις
σε ρωτώ και συ με βρίζεις
είσαι πόντος έξτρα έξτρα
κι ύστερα ζητάς και ρέστα

Το φαΐ σου για ν' αλλάξεις x2
κι ύστερα να με πετάξεις x2

Ζούλα ζούλα εξηγιέσαι
και μετά μου το αρνιέσαι
Τώρα πάρε πια τη βόλτα
κι όποια θέλεις κτύπα πόρτα

Το φαΐ σου για ν' αλλάξεις x2
κι ύστερα να με πετάξεις x2

(Έλα γιάλα! Γειά σου, Ρίτα!)
(Γεια σου, Σαλονικιέ μου!)

Έλα στην κάμαρά μου :: Τούντας Π. - Ρούκουνας Κ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: B-21822
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1363
_______________________________________________________________
Μ'αυτά τα γλυκά τα μαχμούρικα μάτια
τσαχπίνα κακιά μ'έχεις κάνει κομμάτια.

Πάψε τα πείσματα και τα κουνήματα
κι αν θες να μάθεις πόσο μπορεί να σ'αγαπώ,
έλα στην κάμαρά μου, μην φοβηθεις κυρά μου,
κι όταν κοπεί η καρδιά μου, εκεί θα σου το πω.

Περνάς τακτικά και με άλλον γουστάρεις.
Μη θέλεις κακιά, την ψυχή μου να πάρεις.

Πάψε τα πείσματα και τα κουνήματα
κι αν θες να μάθεις πόσο μπορεί να σ'αγαπώ,
έλα στην κάμαρά μου, μη φοβηθεις κυρά μου,
κι ό,τι ακουστεί καρδιά μου, εκεί θα σου το πω.

-Γειά σου Κώστα Σαμιώτη!

Φαρμάκι πετάς σα με βλέπεις μπροστά σου.
Γιατί με γελάς, δεν πονάει η καρδιά σου.

Πάψε τα πείσματα και τα κουνήματα
κι αν θες να μάθεις πόσο μπορεί να σ'αγαπώ,
έλα στην κάμαρά μου, μη φοβηθείς κυρά μου,
κι ό,τ' ακουστεί καρδιά μου, εκεί θα σου το πω.

-Αμάν γιάλα γιάλα γιάλα, ωχ ωχ ωχ!

Κουβέντα με τον Χάρο (Τον Χάρο τον αντάμωσαν) :: Τούντας Π. - Ρούκουνας Κ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: 21822
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1681
_______________________________________________________________
Το Χάρο τον αντάμωσαν πεντ' έξι χασικλήδες
να τον ρωτήσουν πώς περνούν στον Άδη οι μερακλήδες
Πες μας βρε Χάρε να χαρείς το μαύρο σου σκοτάδι
έχουν χασίσι έχουν λουλά οι βλάμηδες στον Άδη
Πες μας αν έχουν μπαγλαμά μπουζούκια και γλεντάνε
έχουν τεκέδες έχουν τσαρδί που παν' και την τραβάνε

Πες μας αν έχουν γκόμενες μανίτσες και γουστάρουν
τον ναργιλέ να κάνουνε ντουζένι να φουμάρουν
Πες μας βρε Χάρε να χαρείς τι κάνουνε τ' αλάνια
βρίσκουν νταμίρα έχουν λουλά γιά κάθουνται χαρμάνια
Πάρε δυο δράμια προυσαλιό και πέντε μυρωδάτο
και δώσε να φουμάρουνε τ' αδέρφια μας κει κάτου

Και όσοι μαχαιρώθηκαν και πήγανε στον Άδη
για πές μας γιατρευτήκανε ή λιώσαν στο σκοτάδι
Κι όσοι από καρασεβντά τρελάθηκαν και πάνε
πες μας τους πέρασ' ο νταλγκάς γι' ακόμα αγαπάνε
Πες μας τι κάνουν οι φτωχοί πρεζάκηδες κι εκείνοι
πάρε να δώσεις και σ' αυτούς λιγάκι κοκαϊνη

Μάγισσα ματσαράγκισσα :: Ιωαννίδης Σ (Ψυριώτης Σ). - Κίτσα Κ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: GA-1850
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16208
_______________________________________________________________
Μες στους τεκέδες τριγυρνώ
κι αν λάχει και μαστουρωθώ,
όλος ο κόσμος κι αν χαθεί,
ρε δε μου καίγεται καρφί.

Στη μπαρμπουτιέρα ξενυχτάω εγώ,
ρίχνω εξάρες, πιάνω ζάρι
κι αν με τους μόλισμαν τρακαριστώ,
στέκω σαν παλληκάρι.

Είμαι μάγκισσα, ματσαράγκισσα
κι όποιον ρε ανθίζομαι, βλάμη τον τσαντίζομαι,
σαν μαστουρωθώ, όπου κι αν βρεθώ,
τον Θεό δε λογαριάζω, σπάω και μεθώ.

Τρανό περίστροφο κρατώ,
στο Γκάζι όταν περπατώ
κι έχω τους μόλισμαν λαχνό,
για να τους ρίχνω στο ψαχνό.

Κι αν με μπλοκάρουνε καμιά φορά,
οι μπάτσοι μες στο Περιστέρι,
κιτάπια θα με γράψουν, συμφορά,
στ’ Αβέρωφ το δεφτέρι.

[Είμαι μάγκισσα, ματσαράγκισσα
κι όποιον ρε ανθίζομαι, βλάμη τον τσαντίζομαι,
σαν μαστουρωθώ, όπου κι αν βρεθώ,

τον Θεό δε λογαριάζω, σπάω και μεθώ] 2χ

Μες στον τεκέ της Μαριγώς :: Περιστέρης Σ. - Δημητριάδης Τ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: S-344

26-8053

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3263
_______________________________________________________________
Μες στον τεκέ της Μαριγώς
μ' έπιασε ένας μυστικός
βρε κι απάνω στο μεράκι
βάζει χέρι στο μαυράκι.

