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ΣΟΥΜΕΡΙΑ (περ. 2000 π.Χ.)

ΙΕΡΟΓΑΜΙΑ (αποσπ.)

A

1

Ζωοδοτικό σπέρμα, ζωοδότη σπόρε, βασιλιά,
που τ’ όνομά σου κήρυξε ο Ενλίλ, ζωοδοτικό
σπέρμα, ζωοδότη σπόρε, Νινουρτά, που τ’
όνομά σου κήρυξε ο Ενλίλ,
βασιλιά μου, θα προφέρω τ’ όνομά σου πάλι και πάλι,
Νινουρτά, εγώ ο άνθρωπός σου, ο άνθρωπός σου,
θα προφέρω τ’ όνομά σουάλι και πάλι.
Βασιλιά μου, το κριάρι έσπειρε το αρνί,
το κριάρι έσπειρε το καλό πρόβατο,
θα προφέρω τ’ όνομά σου πάλι και πάλι.

Όσο ήταν βασιλιάς(…),
στο ποτάμι έτρεχε κρύο νερό,
στο χορτάρι φύτωνε πλούσιος σπόρος,
η θάλασσα ήταν γεμάτη κυπρίνους και (…) ψάρια,
στον καλαμιώνα φύτρωναν παλιά καλάμια, νέα
καλάμια,
τα δάση ήταν γεμάτα ελάφια και τράγους,
το δέντρο μασγκούρ φύτρωνε στη στέπα,
οι οπωρώνες ήταν γεμάτοι μέλι και κρασί,
στο παλάτι φύτρωνε μακριά ζωή.

Δεν υπήρχε προβατίνα, δε γεννιόταν αρνί,
δεν υπήρχε τράγος, δε γεννιόταν κατσίκι,
η προβατίνα δε γένναγε τα δυο αρνιά της,
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ο τράγος δεν έσπερνε τα τρία κατσίκια του(…),
ο σπόρος σες των τριάντα ημερών δεν υπήρχε,
ο σπόρος σες των σαράντα ημερών δεν υπήρχε,
ο μικρός σπόρος, ο σπόρος του βουνού,
ο σπόρος των καθαρών ζωντανών δεν υπήρχε.

Η Λαχάρ στέκεται στη στάνη της,
είναι βοσκοπούλα που αυξαίνει τον πλούτο της
στάνης.
Η Ασνάν στέκεται ανάμεσα στις σοδειές,
είναι παρθένα καλή και ωραία.

*

Την αφθονία που έρχεται απ’ τον ουρανό
η Λαχάρ και η Ασνάν τη φέρανε.
Στη συνέλευση φέρανε αφθονία,
στον τόπο φέρανε την ανάσα της ζωής.
Το με των θεών κατευθύνουν,
τον πλούτο των αποθηκών πολλαπλασιάζουν,
τις αποθήκες γεμίζουν ολόκληρες,
στο σπίτι του φτωχού, που αγκαλιάζει τη σκόνη,
μπαίνουν να φέρουν την αφθονία,
οι δυο τους ζευγάρι, όπου στέκονται,
φέρνουνε αύξηση βαριά μέσα στο σπίτι.
Τον τόπο που στέκονται χορταίνουν, το μέρος που
κάθονται ευωδιάζουν,
τέρπουν την καρδιά του Αν και του Ενλίλ.

2

Ο ΄Εντεν έκανε την προβατίνα να γεννήσει το αρνί, ο
τράγος έσπειρε το κατσίκι,
έκανε να πολλαπλασιαστούν η αγελάδα και το
μοσχάρι, η κρέμα και το γάλα ν’ αυξηθούν,
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στη στέπα έδωσε χαρά στην καρδιά του άγριου
τράγου, του πρόβατου και του όνου,
έκανε τα πουλιά τ’ ουρανού να στήνουν τις φωλιές
τους στην άγρια γη,
έκανε τα ψάρια της θάλασσας να γεννούν τ’ αβγά
τους στον καλαμιώνα,
έκανε άφθονα το κρασί και το μέλι στο άλσος των
φοινίκων και στον καλαμιώνα,
έκανε τα δέντρα, όπου φυτεύονται, να καρπίζουν,
στόλισε τους κήπους στα πράσινα, έκανε πλούσια τα
φυτά τους,
έκανε το σπόρο ν’ αυξηθεί στ’ αυλάκια,
όπως η Ανσάν, καλή παρθένα το έκανε να φυτρώνει
σταθερά.

