Playlist με τίτλο: Βαμβακάρης
Δημιουργήθηκε από pipkos στις 21 Ιανουαρίου 2017

Μπαμπέσικα με τράβηξες (Μπαμπέσικα μου τα 'φερες) :: Βαμβακάρης Μ. - Κηρομύτης Σ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: DG-6527
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1466
_______________________________________________________________
Μπαμπέσικα με τράβηξες μ' αυτήν την τσαχπινιά σου
κι ωραία με κατάφερες να μπω στην αγκαλιά σου
ωραία με κατάφερες να μπω στην αγκαλιά σου
μπαμπέσικα με τράβηξες μ' αυτήν την τσαχπινιά σου
Μπαμπέσικα με τράβηξες μ' αυτήν την τσαχπινιά σου
κι ωραία με κατάφερες να μπω στην αγκαλιά σου
Το πέτυχες το κόλπο σου και μ' άναψες μαράζι
και τώρα που με τύλιξες για μένα δε σε νοιάζει
Και τώρα που με τύλιξες για μένα δε σε νοιάζει
το πέτυχες το κόλπο σου και μ' άναψες μαράζι
Το πέτυχες το κόλπο σου και μ' άναψες μαράζι
και τώρα που με τύλιξες για μένα δε σε νοιάζει
Αφού στα δίχτυα μ' έμπλεξες και μ' έκανες να λειώνω
πια δε σου καίγεται καρφί για το δικό μου πόνο
Πια δε σου καίγεται καρφί για το δικό μου πόνο
αφού στα δίχτυα μ' έμπλεξες και μ' έκανες να λειώνω
Αφού στα δίχτυα μ' έμπλεξες και μ' έκανες να λειώνω
πια δε σου καίγεται καρφί για το δικό μου πόνο

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.

Κάποτε ήμουνα κι εγώ :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: AO-2185
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1574
_______________________________________________________________
Κάποτε ήμουνα κι εγώ παιδάκι από τα φίνα (δις)
Και η καρδιά μου επόνεσε για μια γλυκειά τσαχπίνα (δις)

Όταν την έπαιρνα μαζί ο κόσμος με κοιτούσε (δις)
Μ’αυτή μου την αμόλυσε και μ’άλλονε γλεντούσε (γυρνούσε) (δις)

Κι από το ντέρτι το πολύ θολώνει το μυαλό μου (δις)
Και η ψυχή μου η δύστυχη σπαράζ(ει) στον (απ’τον) καϋμό μου (δις)

Και από τότε πια κι εγώ καμιά πια δε γουστάρω (δις)
Τη τσίκα μου πάντα τραβώ και αργιλέ φουμάρω (δις)

Μελωδία[επεξεργασία]
Πρότυπο:Κλικ για μελωδία
&lt;lilymidi&gt;
\set Staff.midiInstrument = "bright acoustic"
\clef treble
\key d \minor
\time 2/4
\relative c
d8 bes8d16c16 a8c16bes16 g8bes16a16 f8a16g16 e8f16e16 d16e16f16g16 a8
d8 bes8d16c16 a8c16bes16 g8bes16a16 f8a16g16 e8f16e16 d16e16f16g16 a16g16f16e16 d8 a8 d16
a d16f16 a8 a8 bes16a16gis16bes16 a8 f8 gis8 a8 bes8 cis8 e16d16c16bes16 a8 f8 d16
a16 d16 f16 a8 a8 bes16a16gis16bes16 a8 f8 gis8 a8 bes8 cis8 e16d16c16bes16 a8 f8 d16
a'16gis16a16bes8bes16a16a16g16g16f16f8e8f8gis8a8bes8cis16bes16a16gis16a8f8d16
a'16gis16a16bes16bes16a16a16g16g16f16 f e e d d e8 gis8a8bes8a16gis16f16e16d8a8d8
&lt;/lilymidi&gt;

Τα ζηλιάρικά σου μάτια :: Βαμβακάρης Μ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: B-21955
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2232
_______________________________________________________________
Τα ζηλιάρικά σου μάτια μ' έχουνε τρελάνει
δε λογάριασα παλάτια σκλάβο μ'έχουν κάνει
|μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω
με παιδεύεις γιατί δεν μ'αγαπάς x2

Σε αγάπησα στ' αλήθεια πιά για σένα κλαίω
έχω φλόγα μες στα στήθια άκου που στο λέω
|σ'άγναντεύω σέ λατρεύω
μήν κακιώνεις γιατί θά τρελλαθώ x2

Είναι κρίμα να μ' αφήνεις μόνος μου να λιώνω
μαύρη συντροφιά μου δίνεις μοναχά τον πόνο
|η ματιά σου η άσπλαχνη καρδιά σου
μου'χει πάρει τό δόλιο μου μυαλό x2

Χτες το βράδυ στο σκοτάδι :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1935
Αριθμός δίσκου: AO-2280
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4400
_______________________________________________________________
Χτές τό βράδυ στό σκοτάδι, μέ στριμώξανε δυό μαύροι
έρευνα για να μου κάνουν, και το μαύρο να μου πάρουν

(γειά σου Μάρκο μου με τα τραγουδάκια σου)