Το λουλά μας τον εσπάει
και την τσίκα μας αρπάζει
τότε τράβηξα μαχαίρι
και τον βάρεσα στο χέρι.

Έγινε μεγάλη αντάρα
και όλα στον τεκέ μαντάρα
του 'κανα μια ματσαράγκα
και του το 'στριψα του μάγκα.

Μπέκρος δεν είμαι 'γω :: Περιστέρης Σ. - Δημητριάδης Τ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: S-359
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=14422
_______________________________________________________________
Ένα βράδυ στο χορό μου λέει σ’ αγαπώ
μια τσαχπίνα μερακλού, πλανεύτρα και ναζού
και με ψεύτικα φιλιά, αχ, μου πήρε τα μυαλά
μα τώρα με κοιτά, πόζα μου κρατά
αχ, και με παρατά, μ’ άλλονε γλεντά.

Μπέκρος δεν είμ’ εγώ βρε κι αν πίνω και μεθώ
πίνω να ζαλιστώ αχ, το ντέρτι μου να ξεχνώ
πο ‘χω βρε στην καρδιά για μι’ άτιμη γενιά
κι αν δεν την παντρευτώ θε να σκοτωθώ.

Σκύλα μη με τυραννάς, στον πόνο μη γελάς
κι εγώ είμαι μερακλής, νταής και μπελαλής
μα η ψεύτρα σου η καρδιά, θα με κάνει βρε φονιά
μπαμπέσικο μικρό, σκέψου πως πονώ
και σβύσε τη φωτιά, πο ‘χω στην καρδιά.

[Μπέκρος δεν είμ’ εγώ βρε κι αν πίνω και μεθώ
πίνω να ζαλιστώ αχ, το ντέρτι μου να ξεχνώ
πο ‘χω βρε στην καρδιά για μι’ άτιμη γενιά
κι αν δεν την παντρευτώ θε να σκοτωθώ.] Χ2

Γειτόνισσα :: Τσιτσάνης Β. - Καρύβαλη Σ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: B-21897
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8954
_______________________________________________________________
Τι θέλεις από μένανε, πες μου το να στο δώσω,
αχ, έμορφη γειτόνισσα, αμάν, για σε θα μαραζώσω.

Τι σου 'κανα και με κοιτάς κάθε πρωί στα μάτια;
Πές το μου βρε τσαχπίνα μου, αμάν, τσιγγάνα μαυρομάτα.

Μη μου πληγώνεις την καρδιά, γλυκιά γειτονοπούλα
μήπως κρυφά με αγαπάς, αμάν, πες μου το βρε μικρούλα.

Έλα μικρή γειτόνισσα, τρελλά ν' αγαπηθούμε
να σβήσουμε τα ντέρτια μας, αμάν, να γλυκοφιληθούμε.

Η πεθερά μου :: Παντελίδης Σ. - Περπινιάδης Σ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: AO-2350
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3634
_______________________________________________________________
Η πεθερά μου βρε παιδιά θα με μουρλάνει,
έχει μια γλώσσα όπου κόβει σαν δρεπάνι,
να την εδιώξω σκέφτομαι, μην αγριέψει,
δεν το ‘χει τίποτα, για να με ξεμπερδέψει.

R: Πως να τη βγάλω, ρε γυναίκα, από το σπίτι,
γιατί μου έχει παραμπεί πολύ στη μύτη,
δεν υποφέρεται, κοντεύω να τα χάσω,
που να την έκοβε το τραμ, να ησυχάσω.

Αχ, βρε γυναίκα, κάθε μέρα με ζαλίζει,
μ’ αυτή τη γλώσσα την καρδούλα μου ραΐζει,
σαν αρχίσει να μου κοπανίζει για την προίκα,
ααχ, όλο τρέχει από το στόμα της μια γλύκα.
R
Δεν έχει, βρε παιδιά, αχ, πιο βαρύ φορτίο,
από την πεθερά χειρότερο λαχείο,
γιατί αν σας δώσει προίκα, πάρτε το χαμπάρι,
θε να σας βρίζει σαν και μέ τον φουκαριάρη.
R

Σε μιά ξανθούλα :: Περπινιάδης Σ. - Περπινιάδης Σ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: AO-2351
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2461
_______________________________________________________________
Έλα κούκλα μου ξανθούλα πιά να σε χαρώ
χάνομαι πεθαίνω λιώνω φως μου δε βαστώ
έλα δώς μου μια γλυκιά ματιά σου
να χαρείς την τόση εμορφιά σου
τα κόκκινα σου χείλη τα ολόξανθα μαλλιά
μου κάνανε κομμάτια την φτωχή μου την καρδιά
με πέθανες ξανθούλα δεν λυπάσαι
εισ’ άσπλαχνη κι ούτε θεό φοβάσαι

Πάψε τα ναζάκια σου και μην με τυραννείς
ξανθούλα μου λυπήσου με κι άρχισε να πονείς
εμένα που μου πήρες την καρδιά μου
και μ’ άνοιξες πληγή στα σωθικά μου
μπερδεύτηκα στα κάλλη σου κουκλίτσα μου γλυκιά
τα μάτια σου μ’ ανάψανε στο στήθος μου φωτιά
σκλαβώθηκα στο λέω δεν αρνιέμαι
τρελάθηκα για σένα πίστεψέ με

Σ’ ορκίζω στα ματάκια σου ξανθούλα μου γλυκιά
μη θέλεις να με τυραννείς και δεν αντέχω πια
τρέμω απ’ την αγάπη σου κυρά μου
σβήσε μου ξανθούλα την φωτιά μου
άσε με να γείρω στην θερμή σου αγκαλιά
να νοιώσεις την λαχτάρα μου κουκλίτσα μου ξανθιά
στα μάτια κι οι δυο να κοιταχτούμε
και μ’ έρωτα γλυκά να φιληθούμε