Ο Εμές, και αυτός, εκτέλεσε καλά το έργο του˙
ο Εμές έφερε στην ύπαρξη τα δέντρα και τα χωράφια,
πλάτυνε τα παχνιά και τις στάνες,
πολλαπλασίασε την παραγωγή στ’ αγροκτήματα,
στόλισε τη γη(…),
έκανε να ’ρθεί άφθονη σοδειά στα σπίτια, σώρωσε
ψηλά τις αποθήκες,
έκανε να θεμελιωθούν πόλεις και κατοικίες, να
χτιστούν σπίτια στον τόπο
ναοί να υψωθούν ψηλά στο βουνό.

*

«Η κρέμα του είναι καλή, το γάλα του είναι καλό,
ό,τι αγγίζει ο βοσκός, είναι λαμπρό…,
την καλή του κρέμα θα φάει μαζί σου».

«Εγώ, η παρθένα, το γεωργό θα παντρευτώ,
το γεωργό που καλλιεργεί πολλά φυτά,
το γεωργό που καλλιεργεί πολύν σπόρο».
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«Ο γεωργός, πιο πολύ από μένα, ο γεωργός πιο πολύ
από μένα,
ο γεωργός τι έχει πιο πολύ από μένα».

3

«Να σκύψει [ο Ενμερκάρ] μπροστά μου, να φέρει το
καλάθι μπροστά μου,
όταν σκύψει μπροστά μου, αληθινά σκύψει μπροστά
μου,
τότε αυτός κι εγώ
− θα ζήσει με την Ινάννα κοντά σ’ ένα τοίχο,
αλλά εγώ θα ξαπλώσω με την Ινάννα στο σπίτι από
λάπις λαζούλι του Αράττα˙
αυτός θα ξαπλώσει κοντά της σε γόνιμο κρεβάτι,
αλλά εγώ θα ξαπλώσω σε γλυκό ύπνο πάνω σε
στολισμένο κρεβάτι˙
θα βλέπει την Ινάννα μόνο στ’ όνειρο,
αλλά εγώ θα διαλέγομαι με την Ινάννα στα πόδια της
τα ολόλευκα».

*

«Ρίχνω το βλέμμα μου σ’ όλο το λαό,
κάλεσα τον Ντουμούζι στη θεότητα του τόπου,
τον Ντουμούζι τον αγαπημένο του Ενλίλ,
η μητέρα μου τον έχει ακριβό της,
ο πατέρας μου τον εξυμνεί».

*

«Εμένα, αιδοίο μου,
για μένα το υψωμένο ψηλά λοφάκι,
εμένα – την παρθένα, ποιος θα το οργώσει για μένα;
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Το αιδοίο μου, το βρεγμένο χώμα – για μένα,
εμένα τη Βασίλισσα, ποιος θα σταθμεύσει εκεί το
βόδι;»

«Ω Μεγάλη Κυρία, ο βασιλιάς θα σου το οργώσει,
ο Ντουμούζι, ο βασιλιάς, θα σου το οργώσει».

«Όργωσε το αιδοίο μου, άντρα της καρδιάς μου!»

*

Στην αγκαλιά του βασιλιά στεκόταν ο εγειρόμενος
κέδρος,
τα φυτά υψώνονταν στο πλευρό του,
οι σπόροι υψώνονταν στο πλευρό του
…[και] οι κήποι άνθιζαν πλούσια στο πλευρό του.

Στο σπίτι της ζωής, στο σπίτι του βασιλιά,
η σύζυγος κατοικούσε μαζί του χαρούμενη,
στο σπίτι της ζωής, στο σπίτι του βασιλιά,
η Ινάννα κατοικούσε μαζί του χαρούμενη.

