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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

Σε παίρνω δίχως φράγκο :: Σέμσης Δ. - Περπινιάδης Σ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: AX-4052
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5018
_______________________________________________________________
Αφού μ’ αρέσεις κούκλα μου
σε παίρνω δίχως φράγκο
δεν εχω ανάγκη τα λεφτά
γιατί με λένε Βάγγο

θα πάρω μόνο προίκα μου
για σπίτια και παλάτια
την μαύρη την ελίτσα σου
και τα γλυκά σου μάτια

Και τα χειλάκια σου τα δυο
θα πάρω γω για προίκα
π’ όταν φιλάνε έχουνε
πάντα μεγάλη γλύκα

Στο λέω και στ’ ορκίζομαι
να μη με λένε Βάγγο
για την τρελή σου τσαχπινιά
σε παίρνω δίχως φράγκο

Με σένα ξελογιάστηκα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: AO-2678
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1075
_______________________________________________________________
Με σένα ξελογιάστηκα

χ3

σαν το κορόιδο πιάστηκα,
με δόλωσε η γλύκα σου
και γλύτωσαν την προίκα σου.

Παν’ οι ελπίδες άδικα

χ3

και τα εκατό χιλιάρικα
κι αφού πριν μου τα τάξανε,
τώρα τα λόγια αλλάξανε.

Τώρα τα λόγια αλλάξανε

χ3

άδικα μου την σκάσανε.
Στα γρήγορα παντρεύτηκα
κι ό,τι κι αν μου 'παν δέχτηκα,
μου φάγανε την προίκα σου
κι έμεινα με τη γλύκα σου.

Έτσι Μαρίκα δέχομαι :: Σέμσης Δ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: AO-2248
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5017
_______________________________________________________________
Δυο σπιτάκια βρε Μαρίκα μου ‘πανε πως παίρνεις προίκα,
το ‘να είναι εις το Θησείο, τ’άλλο στο Μεταξουργείο.
Μα ο μπάρμπας ο Γιάννης πρώτα εσυ αν δεν πεθάνεις,
να μη μείνεις για το ράφι, θα σου δώσει ένα χωράφι.

Αααααχ κι έτσι Μαρίκα δέχομαι, μαζί σου να πεθάνω,
[αλλιώς δεν παραδέχομαι, γυναίκα να σε κάνω.]x2

Στα Σεπόλια λένε όλοι, πο’ ‘χεις κάποιο περιβόλι,
νόστιμα που κάνει σύκα, σαν τα χείλη σου Μαρίκα.
Να ‘χεις, φως μου, την υγειά σου, να σου δώσει κι η γιαγιά σου
στο Παγκράτι ένα σπίτι του παππού του μακαρίτη.

Αααααχ κι έτσι Μαρίκα δέχομαι, μαζί σου να πεθάνω,
[αλλιώς δεν παραδέχομαι, γυναίκα να σε κάνω.]x2

- Γειά σου Σαλονικιέ μου, γειά σου παιδί μου
Δίσκος HMV AO 2248

Θέλω σπίτι και λεφτά :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939
Αριθμός δίσκου: 26-8169
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6073
_______________________________________________________________
Θα τα πιώ θα γίνω φέσι και θε να 'ρθω να σε βρω
να σου πω δυο κουβεντούλες όπου θέλω από καιρό
Να μου πεις αν είναι αλήθεια γιατί έμαθα μικρή
πως η μάνα σου με λέει αλανιάρη και μπεκρή.

Δε μου λες απ’ τη μαμά σου σαν τι έχει φαντασθεί
πως θα πάρεις τραπεζίτη η κανένα εφοπλιστή
Τώρα βρε ο κάθε άντρας θα στο πει ορθά κοφτά
πες μου προίκα πόσα δίνεις θέλω σπίτι και λεφτά.

Μόνο εγώ δε σου ζητάω, σ’ αγαπώ ο φουκαράς
πες μου έχεις τίποτα άλλο απ’ τα ρούχα που φοράς
Κλείσ’ το στόμα της μαμάς σου μη με κάνεις να πνιγώ
βρε θα μείνεις εις το ράφι άκου που σου λέω εγώ.

Ένα λαχείο ζήταγα :: Περιστέρης Σ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: GA-7267

Od-275160

http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5468
_______________________________________________________________
Ένα λαχείο ζήταγα σε μένανε να πέσει
Η τύχη μου όμως μου΄δωσε εσένα για πεσκέσι
Η τύχη μου όμως μου΄δωσε εσένα για πεσκέσι
Ένα λαχείο ζήταγα σε μένανε να πέσει

Λαχείο ήτανε αυτό ή βάσανα και πόνος
Καλύτερα ν΄απόμενα φτωχός και πάντα μόνος
Καλύτερα ν΄απόμενα φτωχός και πάντα μόνος
Λαχείο ήτανε αυτό ή βάσανα και πόνος