Τί το λες και δεν το κάνεις :: Καρίπης Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: AO-2362
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2888
_______________________________________________________________
Στα χέρια σου δυο χρόνια
όπου έχω μπερδευτεί
[να μου λες πως θα πεθάνεις,
έχω πλέον βαρεθεί.]x2

Τι το λες και δεν το κάνεις;
Τι το λες θα σκοτωθείς;
[Κάλλιο τό' χω να πεθάνεις
και να με ξεφορτωθείς.]x2

Σε ξέρω είσαι ψεύτρα
και γεμάτη πονηριές
[όλο λες πως θα πεθάνεις
κι όλο ψέματα το λες.]x2

Τι το λες και δεν το κάνεις;
Τι το λες θα σκοτωθείς;
[Κάλλιο τό' χω να πεθάνεις
και να με ξεφορτωθείς.]x2

Που νά' χα τέτοια τύχη
να πεθάνεις στα σωστά
[για να παντρευτώ μιαν άλλη,
να'χει και πολλά λεφτά.]x2

Τι το λες και δεν το κάνεις;
Τι το λες θα σκοτωθείς;
[Κάλλιο τό' χω να πεθάνεις

και να με ξεφορτωθείς.]x2

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

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

-Γεια σου Γιωργία μερακλού!

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

Πικρός είναι ο πόνος μου :: Τσιτσάνης Β. - Κάκκη Ελβ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: GA-1990
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8462
_______________________________________________________________
Τι σου 'κανα βρε μάτια μου, γιατί δε μου μιλιέσαι;
Γιατί δεν με λογίζεσαι τσαχπίνη μου
παρά με καταριέσαι;

Γιατί σκληρέ με μίσησες, δεν θέλεις πια φιλία
κι εξήγηση δεν μου 'δωσες, σκληρόκαρδε,
αφού είσαι συ η αιτία;

Όσο σκληρά με μίσησες, τόσο βαθειά πονάω
γι' αυτό τσαχπίνη μου τρανέ, βρε μάτια μου,
πίνω και ξενυχτάω.

Πικρός είναι ο πόνος μου, πικρά τα δάκρυά μου
που έχυσαν για σένανε, κουκλάκι μου
τα μάτια τα δικά μου.

Αγάπα την μανούλα μου :: Σκαρβέλης Κ. - Περπινιάδης Σ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: DG-6259
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3113
_______________________________________________________________
Δεν αγαπάς τη μάνα μου, δεν την καλοκοιτάζεις,
θαρρείς πως είναι σκλάβα σου κι όλο τη διατάζεις,
θαρρείς πως είναι σκλάβα σου κι όλο τη διατάζεις.

Τη βασανίζεις, δεν πονείς, την τυραννείς και κλαίει
κι όταν με βλέπει με καημό τον πόνο της μου λέει
κι όταν με βλέπει με καημό τον πόνο της μου λέει.

Μην τη νομίζεις δούλα σου, πάψε να τη μαλώνεις,
γιατί και μένανε πολύ να ξέρεις με πληγώνεις,
γιατί και μένανε πολύ να ξέρεις με πληγώνεις.

Αγάπα τη μανούλα μου όπως και τη δικιά σου,
όταν τη βλέπεις κι έρχεται π’ ανοίγει η καρδιά σου,
όταν τη βλέπεις κι έρχεται π’ ανοίγει η καρδιά σου.

Σαν τα ματάκια σου τα δυο θέλω να την προσέχεις
και φασαρίες πια ξανά μαζί της να μην έχεις
και φασαρίες πια ξανά μαζί της να μην έχεις.

Σε γέλασα :: Άλλος Καλλιτέχνης - Περπινιάδης Σ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: DT-087
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2463
_______________________________________________________________
Εσύ θαρρείς πως με γελάς
γελιέσαι δεν γελιέμαι
και όσα ψέματα μου λες αμάν, αμάν
ποτέ μου δεν σ’ αρνιέμαι

Ψευτιές και γέλια μου πουλάς
για να με ξεγελάσεις
και με ψευτογέλιο σου αμάν, αμάν
θέλεις να μ’ αγοράσεις

- Γεια σου Μανησαλή

Έμαθες ψεύτρα να γελάς
όποιον κι αν βρεις μπροστά σου
μα μην ξεχνάς σε γέλασα αμάν, αμάν
σου ‘κάψα την καρδιά σου

Με γέλιο σε κατάφερα
σε γέλασα κακούργα
κι έτσι και συ γελάστηκες αμάν, αμάν
κακιά ψευτοπανούργα

- Γεια σου Στελλάκη

Εσύ μ' αυτά τα πείσματα :: Καρίπης Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: AO-2362
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=838
_______________________________________________________________
Εσύ μ'αυτά τα πείσματα κι εγώ μ' αυτήν τη γνώση,
[να ειδούμε ποιος από τους δυο, θε να το μετανιώσει.] x2

Θυμάσαι όταν γύριζες στους δρόμους αλανιάρα,
[για σένανε δεν έδινε κανένας μια δεκάρα. ]x2

(Ωπα, ώπα!)

Σε μένα τότε ερχόσουνα κι αγάπη μου ζητούσες,
[και χίλιους όρκους έκανες, τρελά πως μ' αγαπούσες!] x2

(Γεια σου, Ρίτα!)

Μ' αλίμονον σε σένανε, αν τύχει και ξεπέσεις
[και 'ρθείς ακόμη μια φορά, στα χέρια μου να πέσεις!] x2 |

Έτσι σε θέλω :: Ρούβας Λ. - Αμπατζή Ρ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: AO-2351
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2355
_______________________________________________________________
Έτσι σε θέλω μάτια μου
να 'σαι γλεντζού τσαχπίνα
|κι ας πάει και το παλιάμπελο αμάν αμάν
που έχω στην Ραφήνα| x2

Όσα κι αν έχω στο 'χω πεί
όλα θα τα πουλήσω
|φτάνει μονάχα ταίρι μου αμάν αμάν
εσένα να ποχτήσω | x2

-άιντα!