*

«Κάνε κίτρινο το γάλα για μένα, νυμφίε μου,
κάνε κίτρινο το γάλα για μένα,
νυμφίε μου, θα πιω φρέσκο[;] γάλα με σένα,
άγριε ταύρε, Ντουμούζι, κάνε κίτρινο το γάλα για
μένα,
νυμφίε μου, θα πιω φρέσκο[;] γάλα με σένα,
το γάλα του τράγου, κάνε να τρέξει στη στάνη για
μένα,
με … τυρί γέμισε τον ιερό κάδο…,
Κύριε Ντουμούζι, θα πιω φρέσκο γάλα με σένα».
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*

«Σύζυγέ μου, την καλή αποθήκη, την καλή φάτνη,
εγώ, η Ινάννα, θα κρατώ για σένα,
θα φυλάω το «σπίτι» σου «της ζωής»,
το σπίτι όπου αποφασίζεται η μοίρα όλου του τόπου,
όπου ο λαός και [όλα] τα ζωντανά οδηγούνται,
εγώ, η Ινάννα, θα το κρατώ για σένα,
θα φυλάω το «σπίτι» σου της «ζωής»,
το σπίτι της ζωής, τη σιταποθήκη της μακράς ζωής,
εγώ, η Ινάννα, θα τη φυλάω για σένα».

4

Ο Σούλγκι, ο πιστός βοσκός, ξεκίνησε με τη βάρκα,
στο με της βασιλείας, το με της πριγκηπότητας που
θαύμαζαν η Σουμερία κι η Ακκαδία,
στην προκυμαία του Κούλλαμπ άραξε τη βάρκα του,
με μεγάλους ταύρους του βουνού
κρατημένους με το βραχίονα,
με πρόβατα και τράγους δεμένα απ’ το χέρι,
με παρδαλά[;] κατσίκια και γενάτα κατσίκια σφιχτά
στο στήθος,
στην Ινάννα στο ιερό του Εάννα ήρθε.

*

«Όταν για τον άγριο ταύρο, για τον κύριο θα έχω
λουστεί,
όταν για το βοσκό Ντουμούζι θα έχω λουστεί,
όταν με … τα πλευρά μου θα έχω στολίσει,
όταν με κεχριμπάρι το στόμα μου θα έχω καλύψει,
όταν με στίμμι τα μάτια μου θα έχω βάψει,
όταν στις ωραίες παλάμες του το αιδοίο μου θα έχει
σχηματισθεί,
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όταν ο κύριος, ξαπλωμένος κοντά στην Ινάννα, ο
βοσκός Ντουμούζι,
με γάλα και κρέμα την κοιλιά θα έχει λειάνει [;]…
όταν πάνω στο αιδοίο μου τις παλάμες θα έχει
ακουμπήσει,
όταν όπως η μαύρη βάρκα του θα το έχει …,
όταν, όπως τη στενή του βάρκα, θα του έχει φέρει τη
ζωή,
όταν πάνω στο κρεβάτι θα μ’ έχει χαϊδέψει,
θα χαϊδέψω τον Σούλγκι, τον πιστό βοσκό, γλυκιά
μοίρα γι’ αυτόν θ’ αποφασίσω,
τότε θα χαϊδέψω τον κύριό μου, γλυκιά μοίρα γι’
αυτόν θ’ αποφασίσω,
θα χαϊδέψω τα αιδοία του, τη βοσκότητα όλων των
τόπων,
θ’ αποφασίσω για μοίρα του».

