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Πέντε µάγκες στον Περαία 
πέρασαν απ’ τον τεκέ 
ένας είπε απ’ την παρέα 
πα’ να πιούµε έν’ ναργιλέ 
  
Μπήκαν µέσα να φουµάρουν 
φώναξαν τον τεκετζή 
πιάσε έν’ ναργιλέ αφράτο 
µε Περσίας τουµπεκί 
  
∆ύο τάληρα τον δίνεις 
τρία θα πληρώσουµε 
αν η γκλάβα θα γεµίσει 
θα σε προτιµήσουµε 
  
Φούµαραν και ήταν τζούρα 
φώναξαν τον τεκετζή 
δεν κατάλαβαν µαστούρα 
ήταν σκέτο τουµπεκί 
  
Εσύ νόµιζες πως έχεις 
τίποτα κορτάκηδες 
ούτε πιτσιρίκια έχεις 
µήτε και πρεζάκηδες 
  
Πάν’ εκεί στο Kουνελάκι 
έχω ζούλα έν’ ναργιλέ 
πάµε µάγκες να τον πιούµε 
να µην πάµε στον τεκέ 
  
 
 

 
 

 
Ο εσωτερικός χώρος του τεκέ – σκίτσο του στιχουργού Νίκου Μάθεση 

 
Εσύ νόµιζες πως έχεις 
τίποτα κορτάκηδες 
ούτε πιτσιρίκια έχεις 
µήτε και πρεζάκηδες 
  
Αν θα κλείσουν τους τεκέδες 
Πειραιά, Κρεµµυδαρού 
τότε πια θα κουβαλάω 
στη σπηλιά την κουρελού 
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Πέντε µάγκες στον Περαία 
 
Τραγούδι που αναφέρεται στη χρήση χασίς. Πέντε µάγκες πηγαίνουν σε τεκέ 
να καπνίσουν. Ο τεκετζής τους προσφέρει αργιλέ χωρίς χασίς, παρά µόνο 
καπνό (τουµπεκί). Και αυτοί του λένε ότι δεν µπορεί να τους κοροϊδέψει. ΄Οτι 
κάνει λάθος αν νοµίζει ότι είναι "κορτάκηδες" (επιδειξίες, φιγουρατζήδες) ή 
"πιτσιρίκια" (που δεν γνωρίζουν το χασίς). Ούτε είναι βέβαια "πρεζάκηδες" 
(όπου ο οποιοσδήποτε τους πωλεί οτιδήποτε ως ηρωϊνη και αυτοί το 
αποδέχονται και το χρησιµοποιούν χωρίς να ενδιαφέρονται για την ποιότητα 
της ουσίας). Τέλος το τραγούδι αναφέρεται στις νοµοθετικές αποφάσεις για 
κλείσιµο των τεκέδων. ΄Ετσι, από την µία πλευρά η νοθεία των τεκετζήδων, 
από την αλλή οι διώξεις, τους αναγκάζουν να κάνουν χρήση µε δικά τους 
µέσα, µακριά από την πόλη, σε κάποια σπηλιά. Εδώ µιλούν οπωσδήποτε 
υποτιµητικά για τους "πρεζάκηδες". ΄Αλλωστε ο τίτλος του "πρεζάκια" από 
µόνος του ήταν υποτιµητικός έως υβριστικός.  

 
Κρεµµυδαρού: η ∆ραπετσώνα (Η ∆ραπετσώνα είναι προάστιο-δήµος στα 
δυτικά της βιοµηχανικής πόλης του Πειραιά και αποτελεί το βόρειο µέρος του 
λιµανιού) 
 
Κουνελάκη: ύψωµα στη ∆ραπετσώνα  
 