Τι να τα κάνω τα λεφτά
και τα ψηλά παλάτια
|τίποτα δεν αξίζουνε αμάν αμάν
μπροστά στα δυο σου μάτια | x2

-όλαλά!

Ένα φιλί σου πεταχτό
ότι κι αν πεις αξίζει
|γι' αυτό και γω σ' αγάπησα αμάν αμάν
κι ο κόσμος ας με βρίζει | x2

-γειάσου Ρίτα! |

Τι θα γίνω εγώ χωρίς εσένα :: Πορτοκάλης Μ. - Στίνη Χ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: AO-2461
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2603
_______________________________________________________________
Τι θα γίνω εγώ χωρίς εσένα
είναι πια τα νιάτα μου χαμένα
και για το χατίρι σου
μπρος στο παραθύρι σου
νύχτες ξημερώνουμαι και κλαίω
και για το χατήρι σου
μπρος στο παραθύρι σου
τραγουδώντας τον καημό μου λέω

Όλοι με γελούν που σε λατρεύω
ότι και αν μου πουν δεν τους πιστεύω
κι όμως μ’ απαρνήθηκες
και δε με λυπήθηκες
δε σου καίγεται καρφί για μένα
μ’ ούλους ερωτεύεσαι
και δε συμμαζεύεσαι
τι θα γίνω εγώ χωρίς εσένα

Τι πιοτό με κέρασες κυρά μου
και μου έχεις πάρει την καρδιά μου
φταίνε τα γινάτια σου
τα γλυκά τα μάτια σου
και τα χείλη σου τα φλογισμένα
φταίνε τα γινάτια σου
τα γλυκά τα μάτια σου
τι θα γίνω εγώ χωρίς εσένα

Φταίνε τα γινάτια σου

τα γλυκά τα μάτια σου
και τα χείλη σου τα φλογισμένα
φταίνε τα γινάτια σου
τα γλυκά τα μάτια σου
τι θα γίνω εγώ χωρίς εσένα

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.

Ο λουλάς :: Μητσάκης Γ. - Δημητριάδης Τ. :: 1946
Αριθμός δίσκου: F-9012
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15299
_______________________________________________________________
Όταν καπνίζει ο λουλάς
εσύ δεν πρέπει να μιλάς
[κοίταξε τριγύρω μάγκες
κάνουν ο, κάνουν όλοι τουμπεκί.]x2

Άκου που παίζει ο μπαγλαμάς
και πάτα αργιλέ για μας
[σαν θα γίνουμε μαστούρια
θα ‘μαστε, θα ‘μαστε προσεκτικοί.]x2

Κανένα μάτι μη μας δει
και μας μπλοκάρουν δηλαδή
[και μας βρουν καμιά αιτία
και μας πάν και μας πάνε φυλακή.]x2

Τρεις καβαλάρηδες :: Περιστέρης Σ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1948
Αριθμός δίσκου: GA-7446
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5477
_______________________________________________________________
Τρεις καβαλάρηδες, ω, ω, ω
πρώην βαρκάρηδες, ω, ω, ω.

Μάγκες κι οι τρεις απο τη Λέρο
κότσαραν φίρμα «Οι τρεις Καμπαλλέρο»

Είναι μυστήριοι, ω, ω, ω
οι αλητήριοι, ω, ω, ω.

Και την περνούν στο κάθε μέρος
για γκραν αστέρες, οι τρεις καμπαλλέρος
κι έτσι περνούν στο κάθε μέρος
τράκα στη τράκα οι τρεις καμπαλλέρος.

Κάνουν το ζόρικο, ω, ω, ω
τον αιμοβόρικο, ω, ω, ω.

Μα ξεπερνούν μωρό και γέρο
σαν δουν πιστόλι οι τρεις καμπαλλέρο.

Η σατράπισσα (Αραμπάς περνά) :: Τσιτσάνης Β. - Βαμβακάρης Μ. :: 1948
Αριθμός δίσκου: B-74136
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3247
_______________________________________________________________
Αραμπάς περνά!
(Αραμπάς περνά!)
Κι η σατράπισσα!
(Κι η σατράπισσα!)
Που αγάπησα είναι μέσα!
Αγκαλιάζεται! (Αγκαλιάζεται!)
Κι ούτε νοιάζεται, η μπαμπέσα!

Αραμπάς περνά!
(Αραμπάς περνά!)
Με τη βλάμισσα!
(Με τη βλάμισσα!)
Που χαράμισα τη ζωή μου!
Με ρεστάρησε! (Με ρεστάρησε!)
Στραπατσάρισε το τσαρδί μου!

Αραμπάς περνά!
(Αραμπάς περνά!)
Ωχ! Μανούλα μου!
(Ωχ! Μανούλα μου!)
Κι η καρδούλα μου, πως χτυπάει!
[Κι η σατράπισσα! (Κι η σατράπισσα!)
Που αγάπησα, μ' άλλον πάει!] x2

Μια γυναίκα καταριέμαι :: Μητσάκης Γ. - Μπέλλου Σ. :: 1949
Αριθμός δίσκου: AO-2877
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=864
_______________________________________________________________
Μια γυναίκα κι εμένα στη ζωή μ' έχει κάνει δυστυχή,
επειδή την αγαπούσα κι όλα της τα συγχωρούσα,
[με κατήντησε ζητιάνο και στην ψάθα να πεθάνω.] χ2

Όσα χρόνια ταίρι μου την είχα, της φερνόμουνα στην τρίχα
κι όμως έφτασε μια ώρα, κι η γυναίκα η μαγκιόρα,
[φεύγει και με κάνει πέρα, μ' ένα φίλο μου μια μέρα.] χ2

Κι από τότε μόνος ο καημένος και καραβοτσακισμένος,
στη ζωή μου τυραννιέμαι, μια γυναίκα καταριέμαι,
[να πονέσει σαν κι εμένα και να σέρνεται στα ξένα.] χ2