*

Στη μάχη είμαι ο οδηγός σου, στον αγώνα είμαι ο
σύντροφός σου[;],
στη συνέλευση είμαι το παλικάρι σου[;],
στο δρόμο είμαι η ζωή σου.
Εσύ, ο εκλεγμένος βοσκός του ιερού[;] σπιτιού[;],
εσύ, ο προμηθευτής[;] του μεγάλου ιερού του Αν,
με όλους τους τρόπους ταιριάζεις:
Να κρατάς ψηλά το κεφάλι στην ψηλή εξέδρα,
ταιριάζεις,
να κάθεσαι στο θρόνο από λάπις λαζούλι, ταιριάζεις,
ν’ αρμόζεις στο κεφάλι σου το στέμμα, ταιριάζεις,
να φοράς μακριά φορέματα στο σώμα σου, ταιριάζεις,
να ζώνεσαι το ένδυμα της βασιλείας, ταιριάζεις,
να βαστάς τον κεφαλοθραύστη και το όπλο,
ταιριάζεις,
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να οδηγείς ίσια το μακρύ τόξο και το βέλος,
ταιριάζεις,
να ζώνεσαι το ακόντιο και τη σφενδόνη, ταιριάζεις,
να κρατάς το ιερό σκήπτρο, ταιριάζεις,
να φοράς τα ιερά σανδάλια στα πέλματα, ταιριάζεις…
να καβαλάς την ιερή μου ράχη σα μοσχάρι από λάπις
λαζούλι, ταιριάζεις.
Είθε η αγαπημένη καρδιά σου να έχει μακρές μέρες.
΄Ετσι έχει ο Αν αποφασίσει τη μοίρα σου, είθε να μην
αλλαχτεί,
ο Ενλίλ ο αποφασιστής της μοίρας – είθε να μην
αλλάξει,
η Ινάννα σ’ έχει ακριβό της, είσαι ο αγαπημένος του
Νινγκάλ.

*

Στο παλάτι, το σπίτι που διευθύνει τον τόπο, το σπίτι
του βασιλιά όλων των τόπων,
στην αίθουσά του της κρίσης[;], όπου οι
μαυροκέφαλοι συγκεντρώνονται,
αυτός [ο βασιλιάς] έστησε μια εξέδρα για τη
«Βασίλισσα του Παλατιού» [την Ινάννα],
ο βασιλιάς, ο θεός, έζησε μαζί της μέσα του.
Για να φροντίζει τη ζωή όλων των τόπων,
να εξετάζει από κοντά …,
να εκτελέσει τέλεια τους θεϊκούς κανόνες τη μέρα του
«ύπνου»,
το Νέο ΄Ετος, τη μέρα των τελετών,
ένας τόπος ύπνου στήθηκε για τη ‘βασίλισσά’ μου.
Αυτοί [ο λαός] τον εξαγνίζουν με αγγεία γεμάτα
βούρλα και κέδρο.
Τα στήνουν για τη ‘βασίλισσά’ μου για κρεβάτι τους,
πάνω του απλώνουν ένα κάλυμμα,
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κάλυμμα που τέρπει την καρδιά, γλυκαίνει το
κρεβάτι.

Η «βασίλισσά» μου λούζεται στην ιερή αγκαλιά,
λούζεται στην αγκαλιά του βασιλιά,
λούζεται στην αγκαλιά του Ιντίν-Νταγκάν,
η ιερή Ινάννα τρίβεται με σαπούνι,
ευωδιαστό λάδι κέδρου ραντίζεται στο χώμα.
Ο βασιλιάς πάει με υψωμένο κεφάλι στην ιερή
αγκαλιά,
πάει με υψωμένο κεφάλι στην αγκαλιά της Ινάννα,
ο Αμαουσουμγκαλάννα ξαπλώνει μαζί της,
αγκαλιάζει μ’ αγάπη την ιερή αγκαλιά της.
Αφού η βασίλισσα αναπαύτηκε πολύ στην ιερή
αγκαλιά,
μουρμουρίζει …
«Ω Ιντίν-Νταγκάν, εσύ …».

*

Για τις ιερές θυσίες, για τις καθιερωμένες τελετές,
για τον πυρωμένο απ’ τη φωτιά βωμό, για τον
κυπαρισσένιο[;] βωμό,
για τις πλούσιες αρτο-προσφορές, για τα ολόγεμα
βάζα,
μπήκε μαζί της στο ψηλό παλάτι,
αγκάλιασε την αγαπημένη του σύζυγο,
αγκάλιασε την ιερή Ινάννα,
την οδήγησε μπροστά στο φως της ημέρας στο θρόνο
πάνω στη μεγάλη εξέδρα,
τοποθέτησε[;] τον εαυτό του στο πλευρό της σαν ο
βασιλιάς Ούτου,
πέρασε πλούτο, χαρά και αφθονία μπροστά της,
ετοίμασε ένα καλό συμπόσιο γι’ αυτήν,
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πέρασε τους μαυροκέφαλους μπροστά της,
[λέγοντας]:
«Με το τύμπανο[;] που η λαλιά του είναι πιο δυνατή
από την καταιγίδα,
τη γλυκόφωνη λύρα[;], το στολίδι του παλατιού,
την άρπα που πραΰνει το πνεύμα του ανθρώπου,
ω τραγουδιστές, ας προφέρουμε τραγούδια που
τέρπουν την καρδιά».
Ο βασιλιάς έβαλε το χέρι στην τροφή πόδι και
τραγούδησε:
«Ο βασιλιάς έβαλε το χέρι στο φαΐ και το πιοτό,
το παλάτι είναι στα τραγούδια, ο βασιλιάς στη χαρά,
κοντά στο λαό τον χορτασμένο πλούτο,
ο Αμαουσουμγκαλάννα στέκεται σε ατέλειωτη χαρά,
είθε οι μέρες του να είναι μακρές στο γόνιμο θρόνο.

