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Όμορφη είναι η νύφη μας
σαν το ρουδί μαντίλι
σαν τα πουλιά που κελαηδούν 
τον Μάη τον Απρίλη.

Όμορφη είναι η νύφη μας
μα έχει ένα ψεγάδι
δεν έβαλε στα χείλη της
καθόλου κοκκινάδι.

Όμορφα της τα κτένισαν
της νύφης τα μαλάκια
θα τα χαλάσει ο γαμπρός
απ’  τα πολλά χαδάκια.
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Στον ουρανό η Άρτεμις
στη γη η Περσεφόνη
στη χάρη και στην λεβεντιά 
νυφούλα μου είσαι μόνη.

Νύφη γιατί  ήσουν όμορφη
και ήσουν παινεμένη
σε διάλεξε και ο γαμπρός
να ζεις ευτυχισμένη.

Όμορφη είναι η νύφη μας
μα έχει και ένα νάζι
στη Βενετιά δεν βρίσκεται
λουλούδι να της μοιάζει.
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Μας πήρατε το γιασεμί
σας δώσαμε βιολέτα
γιατί από τούτο το χωριό
δεν τούπρεπε γυναίκα.

Έξαφνα σε πλακώσανε
βροντές και αστροπελέκια
και σου σημώσανε τον νου
τα μάθια τα γυναίκια.

Κρίμαστο το γαρύφαλλο
πούπεσε μες τ΄ αγκάθια
δεν έπεσε μες τους  ανθούς
και μες τα μοσχοκάρφια.
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Σας πήραμε το γιασεμί
αντάμα με τη ρίζα
που πλένατε τα ρούχα σας
επάνω και μυρίζα.

 Σας πήραμε την πέρδικα
από την γειτονιά σας
που τραγουδούσε το πρωί
κ’ εξύπνα τη γενιά σας.

Μα εσείς και αν την πήρατε
με για σας με χαρά σας
δεν είχατε καλύτερη
μέσα στη γειτονιά σας.
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Σας πήραμε την πέρδικα
την πενταπλουμισμένη
κι’ αφήσαμε τη γειτονιά
σα χώρα κουρσεμένη.

Στη γειτονιά σας είχατε
λογής λογής λουλούδια
μα εσείς επροτιμήσατε
δικά μας κοπελούδια.

Στη γειτονιά σας είχατε
λογής λογής βλαστάρια
μα εσείς επεγεντήσατε
δικά μας παλικάρια.
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Η σπίθα η λαμπρότατη
στη στάχτη ήταν χωμένη
έτσι ‘ταν η αγάπη σας
κρυφή μα μπιστεμένη.

Κρυφή ‘ταν η αγάπη σας
μέσα στα χορταράκια
και τώρα την εμάθανε
και τα μικρά παιδάκια.

Τι ουρανός είναι αυτός
τι κόσμος είναι τούτος
να μη νικά ο έρωτας
και να νικά ο πλούτος.
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Γαμπρέ μου να την χαίρεσαι
τη νέα όπου πήρες
γιατί απ΄ όλα τα καλά
την προίκισαν οι μοίρες.

Σήκωσ’ γαμπρέ το χέρι σου
και κάμε τον σταυρό σου
και παρακάλει τον Θεό
να ζει το στέφανό σου.

Εύχομαι στους νεόνυμφους
χρόνια πολλά να ζήσουν
και του Αβράμη τα καλά
όλα να τ’ αποκτήσουν.
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Λιμάνι που βρες κ’ άραξες
φουρτούνα δεν φοβάσαι
τον έρωτα τον κέρδισες
και πια δεν συλλογάσαι.

Για σήκω πετροπέρδικα
τίναξε τα φτερά σου
δωσ’ τα κλειδιά της μάνας σου
και πιασ’ της πεθεράς σου.

Θαυμάζουμε τι έγινε
η τόση σας αγάπη
σαν αστραπή στον ουρανό
εσκόρπισε κι’ εχάθη.
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Έφυγες απ’ το σπίτι σας
κ’ η γειτονιά μαυρίζει
της πεθεράς σου η αυλή
ανθεί και λουλουδίζει.