Ο λαγός :: Μητσάκης Γ. - Κηρομύτης Σ. :: 1949
Αριθμός δίσκου: AO-2869
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16049
_______________________________________________________________
Έμαθ΄ο λαγός
και μπαίνει ο πονηρός
μες στης παπαδιάς τ΄αμπέλι
και η παπαδιά τονε κυνηγά
όμως ο λαγός δε φεύγει

Όλο το χωριό
βλέπει το λαγό
που γυρίζει μες στ΄αμπέλι
και η παπαδιά
λέει του παπά
τονε διώχνω και δε φεύγει
τονε διώχνω και δε φεύγει

Ώσπου ο λαγός
έγινε πιαστός
απ΄την άκρη του ποδιού του

Και η παπαδιά
λέει τώρα πια
βρε κακό του κεφαλιού του

Η μικρή του καμηλιέρη :: Χατζηχρήστος Α. - Ευγενικός Α. :: 1949
Αριθμός δίσκου: DG-6784
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9419
_______________________________________________________________
Η μικρή του καμηλιέρη, αραπίνα από τ’ Αλγέρι
[όποιος θα την δει την θέλει, γιαλελέλι ] x2

Τραγουδούν οι αραπάδες και χορεύει στους οντάδες
[Το κορμί λυγάει σαν χέλι, γιαλελέλι ] x2

Στο χορό κρατάει το ντέφι και παντού σκορπάει τό κέφι
[Η ματιά της στάζει μέλι, γιαλελέλι ] x2

Φορτωμένη με στολίδια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια
[Η καρδούλα μου την θέλει, γιαλελέλι ] x4

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

Πάμε μια βόλτα :: Περιστέρης Σ. - Σάμης Π. :: 1950
Αριθμός δίσκου: B-74181
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2561
_______________________________________________________________
Πάμε μια βόλτα, εγώ κι εσύ, θέλω απόψε να πιω κρασί,
να πάρω θάρρος απ’το πιοτό, φως μου και να σου ‘πω.

Μαζί μου σα βρεθείς, μια καρδιά θες να ΄δεις,
πόσο για σε καρδιοχτυπά, πόσο τρελά σ’αγαπά.

Τρέχω τα βράδια στα ταβερνιά, να ‘βρω βοτάνι για την καρδιά,
μα της καρδιάς μου το γιατρικό το βρήσκω σα σε ‘δω.

Μαζί μου σα βρεθείς, μια καρδιά θες να ΄δεις,
πόσο για σε καρδιοχτυπά, πόσο τρελά σ’αγαπά.

Άλλοι τον πόνο μου συμπονούν, άλλοι με βλέπουν και με γελούν,
μα δε με νοιάζει κι αδιαφορώ, φτάνει που σ’αγαπώ.

[Μαζί μου σα βρεθείς, μια καρδιά θες να ΄δεις,
πόσο για σε καρδιοχτυπά, πόσο τρελά σ’αγαπά.]x2 |

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

Τα διαλεχτά παιδιά (Είμαστε αλάνια) :: Τσιτσάνης Β. - Νίνου Μ. :: 1951
Αριθμός δίσκου: DG-6913
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17608
_______________________________________________________________
Είμαστε αλάνια, διαλεχτά παιδιά μέσα στην πιάτσα
[και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες τη δική μας ράτσα.] χ2
Τι τα θες; Τι τα θες; Πάντα έτσι είν' η ζωή,
θα γελάς ή θα κλαις, βράδυ και πρωί.

Κάθε μας μεράκι γίνεται τραγούδι και το λέμε
[και μες τα στραπάτσα μάθαμε ποτέ μας να μην κλαίμε.] χ2
Τι τα θες; Τι τα θες; Πάντα έτσι είν' η ζωή,
θα γελάς ή θα κλαις, βράδυ και πρωί.

Κι αν στην κοινωνία, μας χτυπούν αλύπητα οι μπόρες,
[μέσα στο τραγούδι, φεύγουνε χαρούμενες οι ώρες.] χ2
Τι τα θες; Τι τα θες; Πάντα έτσι είν' η ζωή,
θα γελάς ή θα κλαις, βράδυ και πρωί.

Όσα φέρνει η ώρα (Σε λίγα δευτερόλεπτα) :: Χιώτης Μ. - Ντάλια Ρ. ::
Αριθμός δίσκου:
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1942
_______________________________________________________________
Δως μου λοιπόν το χέρι σου, να σ' αποχαιρετίσω
και παρακάλα τον Θεό για να ξαναγυρίσω
και φίλα με, και σφίξε με μέσα στην αγκαλιά σου,
σε λίγα δευτερόλεπτα θα βρίσκομαι μακριά σου.

[Φεύγεις, θα'μαι μόνος
θα με δέρνει ο πόνος,]
[όσα φέρνει η ώρα
δεν τα φέρνει ο χρόνος.] δις[1-2-2-1]

Ορκίσου στην αγάπη μας, πως δεν θα με ξεχάσεις
και πως απ' το σπιτάκι μας αλλού δεν θα πλαγιάσεις
και δώσε μου το λόγο σου, πως δεν θα μ' απατήσεις
κι άλλη γυναίκα αγάπη μου δεν θέλω να φιλήσεις.

[Φεύγεις, θα'μαι μόνος
θα με δέρνει ο πόνος,]
[όσα φέρνει η ώρα
δεν τα φέρνει ο χρόνος.] δις[1-2-2-1]

Το σφάλμα :: Χάρμας (Τόλης και Λίτσα) - Λαμπίρη Ε. :: 1955
Αριθμός δίσκου: GA-7874 Lib-225
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6635
_______________________________________________________________
Έκανα σφάλματα πολλά μες τη ζωή
τόσα πολλά που δεν τα έχω μετρημένα
αλλά το σφάλμα το τρανό και το βαρύ
είναι το σφάλμα όπου έμπλεξα με σένα.