5

Ρίχνω το βλέμμα μου σ’ όλον το λαό,
κάλεσα τον Ντουμούζι στη θεϊκότητα του τόπου,
τον Ντουμούζι, τον αγαπημένο του Ενλίλ
η μητέρα μου τον έχει ακριβό της,
ο πατέρας μου τον εξυμνεί…»

6

«Κυρία Βασίλισσα, το καλλιεργημένο λινάρι,
πλούσιο,
Ινάννα, το καλλιεργημένο λινάρι, πλούσιο,
ο πλούσιος σπόρος[;] στο αυλάκι
- αδερφή, που έχεις όσα θέλεις από τα δέντρα.
αδερφή που έχεις όσα θέλεις από τα ψηλά δέντρα
- θα σκάψω για σένα, θα δώσω το φυτό σε σένα
αδερφή μου, θα φέρω σε σένα το καλλιεργημένο
λινάρι,
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Ινάννα, θα φέρω το καλλιεργημένο λινάρι».

«Αδερφέ, όταν μου φέρεις το καλλιεργημένο λινάρι
ποιος θα το ξάνει για μένα; Ποιος θα το ξάνει για
μένα;
Αυτό το λινάρι, ποιος θα το ξάνει για μένα;»

«Αδερφή μου, εγώ θα το φέρω σε σένα ξασμένο,
Ινάννα, εγώ θα το φέρω σε σένα ξασμένο».

«Αδερφέ, όταν το φέρεις σε μένα ξασμένο,
ποιος θα το κλώσει για μένα; Ποιος θα το κλώσει για
μένα;»
Αυτό το λινάρι, ποιος θα το κλώσει για μένα;»
«Αδερφή μου, εγώ θα το φέρω σε σένα κλωσμένο,
Ινάννα, εγώ θα το φέρω σε σένα κλωσμένο».

«Αδερφέ, όταν το φέρεις σε μένα κλωσμένο,
ποιος θα το πλέξει για μένα; Ποιος θα το πλέξει για
μένα;
Αυτό το λινάρι, ποιος θα το πλέξει για μένα;»
«Αδερφή μου, εγώ θα το φέρω σε σένα πλεγμένο,
Ινάννα, εγώ θα το φέρω σε σένα πλεγμένο».

«Αδερφέ, όταν το φέρεις σε μένα πλεγμένο,
ποιος θα το στρίψει για μένα; Ποιος θα το στρίψει για
μένα;
Αυτό το λινάρι, ποιος θα το στρίψει για μένα;»

«Αδερφή μου, εγώ θα το φέρω σε σένα στριμμένο,
Ινάννα, εγώ θα στο φέρω στριμμένο».

« Αδερφέ, όταν το φέρεις στριμμένο,
ποιος θα το υφάνει για μένα; Ποιος θα το υφάνει για
μένα;
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Αυτό το λινάρι, ποιος θα το υφάνει για μένα;»

«Αδερφή μου, εγώ θα το υφάνω για σένα,
Ινάννα, εγώ θα το φέρω σε σένα υφασμένο».

Αδερφέ, όταν το φέρεις υφασμένο,
ποιος θα το βάψει για μένα; Ποιος θα το βάψει για
μένα;
Αυτό το λινάρι, ποιος θα το βάψει για μένα;»

«Αδερφή μου, εγώ θα το φέρω σε σένα βαμμένο,
Ινάννα, εγώ θα το φέρω σε σένα βαμμένο».