Είχα κάνει φίνα ζούλα πού τούς έπιασε τρεμούλα
ρε ψάξανε να μου το βρούνε μάγκα τώρα θα το πιούμε

Αγριέψανε οι μαύροι μού τήν στήνουν τ'άλλο βράδυ
ρε καί μέ κάνουνε πιαστό μέ τραβούνε στό πλεχτό

Τό πρωί στόν διοικητή αμάν αμάν και το βράδυ στήν αρχη
βρέ και ετσι μάγκα μέ δικάζουν καί οι μαύροι ησυχάζουν

Τα μπλέ παράθυρά σου :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1938
Αριθμός δίσκου: GA-7116
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4622
_______________________________________________________________
Περνούσα και σ' αντίκριζα
ψηλά στα παραθύρια x2
και τότες πια καμάρωνα
τα δυό σου μαύρα φρύδια x2

Επήγες σ' άλλη γειτονιά
κι γω τρελός γυρίζω x2
με παίρνει το παράπονο
και ανώφελα δακρύζω x2

Πού να ζητήσω να σε βρω
στη γη στην οικουμένη x2
σάν έφυγες και μ' άφησες
με την καρδιά καμμένη x2

Ξενοίκιασε το σπίτι σου
και έλα στη γειτονιά σου x2
όπως και πριν να σε θωρώ
απ' τα παράθυρά σου x2

Μελωδία[επεξεργασία]
Ρυθμός - "Παλιό" ζεϊμπέκικο

Πρότυπο:Κλικ για μελωδία
&lt;lilymidi&gt;
\set Staff.midiInstrument = "bright acoustic"
\clef treble
\tempo 4=100

\key d \major
\time 9/4
\relative c'
fis16 fis, d8 e fis b16 b a8 g16 fis e8 d fis16 e d8 cis b b16 cis d8 e fis d
{fis16 fis d8 e fis b16 b a8 g16 fis e8 d fis16 e d8 cis b fis16 fis b8 fis b fis'
fis d16 d eis8 d16 d eis8 fis16 fis g8 fis a g16 g fis8 eis fis d16 d fis8 d fis fis
fis d16 d eis8 d16 d eis8 fis16 fis g8 fis a g16 g fis8 eis fis d16 d fis8 d fis fis
g fis16 fis e8 d e d16 d e8 fis g fis16 fis e8 d e d16 d e8 d e
e e fis16 fis g8 fis a g16 g fis8 e fis d16 d e8 cis b fis16 fis b8 fis b4
}
\addlyrics {_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Περ νου_ σα _ και σ' αν τι κρι _ ζα ψη λα στα _ πα ρα θυ __
_ _ ρια __ _ _ Περ νου_ σα _ και σ' αν τι κρι _ ζα ψη λα στα _ πα ρα θυ __ _ _ ρια __ _ _ και το τες _ πια κα
μα ρω _ να τα δυο σου _ μαυ ρα φρυ __ _ _ δια __ _ _ και το τες _ πια κα μα ρω _ να τα δυο σου _ μαυ ρα
φρυ __ _ _ δια __ }
&lt;/lilymidi&gt;

Το πορτοφόλι (Στον κόσμο το σημερινό) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940
Αριθμός δίσκου: GA-7294
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7757
_______________________________________________________________
Στον κόσμο το σημερινό αυτό το ξέρουν όλοι,
η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι.

Αν πορτοφόλι μάθουνε πως έχεις μες την τσέπη,
σου λεν' πως είσαι τζέντελμαν πως είσαι κάθως πρέπει.

Οι φίλοι σου σε θέλουνε και σε πλησιάζουν όλοι
μονάχα σαν θα μάθουνε πως έχεις πορτοφόλι.

Το πορτοφόλι τι τα θες έχει μεγάλη χάρη,
σε κάθε δύσκολη στιγμή σε βγάζει παλικάρι. |

Ο συνάχης :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934
Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2185
http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15759
_______________________________________________________________
Συναχωμένος μου’ρχεσαι αμάν αμάν μουρμούρη μ’(ου) από πέρα
Και μεσ’τα χέρια σου κρατάς συνάχη μου μια δίκοπη μαχαίρα

Με ποιον τα’χεις συνάχη μου αμάν αμάν να πας να καθαρίσεις
Την ηθική σου θίξανε, συνάχη μου, και πας να εγκληματίσεις

-Γεια σου Μάρκο μου με τις όμορφες πενιές σου! (φωνή Γ. Μπάτη)

Κοίτα καλά συνάχη μου, αμάν, αμάν, που πάντα ξεσπαθώνεις (ωχ μπράβο)
Και κει π’(ου) ανακατεύεσαι, συνάχη μου, μπέσα ποτέ μη δώνεις

-Ωχ! Αχ! Αχ!

Ας’το μπουλασιλίκι σου, αμάν, αμάν, και πάψε το συνάχι
Και δεν ανακατεύομαι, συνάχη μου, σε ότι κι αν σου λάχει

-Ώπα!

Συναχωμένος μου’ρχεσαι, μουρμούρη μου, μάγκα μου από πέρα
Και μεσ’τα χέρια σου κρατάς, συνάχη μου, μια δίκοπη μαχαίρα

-Μπράβο Μάρκο! (φωνή Γ. Μπάτη)