Τέτοιο σφάλμα, τέτοιο σφάλμα, δεν το ξανακάνω πια.

Εγώ σε γλίτωσ’ απ’ το χείλος του γκρεμού
και συ με σπρώχνεις τώρα στου γκρεμού την άκρη
με καταδίκασες να ζω μαρτυρικά
με μόνο σύντροφο τον πόνο και το δάκρυ.

Τέτοιο σφάλμα, τέτοιο σφάλμα, δεν το ξανακάνω πια.

Ίσως αμάρτησα που αγάπησα πολύ
μα συ δεν τ’ άξιζες και τώρα μετανιώνω
κι αφού πληρώνονται τα λάθη στη ζωή
τώρα το λάθος της καρδιάς μου το πληρώνω.

Τέτοιο σφάλμα, τέτοιο σφάλμα, δεν το ξανακάνω πια.

Κατάδικος για πάντα :: Τσιτσάνης Β. - Καζαντζίδης Σ. :: 1956
Αριθμός δίσκου: ΑΟ-5316
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6266
_______________________________________________________________
Ονειρα κάναμε μες στη ζωή,
με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε,
μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας,
ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

Ξημέρωνε η Κυριακή, κτυπούσαν οι καμπάνες,
είχα μαυρίλα στη ψυχή κι έβγαλα απόφαση σκληρή,
απόφαση σκληρή να κλάψουνε δυο μάνες.

Τη σκότωσα και τώρα πια
δεν περιμένω χάρη,
ούτε κι εγώ την κέρδισα,
ούτε άλλος θα την πάρει.

Δε μπόρεσα να κρατηθώ,
στη σκέψη πως τη χάνω,
όλα μπροστά μου είχαν σβηστεί,
τα λογικά μου είχαν χαθεί
και εγκλημάτισα στο πάθος μου απάνω.

Τη σκότωσα και τώρα πια
δεν περιμένω χάρη,
ούτε κι εγώ την κέρδισα,
ούτε άλλος θα την πάρει.

Αντί στεφάνια και χαρές
το χέρι μου απλώνω,
με αίμα το ‘βαψα, γι’ αυτό,

το έγκλημά μου το φριχτό
στα μαύρα σίδερα για πάντα θα πληρώνω.

Για πάντα μες στη φυλακή με συντροφιά τον πόνο,
το έγκλημά μου το βαρύ για πάντα θα πληρώνω.

Απότομα :: Χιώτης Μ. - Άλλος Καλλιτέχνης :: 1958
Αριθμός δίσκου: DG-7436
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=10576
_______________________________________________________________
Πες μου γιατί αγάπη μου,
γλυκειά παρηγοριά μου,
πες μου γιατί να μ' αρνηθείς,
γιατί να φύγεις να χαθείς,
να ζήσεις μα.., να ζήσεις μακρυά μου.

Απότομα, μου την κοπάνησες απότομα,
δεν μου ξηγήθηκες φιλότιμα
και πήρες δρόμο μια βραδιά,
μ' αρνήθηκες, με κάποιον άλλο ξεμυαλίστηκες,
σε άλλα κόλπα μου τραβήχτηκες
κι έχω μαράζι στην καρδιά.

Ποτέ μου δεν σε πίκρανα,
γι αυτό παραπονιέμαι
που είμαι τώρα μοναχός
κι από αγάπη ορφανός
και κλαίω και, και κλαίω και χτυπιέμαι.

[Απότομα, μου την κοπάνησες απότομα,
δεν μου ξηγήθηκες φιλότιμα
και πήρες δρόμο μια βραδιά,
μ' αρνήθηκες, με κάποιον άλλο ξεμυαλίστηκες,
σε άλλα κόλπα μου τραβήχτηκες
κι έχω μαράζι στην καρδιά.] δις

Σατράπισσα με λένε :: Τσιτσάνης Β. - Άλλος Καλλιτέχνης :: 1959
Αριθμός δίσκου:
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9986
_______________________________________________________________
Σατράπισσα με λένε μα και μπαμπέσα,
γιατί στον έρωτά μου δεν έχω μπέσα.
Αυτά τα λεν οι άνδρες που μ’ έχουν κάψει
κι όποιος με θέλει τώρα μαύρα ας τα βάψει.

Ολα μου τα νιάτα για τον άντρα χαράμισα,
μα δε βρήκα αγάπη αληθινή,
[τώρα τους αλλάζω όλους σαν τα πουκάμισα
και γλεντάω την παλιοζωή.] x2

Ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω,
τώρα τους αλλάζω όλους σαν τα πουκάμισα
και γλεντάω την παλιοζωή.

Φωτιές δε βάζω άλλες μεσ’ στην καρδιά μου,
θα τη γλεντήσω τώρα την ομορφιά μου.
Απ’ τη σκλαβιά του άντρα για πάντα βγήκα,
γιατί τον έρωτά τους σκάρτο τον βρήκα.

Ολα μου τα νιάτα για τον άντρα χαράμισα,
μα δε βρήκα αγάπη αληθινή,
[τώρα τους αλλάζω όλους σαν τα πουκάμισα
και γλεντάω την παλιοζωή.] x2

Ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω,
τώρα τους αλλάζω όλους σαν τα πουκάμισα
και γλεντάω την παλιοζωή.

Ολα μου τα νιάτα για τον άντρα χαράμισα,
μα δε βρήκα αγάπη αληθινή,
[τώρα τους αλλάζω όλους σαν τα πουκάμισα
και γλεντάω την παλιοζωή.] x2

Ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω.

Στον Πειραιά συννέφιασε :: Μητσάκης Γ. - Μπιθικώτσης Γ. :: 1960
Αριθμός δίσκου: DG-7568
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17749
_______________________________________________________________
R: Στον Πειραιά συννέφιασε και στην Αθήνα βρέχει,
άλλος αγάπη έχασε κι άλλος αγάπη έχει.