Θαυμάζουμε τη γνώμη σου
και την υπομονή σου
που φεύγεις απ’ τη μάνα σου
και δεν πονεί η ψυχή σου.

Έφυγες απ’ το σπίτι σας
πουλιά δεν κελαηδούνε
μήτε τα παλικάρια πια
δεν πάνε εκεί να δούνε.
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Τον έρωτά σου στην καρδιά
τον έχω ριζωμένο
και τον χαρίζεις αλληνής
της δίνεις πράγμα ξένο.

Ερωτικούς μαγνητισμούς
έχουν οι οφθαλμοί σου
και αυτοί με μαγνητίσανε
και χάνομαι μαζί σου.

Είμαι μακρά σου ορφανή
δεν έχω συνοδεία
επιστολή σου καρτερώ
να κάνω ομιλία.
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Κλαίω κρυφά να μην ιδούν
άλλοι τα δάκρυά μου
και πουν πως έχω βάσανα
και πόνους στην καρδιά μου.

Καίομαι και μαραίνομαι
πεθαίνω κάθε ημέρα
και με τον αναστεναγμό
ζεσταίνω τον αέρα.

Κρυφά τρέφω τους καημούς
εις τα εντόσθιά μου
και κανενός δεν τον μιλώ
τον πόνο στην καρδιά μου.
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Όταν αναστενάζω εγώ
ψηλά βουνά ραγίζουν
σκληρόκαρδοι μαραίνονται
μάτια γλυκά δακρύζουν.

Του στεναγμού μου ο καπνός
εκεί όπου πηγαίνει
πέτρες και βράχους διαλεί
δένδρα βουνά μαραίνει.

Ο κόσμος πια εχάλασε
και γίνηκε μια πλάση
γυρεύει ο ένας αδελφός
τον άλλο να χαλάσει.
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Ψεύτης ο κόσμος ο ντουνιάς
εψεύτισε  η σφαίρα
φίλος δεν βρίσκεται πιστός
τη σήμερον ημέρα.

Όλο τον κόσμο περπατώ
για να σε λησμονήσω
μ’ αδυνατώ ένα λεπτό
να μη σε μελετήσω.

Ο κόσμος έχει βάσανα
μα όχι σαν κι’  εμένα
που είναι τα φυλλοκάρδια μου
στα κάρβουνα ψημένα.
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Ελάτε φίλοι κι’ αδελφοί
τη νιότη να χαρούμε
γιατί θα έρθει και ο καιρός
να τα υστερηθούμε.

Όσα άστρα έχει ο ουρανός
και φύλα το βαγγέλιο
τόσα καληνυχτίσματα
σου ‘φήνω και διαβαίνω.

Πολύ βαθιά εις την καρδιά
αισθάνομαι ένα πόνο
κλαίω απαρηγόρητα
μα δεν το φανερώνω.
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Τον θάνατο λένε σκληρό
γιατί κορμιά νεκρώνει
για μένα είναι πολύ καλός
γιατί με λευτερώνει.

Τι έχεις καημένε κόρακα
κ΄ ειν΄ τα φτερά σου μαύρα
αν έχεις πόνο στην καρδιά
έλα να κλαίμε αντάμα.

Λιγώθηκε η καρδούλα μου
τα  μάτια μου όλο κλαίνε
τα χείλη μου σε πεθυμούν
μα ανθρώπου δεν το λένε.
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Είμαι κοντά στον θάνατο
και στην παραφροσύνη
και νοιώθω το κορμάκι μου
σιγά σιγά να σβήνει.

Χριστέ μου και τι σούκανα
και με παιδεύεις τόσο
αν είναι για πολύ καιρό
πάρε με να γλυτώσω.

Στων πληγωμένων τις καρδιές
βρίσκεται κ’ η δική μου
και ο κόσμος όλος απορεί
με την υπομονή μου.





17

Σκληρέ σκληρά με τυρανείς
να ο Θεός και ας κρίνει
γιατ’ είχα στο κορμάκι σου
μεγάλη εμπιστοσύνη.

