Playlist με τίτλο: πα ντε κουα
Δημιουργήθηκε από paulinakis στις 17 Ιανουαρίου 2016

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

Τι σε νοιάζει, τι σε νοιάζει :: Περιστέρης Σ. - Μπέλλου Σ. :: 1951
Αριθμός δίσκου: GA-7638
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=758
_______________________________________________________________
Αφού πια δε με γουστάρεις
κι άλλην λες πως αγαπάς,
τις φιγούρες σου παράτα
και για μένα μη ρωτάς.

Τι σε νοιάζει, τι σε νοιάζει,
αν το πίνω το ρημάδι,
τι σε νοιάζει, τι σε νοιάζει,
αν πεθάνω κάποιο βράδυ.

Μια και μ’ έχεις παρατήσει,
τι σε μέλλει πως περνώ,
τι σε μέλλει αν ξενυχτάω,
αν τα πίνω και μεθώ.

Τι σε νοιάζει, τι σε νοιάζει,
αν το πίνω το ρημάδι,
τι σε νοιάζει, τι σε νοιάζει,
αν πεθάνω κάποιο βράδυ. |

Τα βελουδένια μάτια σου :: Τσιτσάνης Β. - Παγιουμτζής Σ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: DG-6451
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2159
_______________________________________________________________
[Τα χρυσόξανθα μαλλιά, τα βελουδένια μάτια,]x2
[με σφάζουν, με πληγώνουνε, με κάνουνε κομμάτια.]x2

[Τα μπλε σου τα φορέματα, το πράσινο γοβάκι,]x2
[είναι καημός σαν περπατάς, γλυκό μου μοδιστράκι.]x2

[Ποτέ σου πια να μη ξεχνάς πως θα 'ρθω να σε πάρω,]x2
[γυναίκα να σε κάνω με παπά και με κουμπάρο.]x2

[Τα χρυσόξανθα μαλλιά, τα βελουδένια μάτια,]x2
[αυτόν που θ' αντικρίσουνε τον κάνουνε κομμάτια.]x2

Σχόλια[επεξεργασία]
Συν-δημιουργός ο Στράτος Παγιουμτζής

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.

Σε μια μικρούλα :: Τσαούς Γ. - Περπινιάδης Σ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: DG-6304
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1654
_______________________________________________________________
Στην Αθήνα μια μικρούλα
όμορφη και νοστιμούλα
με τα μάτια της τα μάυρα
μ' άναψε φωτιά και λαύρα

Της μιλώ δεν μ' απανταει
την αγάπη μου πετάει
θέλει να με βασανιζει
την καρδια να μου ραϊζει

Αχ μικρούλα μου αφράτη
και με ζάχαρη γεμάτη
σαν σε βλέπω με τρελλαίνεις
και στον Άδη με πηγαίνεις

Με έκανες κακιά και λιώνω
με τα κόλπα σου τελειώνω
και στον κόσμο θα το λέω
που με τυρανείς και κλαίω

Αχ μικρούλα μου σκερτσόζα
και ναζιάρα καπριτσιόζα
μ' έχεις βάλει σε μεράκι
και με πότισες φαρμάκι

Μ' έκανες κι αναστενάζω
και τον πόνο μου φωνάζω
σ' αγαπώ και θα πεθάνω

ταίρι μου αν δεν σε κάνω