Ανάβω το τσιγάρο μου και η βροχή το σβήνει,
χτυπώ την πόρτα π’ αγαπώ [και κείνη δεν ανοίγει, ωωω/-.]]

Βλέπω τις κούρσες να περνούν απ’ τον μεγάλο δρόμο
κι εσύ το ξέρω πως γελάς με τον δικό μου πόνο.
R
Σε μια κολόνα στέκομαι και πήρε να νυχτώνει,
δεν λογαριάζω τη βροχή, όσο κι αν δυναμώνει.

Αν σε μένα δεν ξανάρθεις :: Ευαγγέλου Γ. - Παπαϊωάννου Ι. :: 1938
Αριθμός δίσκου: B-21967
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=13506
_______________________________________________________________
Κάθε βράδυ σαν περνάω απ’ το στενό,
[πάντοτε σ’ αναζητάω, μελαχρινό,]x2
κάθε βράδυ σαν περνάω απ’ το στενό.

Πως παντρεύτηκες μου λένε στη ξενιτιά
[και μες την καρδιά μ’ ανάβουν τρανή φωτιά,]x2
πως παντρεύτηκες μου λένε στη ξενιτιά.

Πες μου, ξέχασες τους όρκους και τα φιλιά,
[πες μου, πως μπορείς να θέλεις άλλη αγκαλιά,]x2
πες μου, ξέχασες τους όρκους και τα φιλιά.

Αν σε μένα δε ξανάρθεις, θα σ’ ορκιστώ,
[πως δε θέλω τη ζωή μου, θα σκοτωθώ,]x2
αν σε μένα δε ξανάρθεις, θα σ’ ορκιστώ. |

Τι σου λέει η μάνα σου για μένα (Η μάνα σου θα τα πληρώσει) :: Σκαρβέλης Κ. - Βέζος Σ. ::
Αριθμός δίσκου:
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1751
_______________________________________________________________
Τι σου λέγει η μάνα σου για μένα
κι όλο μου μιλάς με μάτια δακρυσμένα
θέλει μ’ άλλονε να κουβεντιάζεις
και εμένα πια να με ξεχάσεις
και εμένα θέλει πια να με ξεχάσεις

Έννοια σου και δε θα μου γλιτώσει
όλα τα σπασμένα αυτή θα τα πληρώσει
θα την κάνω εγώ ν’ ανεστενάζει
να πονεί να κλαίει να φωνάζει
να πονεί να κλαίει και ν’ ανεστενάζει

Ό,τι θέλει αυτή δε θα μου κάνει
αν δε μετανιώσει πες της θα πεθάνει
δε θα της περάσει μη φοβάσαι
πάντα μες στην αγκαλιά μου θα ’σαι
πάντα μες στην αγκαλιά μου συ θε’ να ’σαι |

Ο αμαξάς (Σιγά καλέ την άμαξα) :: Περδικόπουλος Δ. - Περπινιάδης Σ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: DG-6265
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=917
_______________________________________________________________
Σιγά, καλέ, σιγά, αμαξά, την άμαξα,
σιγά-σιγά την άμαξα, γιατ’ είναι μέσα η βλάμισσα.

Σιγά, καλέ, σιγά, σιγά και ταπεινά,
σιγά-σιγά και ταπεινά, μην πάρουν τ’ άρματα φωτιά.

Και κα-, καλέ μου και κάψουν τ’ Αμπαΐτικα
και κάψουν τ’ Αμπαΐτικα κι όλα τα Μπογιατζίτικα.

Και κά-, καλέ μου και κάψουν έναν μαχαλά,
και κάψουν ένα μαχαλά και όλη την Τροπολιτσά.

Και κα-, καλέ μου και κάψουν την αγάπη μου,
και κάψουν την αγάπη μου, που στρώνει το κρεβάτι μου.

Αν ήξερες ποιός είμαι 'γω :: Χιώτης Μ. - Ορφανίδης Μ. :: 1956
Αριθμός δίσκου: Ath-905
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9450
_______________________________________________________________
Αν θες να δεις ποιος είμαι εγώ,
και τι αξία έχω,
τράβα και ρώτα να σου πουν,
πόσες γυναίκες μ' αγαπούν,
κι εγώ δεν τις προσέχω.

Αν ήξερες ποιος είμαι 'γω
και αν μάθεις την ζωή μου,
πρέπει να το 'χεις καύχημα,
που περπατάς μαζί μου.

Εσύ μονάχα μπόρεσες,
και μ' έκανες δικό σου,
όταν με πρωτοφίλησες,
μες την καρδία μου μίλησες
και ζω ποια στο πλευρό σου.

Αν ήξερες ποιος είμαι 'γω
και αν μάθεις την ζωή μου,
πρέπει να το 'χεις καύχημα,
που περπατάς μαζί μου.

Είδαν πολλά τα μάτια μου,
μέσα σ' αυτήν την πλάση,
γλέντια, ξενύχτια, και πιοτά,
δόξα, γυναίκες, και λεφτά
τα έχω πια χορτάσει.

Αν ήξερες ποιος είμαι 'γω
και αν μάθεις την ζωή μου,
πρέπει να το 'χεις καύχημα,
που περπατάς μαζί μου.