Η γλώσσα σου κι η γκρίνια σου το ταίρι της δεν έχει
Ούτε και πέτρινη καρδιά μπορεί σ΄αυτές ν΄αντέχει
Ούτε και πέτρινη καρδιά μπορεί σ΄αυτές ν΄αντέχει
Η γλώσσα σου κι η γκρίνια σου το ταίρι της δεν έχει

Καθημερνώς την προίκα σου χτυπάς και μου φωνάζεις
Σου κάνω τα χατίρια σου και πάλι μου γκρινιάζεις
Σου κάνω τα χατίρια σου και πάλι μου γκρινιάζεις
Καθημερνώς την προίκα σου χτυπάς και μου φωνάζεις

48 χιλιάρικα :: Σκαρβέλης Κ. - Περδικόπουλος Δ. :: 1937
Αριθμός δίσκου: GA-7078
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=10318
_______________________________________________________________
[Άιντε να ειπείς της μάνας σου
την προίκα σου να δώσει] 2χ
[και τα φλουριά που μου ‘χε πει
γιατί θα μετανιώσει] 2χ

[Σαράντα οχτώ χιλιάρικα
κι αμπέλια μου ‘χει τάξει] 2χ
[να μου τα δώσει όλα αυτά
για να ήμαστε εντάξει] 2χ

[Δυο σπίτια που ‘χει στο χωριό
κι αυτά είναι δικά σου] 2χ
[να μου τα δώσει άπονη
η ψεύτρα η μαμά σου] 2χ

[Κι αν δε δεχτεί τότε να πεις
πως θα τ’ αποφασίσω] 2χ
[να σ’ αρνηθώ μικρούλα μου
και μόνος μου να ζήσω] 2χ

Πάλι μου κάνουν προξενιά :: Παπαϊωάννου Ι. - Παπαϊωάννου Ι. :: 1939
Αριθμός δίσκου: GA-7224
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9743
_______________________________________________________________
Πάλι μου κάνουν προξενιά
από τον Ποδονύφτη
κάποια μικρούλα καστανή
με προίκα και με σπίτι
πάλι μου κάνουν προξενιά
από τον Ποδονύφτη.

Και μια ψηλή μελαχρινή
από τους Ποδαράδες,
σπίτι με δύο μαγαζιά
και εκατό χιλιάδες
και μια ψηλή μελαχρινή
από τους Ποδαράδες.

Στην Αίγενα που βρέθηκα
σ' ένα μικρό γλεντάκι
κι εκεί μου προξενέψανε
ένα μικρό κουκλάκι
στην Αίγενα που βρέθηκα
σ' ένα μικρό γλεντάκι.

Πάω ταξίδι έξαφνα
μια μέρα στη Καβάλα,
μου προξενεύουν μια μικρή
αφράτη σαν το γάλα
πάω ταξίδι έξαφνα
μια μέρα στη Καβάλα.

Κάθουμαι τώρα σκέφτουμαι
αχ ποια να προτιμήσω,
[θαρρώ στην Αιγενήτισσα
ότι θα καταλήξω
κάθουμαι τώρα σκέφτουμαι
αχ ποια να προτιμήσω.] x2

Φόρα τα μαύρα φόρα τα :: Καρίπης Κ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1936
Αριθμός δίσκου: DG-6225------------------------------------------------------DG-6231
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9572
_______________________________________________________________
Δίσκος Columbia DG 6225, 1936 Συνθ.: Κώστας Καρίπης, Τραγ.: Ρόζα Εσκενάζυ
Δίσκος Columbia DG 6231, 1936 Συνθ.: Κώστας Καρίπης, Τραγ.: Ρόζα Εσκενάζυ
Δίσκος Grecian Phonograph 482 Συνθ.: Κώστας Καρίπης, Τραγ.: Ρόζα Εσκενάζυ

Απ' τον καιρό που έβγαλες τα μαύρα σου τα ρούχα,
[έσβησε, φως μου, ο σεβντάς μες την καρδιά που σου 'χα.]χ2

Φόρα τα μαύρα, φόρα τα
γιατί σου πάνε τρέλα
[και με τα μαύρα, μια στιγμή,
στην αγκαλιά μου έλα!]x2

Τα μαύρα ρούχα, μάτια μου, να τα ξαναφορέσεις,
[γιατί τα μαύρα σαν φορείς, πολύ-πολύ μ' αρέσεις.]x2

Σου δίνουνε μια τσαχπινιά
και μια περίσσια γλύκα,
[που γλήγορα θα παντρευτείς,
χωρίς πεντάρα προίκα!]x2

(Ξαναφόρεσέ τα, τα μαύρα ρούχα, Ροζίτσα μου!)

Αλανιάρα σεβνταλού :: Σκαρβέλης Κ. - Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α. :: 1929
Αριθμός δίσκου: GA-1431
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4846
_______________________________________________________________
Βρε, αλανιάρα σεβνταλού,
γιατί με βασανίζεις
και πάντα την καρδούλα μου
φαρμάκια την ποτίζεις.

Με τι σεβντά και ποιά φωτιά,
ο ουτιδανός θα σκάσω,
πως μπλέχτηκα και καίγουμαι,
και πια πονεί η καρδιά μου.