Όσο και αν το τυρανείς
το τρυφερό κορμί μου
ελπίζω πως θα σε χαρώ
με την υπομονή μου

Ο έρωτας τον άνθρωπο
πώς τον κατασκευάζει
κορμί σαν τριαντάφυλλο
το κάνει και χτικιάζει.
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Έρωτα κάκιστο παιδί
μα πονηρέ και πλάνε
για δες πως με κατάντησες
τα ντέρτια θα με φάνε.

Τον έρωτα συνάντησα
σ’ ένα στενό σοκάκι
και βάστα και στο χέρι του
ένα φλασκί φαρμάκι.

Τι να την κάμω τη ζωή
στον κόσμο για σημάδι
και να με λένε ζωντανή
κι’ εγώ να μαι στον Άδη.
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Μου λένε να μη σαγαπώ
και να σε λησμονήσω
να μη με τρώει η έγνοια σου
πουλί του παραδείσου.

Όλοι μου λεν πως αγαπώ
μα εγώ στον Θεό αμόνω  
και το δικό σου το κορμί
κρυφά το καμαρώνω.

Όταν με παν’ στην εκκλησιά
και ανάψουν τα κεριά μου
τότε σκληρέ και άπονε
θα βγεις απ’ την καρδιά μου.
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Μη μ’ αρνηθείς αν δεν με δεις
νεκρή να με φιλούνε
τ’ αδέλφια τα ξαδέλφια μου
τα μαύρα να φορούνε.

Μη μ’ αρνηθείς αν δεν ιδείς
τα μάτια μου κλεισμένα
την Παναγιά στα στήθια μου
τα χείλια σφαλισμένα.

Η επιμέλεια νικά
όλες τις δυσκολίες
και οδηγεί τον άνθρωπο
σε δρόμο ευτυχίας.



Άννα Φουντούλη
Καραβοστάμο  4 Οκτωβρίου 1952



Από το δεφτέρι της
κυρίας Άννας Η. Φουντούλη
Εκ Καραβοστάμου Ικαρίας

τη 23/6/1951





Μία μέρα ένα παιδάκι
πήγε πάνω στο βουνό
να μαζέψει χορταράκια
γιατί ήταν ορφανό

Είχε μάτια δακρυσμένα
πότε το ‘πιαναν λυγμοί
γιατί ήξερε στο σπίτι
πως δεν είχανε ψωμί

Εκατέβαινε να φύγει
βλέπει εμπρός άλλα παιδιά
που είχαν άνθη μαζεμένα
το καθ’ ένα στην ποδιά





Πέστε μου καλά παιδιά
μη μου κρύψετε όμως τι
έχετε μες την ποδιά σας
μήπως έχετε ψωμί

Άνθη έχομε μικρέ μου
μαζεμένα απ’ το βουνό
μα τι έχεις και δακρύζεις
μήπως είσαι ορφανό;

Ορφανό από πατέρα
μόνο η μαμά μου ζει
κάποτε έρχεται στα χόρτα
και τα βγάζουμε μαζί





Αυτά τρώμε για ψωμάκι
κι’ από πάνω το νερό
αυτά τρώει και κοιμάται
το μικρό μας το μωρό

Θε να πάω εγώ στο σπίτι
να σου φέρω και ψωμί.
Τρέξε μην αργοπορείς
το καλό που θα μου κάμεις
από αλλού θε να το βρεις

 

Από το ίδιο δευτέρι 
Καλιόπη Φουντούλη 

23/6/1951



Οδηγίες για τους ζωντανούς

Σαν αποθάνω μη με κλαις
γιατί είμαι πεθαμένη
κλάψε με τώρα ζωντανή
που είμαι πικραμένη.

Σαν αποθάνω θάψε με
στη γούβα τ’ αργαλειού σου
να με πατούν τα πόδια σου
κ΄ η σέλα του βρακιού σου.

Τραγούδια από τη γιαγιά μου
Άννα Η. Φουντούλη

Μ.Φ.