Γι αυτό που μου 'κανες :: Χιώτης Μ. - Ορφανίδης Μ. :: 1956
Αριθμός δίσκου: Kal-339
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=10523
_______________________________________________________________
Τα βάσανα μου ένα τραγούδι θα τα κάνω,
για να τ' ακούς εσύ και όλος ο ντουνιάς
[κι όταν στα χέρια το μπουζούκι μου θα πιάνω,
θ' αναστενάζεις απ το κλάμα της πενιάς.] δις

Με το μπουζούκι μου τον πόνο μου θα λέω,
στα παραθύρια σου μπροστά κάθε βραδιά,
[θα τραγουδώ θα με ακούς να σιγοκλαίω,
και θα ξυπνάς με ραγισμένη την καρδιά.] δις

Αυτά που μου 'κανες κι αυτά που χω περάσει,
αν ήταν άλλος θα σε είχε εκδικηθεί,
[μα η καρδιά μου δεν μπορεί να σε δικάσει,
όπως με δίκασες εσύ μες τη ζωή.] δις

Όπου Γιώργος και μάλαμα :: Μητσάκης Γ. - Λίντα Μ. :: 1957
Αριθμός δίσκου: Lib-247
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7673
_______________________________________________________________
Όσο αγαπώ, όσο αγαπώ τη μάνα μου
αγάπησα, αγάπησα και σένα.
Όσα είχα και δεν είχα μου τα μάσησες
και μπατίρη στο φινάλε με παράτησες.

Δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, χαλάλι σου,
συ μια μέρα θα χτυπήσεις το κεφάλι σου.
Μα η δική μου η καρδιά δεν έχει αντάλλαγμα,
όπου Γιώργος και μάλαμα.

Μόνο εγώ, μόνο εγώ σε πόνεσα
και σ’ τα ’χω δώ, και σ’ τα ’χω δώσει όλα.
Κι αν για σένα και φαρμάκια εγώ έπινα,
την ψυχή μου να ζητούσες, θα σ’ την έδινα.

Δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, χαλάλι σου,
συ μια μέρα θα χτυπήσεις το κεφάλι σου.
Μα η δική μου η καρδιά δεν έχει αντάλλαγμα,
όπου Γιώργος και μάλαμα.

Όμορφη σουλτάνα :: Χιώτης Μ. - Καβουράκης Θ. :: 1957
Αριθμός δίσκου: Nin-648
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=10257
_______________________________________________________________
Όμορφη σουλτάνα έχεις μάτια πλάνα
και μου έχεις πάρει το μυαλό
μια ματιά σου μόνο μ’ έκανε και λιώνω
και κατάντησα σαν το τρελό

Δε λυπάσαι θα χαθώ και θα ‘σαι η αιτία
να χαθούν τα νιάτα μου δεν είναι αμαρτία
να χαθούν τα νιάτα μου δεν είναι αμαρτία;
δε λυπάσαι θα χαθώ και θα ‘σαι η αιτία

Είναι αμαρτία, είναι αμαρτία

Πάρε με κοντά σου μες στην αγκαλιά σου
κάνε με να νιώσω τη ζωή
μια βραδιά μονάχα τα φιλιά σου να ‘χα
κι ας πεθάνω μέχρι το πρωί

Δε λυπάσαι θα χαθώ και θα ‘σαι η αιτία
να χαθούν τα νιάτα μου δεν είναι αμαρτία
να χαθούν τα νιάτα μου δεν είναι αμαρτία
δε λυπάσαι θα χαθώ και θα ‘σαι η αιτία

Είναι αμαρτία, είναι αμαρτία
να χαθούν τα νιάτα μου
και θα ‘σαι εσύ η αιτία

Γιατί, αγάπη μου, γιατί :: Χιώτης Μ. - Λαμπίρη Ε. :: 1958
Αριθμός δίσκου: LIB- 310
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16137
_______________________________________________________________
Μου λες πως θέλεις να χωρίσουμε
και τη φωλιά μας να γκρεμίσουμε
και ούτε να ξαναμιλήσουμε
γιατί, αγάπη μου, γιατί.

Μήπως τα χάδια μου βαρέθηκες
και με αγάπη άλλη μπλέχτηκες
πως θα πεθάνω δεν το σκέφτηκες
και η αιτία θα ‘σαι εσύ.

Είναι πολύ βαρύς ο χωρισμός
είναι αγιάτρευτος ο στεναγμός
για σένα θα με φάει ο καημός
αφού δεν θα ‘μαστε μαζί.

Όταν σε χάσω φως μου, θα χαθώ
στο ξαναλέω πως θα τρελαθώ
μπορεί αγάπη μου να σκοτωθώ
τι να την κάνω τη ζωή.

Τα φράγκα μου χαλάω (Τι σας νοιάζει που ρεφάρω) :: Παπαϊωάννου Ι. - Δασκαλάκη Μ. :: 1960
Αριθμός δίσκου:
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=10633
_______________________________________________________________

Η λεβέντισσα :: Τατασόπουλος Ι. - Καλφοπούλου Σ. :: 1948
Αριθμός δίσκου: B-74159
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16901
_______________________________________________________________
Είσαι, φίλε, γελασμένος, αν κορόιδο με θαρρείς,
[την καρδιά μου την ορίζω σαν λεβέντισσα |
και μαστόρικα τους άντρες τους κυβέρνησα.][

Κι άλλοι ήρθανε να παίξουν, μα μπαστούνια τα ‘χουν βρει,
[μ’ όλους έπαιξα στο χέρι, σαν λεβέντισσα,|
ένας μ’ έχει ξελογιάσει και το γλέντησα.][

Τώρα πια όλους τους άντρες, σαν λουλούδια τους κοιτώ,
[έχω βρει τον άνθρωπό μου, σαν λεβέντισσα,|
την καρδιά μου όπως πρέπει την κυβέρνησα.][

Της αγάπης ο ζητιάνος :: Βενιέρης Α. - Βαμβακάρης Μ. :: 1949
Αριθμός δίσκου: Β-74159
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5901
_______________________________________________________________
Μονάχος μες στην καταχνιά
σαν το στοιχειό στην ερημιά
φεύγω δυστυχής και πλάνος
της αγάπης ο ζητιάνος.

Με δέρνουν όλοι οι καιροί
είναι το χτύπημα βαρύ
πώς θ’ αντέξω απελπισμένος
κι από σένα προδομένος.

Δεν έχω ελπίδα πια καμιά
μοιάζω σπασμένη καλαμιά,
ποιος πονεί στον κόσμο επάνω
μιας αγάπης το ζητιάνο;