[Έλα, έλα, σεβνταλού, κάνε μένα γιαβουκλού,
έλα μη με τυραννείς κι ό,τι θες σε με θα βρεις.] χ2

Με ντέρτια κι αναστεναγμούς,
με το λουλά γυρίζω
και πάντα το κορμάκι μου,
για σε το βασανίζω.

Στο έλεος σου θα ‘μαι πια,
ρε, σεβνταλού μικρή μου,
γιατί σ’ αγάπησα πολύ,
μες από τη ψυχή μου.

Έλα, έλα, σεβνταλού, κάνε μένα γιαβουκλού,
έλα μη με τυραννείς κι ό,τι θες σε με θα βρεις.

Γυφτοπούλα :: Μπάτης Γ. - Μπάτης Γ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2187
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4919
_______________________________________________________________
Γυφτοπούλα στο χαμάμ, κι εγώ πληρώνω μπιρ-ταμάμ
όσα-όσα τα πλερώνω, να σε βλέπω μπιρ-ταμάμ
Για να μπεις να κάνεις μπάνιο, να μην πέσω κι αποθάνω
τσίμπι-ρίμπι γιάλα

Όταν βάζεις το τσεμπέρι, το λελούδι στο αυτί
το τσιγάρο εις στο χέρι, και στα κέντρα περπατείς
(γειά σου Μπάτη μου)
Να χαρείς τις δυο κοτσίδες, το φουστάνι το μακρύ
τ’ αψηλό σου το τακούνι, περπατάς και τρέμει η γη....ωπα

Γυφτοπούλα μου γλυκιά, μου ’χεις κλέψει την καρδιά
μ’ έκανες να τρελαθώ, γιατί πόλυ σ’ αγαπώ
(γειά σου μεμέτη μου με τον μπαγλαμά σου)
Να χαρείς την εμορφιά σου, την ποδιά σου τη χρυσή
αχ ξεσκάλτσωτη γυρίζεις, γυφτοπούλα μου εσύ

Δεν μπορώ να καταλάβω, Τούρκα είσαι για Ρωμιά
για Εγγλέζα, για Φραντσέζα, που'χεις τόση εμορφιά

Όταν βάνεις το παπάκι με τη φούντα τη χρυσή
τρέμει ο ουρανός να πέσει, με τ’ αστέρια του μαζί
(ε ρε Μπάτη σε κάνανε οι γυφτοπούλες χάλια αδερφέ μου)

Μελωδία[επεξεργασία]
Πρότυπο:Κλικ για μελωδία
&lt;lilymidi&gt;
\set Staff.midiInstrument = "bright acoustic"

\clef treble
\tempo 8=104
\key a \major
\time 9/8
\relative c
fis16 e fis gis a b fis8 fis16 fis e d cis d e e8 e16
fis16 e fis gis a b fis8 fis16 fis e d cis d e b8 b16
d d d d d d d cis b cis cis cis cis cis cis cis8 a16
b cis d d cis a b cis d d d d d d d d cis b
cis cis cis cis cis cis cis8 a16 b cis d d cis a b8 b16
{fis'16 e fis gis a b fis8 fis16 fis e d cis d e e8 e16
fis16 e fis gis a b fis8 fis16 fis e d cis d e b8 b16
d d d d d d d cis b cis cis cis cis cis cis cis8 a16
b cis d d cis a b cis d d d d d d d d cis b
cis cis cis cis cis cis cis8 a16 b cis d d cis a b4 }
\addlyrics {Γυφ το που λα στο χαμ αμ, κι εγω πλη ρω νω μπιρ ταμ αμ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Για να μπεις να καν εις μπα _ νιο, να μην πε σω κι απο θα νω
τσι μπι ρι μπι για _ λα
}
&lt;/lilymidi&gt;

Κάποια στα Υδραίικα :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Περπινιάδης Σ. :: 1939
Αριθμός δίσκου:
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3876
_______________________________________________________________
Θα 'ρθω πάλι απόψε να γλεντήσω,
στα Υδραίικα να ξενυχτήσω,
Πειραιωτοπούλα σκερτσοτσαχπινούλα
για να ειδείς πως σ' αγαπώ,
Πειραιωτοπούλα σκερτσοτσαχπινούλα
για να ειδείς πως σ' αγαπώ.

Θα 'χω όμορφη μαζί παρέα,
διαλεχτά παιδιά απ' τον Περαία,
να σου τραγουδήσουν και να σε ξυπνήσουν,
απ’τον ύπνο το γλυκό,
να σου τραγουδήσουν και να σε ξυπνήσουν,
απ’τον ύπνο το γλυκό. |

Το παράθυρό σου θέλω ν' ανοίξεις
τη χαρά σου όμως να την κρύψεις,
μη σε ειδεί η μαμά σου, θα βρεις το μπελά σου
και με κάνεις και πονώ,
να μη σε ειδεί η μαμά σου, θα βρεις το μπελά σου,
και με κάνεις και πονώ.

