
Αµπελοκουτσούρα                                         capo +2 
Am                                                             G             C     Em         Am                
|~Θε|ός που |την|~ πο|λυχρο|νεί την |αµπε|λο|κου|τσούρα|~ |  
|~που |κάµνει |το|~ γλυ|κό κρα|σί και |τα ξεχ|νά|µε |ούλα|~ | 
Am                     G    C    Em     Am                   G     C    Em 
|όρτσα |µια κι έ|λα |γιο|µάτα |για τα |σένα |µαυ|ρο|µάτα|          Am 
|όρτσα |µια και |δυο |σου |λέω |µην µε |τυραν|νείς |και |κλαίω.|~ | 

Θεός που την πολυχρονεί την αµπελοκουτσούρα 
που κάµνει το γλυκό κρασί και τα ξεχνάµε ούλα 
όρτσα µια κι έλα γιοµάτα για τα σένα µαυροµάτα 
όρτσα µια και δυο σου λέω µην µε τυραννείς και κλαίω. 

Σιφούνι µου στραβόραδο παλιά καταβολάδα 
Κρασάκι που µε κέρναγες ούλη την εβδοµάδα 
όρτσα µια κι έλα γιοµάτα για τα σένα µαυροµάτα 
όρτσα µια και δυο σου λέω µην µε τυραννείς και κλαίω. 

Θωρείς ετούτο το κρασί που ’ναι µες’ το ποτήρι 
Καριώτες το πατήσασι µέσα στο πατητήρι. 
Έλα, έλα πέρδικα µου στ’ αγκαλάκια τα δικά µου 
έλα έλα που σου λέω µη µε τυραννείς και κλαίω. 

Ξύπνα Λευτέρη κι άνοιξε και βάλε το βρακί σου 
κι άνοιξε το πιθάρι σου να πιουµ’ απ’ το κρασί σου. 
Έλα, έλα που σου λέω µη µε τυραννείς και κλαίω 
έλα έλα µετά ’µένα να περνάς χαριτωµένα. 

Βάλε κρασί στο µαστραπά και βγάλ’ το στον αέρα,  
κι αν δεν το πιω την Κυριακή το πίνω τη δευτέρα. 
Παίρνω βρε τον τοίχο-τοίχο δεν µπορώ να σε πετύχω 
παίρνω βρε τον φράχτη-φράχτη και σε βρίσκω µε ’ναν ναύτη. 

Κρασί σε πίνω για καλό µα ’σύ κακό µου κάµνεις,  
από τον δρόµο µ’ εξορείς και στον γκρεµό µε βγανεις. 
όρτσα µια κι έλα γιοµάτα για τα σένα µαυροµάτα 
όρτσα µια και δυο σου λέω µην µε τυραννείς και κλαίω. 

Βάρια καρδιά είχα σήµερα µα πάλι πέρασε µου,  
γιατ’ είδα το συµπέθερο κι εχαµογέλασε µου. 
Έλα, έλα πέρδικα µου στ’ αγκαλάκια τα δικά µου 
έλα έλα που σου λέω µη µε τυραννείς και κλαίω. 

Τεσσερακάνουντος σταυρός κρέµεται στο λαιµό σου 
κι όλοι φιλούνε το σταυρό µα εγώ το µάγουλο σου. 
Έλα, έλα που σου λέω µη µε τυραννείς και κλαίω 
έλα έλα µετά ’µένα να περνάς χαριτωµένα. 

Στο παραθύρι που θωρείς γαρούφαλο εν πρέπει 
γιατί ’σαι ’σύ γαρούφαλου κι ’ος έχει µάτια βλέπει. 
Παίρνω βρε τον τοίχο-τοίχο δεν µπορώ να σε πετύχω 
παίρνω βρε τον φράχτη-φράχτη και σε βρίσκω µε ’ναν ναύτη. 

Έχω τραγούδια να σας πω ένα σακί γιουµάτο 
µα ηξεκολώθην το σακί και πέσαν ούλα κάτω.