«Αδερφέ, όταν το φέρεις σε μένα βαμμένο,
ποιος θα ξαπλώσει μαζί μου, ποιος θα ξαπλώσει μαζί
μου;»

*

«Με σένα θα ξαπλώσει, θα ξαπλώσει,
με σένα ο σύζυγός σου θα ξαπλώσει,

ο Ουσουμγκαλάννα, με σένα θα ξαπλώσει,
ο Κούλι-Ενλίλ με σένα θα ξαπλώσει,
αυτός που βγήκε από τη γόνιμη μήτρα με σένα
ξαπλώσει,
ο σπόρος ο γεννημένος από βασιλιά, με σένα θα
ξαπλώσει»

«Όχι, ο άντρας της καρδιάς μου είναι αυτός
- ο άντρας της καρδιάς μου είναι αυτός
- αυτός που κέρδισε την καρδιά μου είναι αυτός
- αυτός που δε σκάβει, [όμως] οι σιταποθήκες είναι
σωρωμένες ψηλά,
- ο σπόρος φέρνεται σταθερά στις αποθήκες,
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ο γεωργός – ο σπόρος γεμίζει όλες τις αποθήκες.

7

«Αδερφή μου, παντρέψου το βοσκό,
παρθένα Ινάννα, γιατί είσαι απρόθυμη;
Η κρέμα του είναι καλή, το γάλα του είναι καλό,
ο βοσκός – ό,τι αγγίζει είναι λαμπρό.
Ινάννα, παντρέψου το βοσκό,
που είναι στολισμένος με πετράδια ούνου, με
πετράδια σούμπα,
γιατί είσαι απρόθυμη;
Την καλή του κρέμα θα τρώει με σένα, αυτός, ο
βασιλιάς προστάτης,
γιατί είσαι απρόθυμη;»

*

«Εγώ - τον κυνηγό δε θα παντρευτώ,
δε θα παντρευτώ τα τραχιά του φορέματα,
δε θα δεχτώ το τραχύ του μαλλί,
εγώ, η παρθένα – το γεωργό θα παντρευτώ,
το γεωργό που καλλιεργεί πολλά φυτά,
το γεωργό που καλλιεργεί πολύν σπόρο».

*

«Ο γεωργός, πιο πολύ από μένα, ο αγρότης πιο πολύ
από μένα,
ο γεωργός, τι έχει πιο πολύ από μένα;
Αν μου δώσει το μαύρο του αλεύρι,
του δίνω, του γεωργού, τη μαύρη μου προβατίνα,
αν μου δώσει το άσπρο του αλεύρι,
εγώ του δίνω, του γεωργού, την άσπρη μου
προβατίνα,
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να μου κεράσει την πρώιμη μπίρα μου,
εγώ του κερνάω, του αγρότη, το κίτρινο γάλα μου,
αν μου κεράσει την καλή μπίρα του,
εγώ του κερνάω, του αγρότη, το γάλα μου κισίμ,
αν μου κεράσει τη μαλακή του μπίρα,
εγώ του κερνάω, του γεωργού, το καλοδαρμένο μου
γάλα,
αν μου κεράσει την αραιωμένη του μπίρα,
εγώ του κερνάω, του γεωργού, «φυτο»γάλα μου,
αν μου δώσει το γλυκό του φυτό χαχάλα
εγώ του δίνω, του γεωργού, το γάλα μου ιτίρντα,
αν μου δώσει το καλό του ψωμί,
εγώ του δίνω, του γεωργού, το μελότυρό μου,
αν μου δώσει τα μικρά του φασόλια,
εγώ του δίνω, του γεωργού, τα μικρά μου τυριά.
Απ’ ό,τι έχω φάει, έχω πιει,
του αφήνω την περισσευούμενη κρέμα,
του αφήνω το περισσευούμενο γάλα,
πιο πολύ από μένα, ο γεωργός, τι έχει πιο πολύ από
μένα;»

*

«Αναγάλλιασε αυτός, αναγάλλιασε,
στο «στήθος» της όχθης του ποταμού αναγάλλιασε,
στην όχθη του ποταμού, ο βοσκός, αναγάλλιασε».

*

Ο βοσκός έβοσκε τα πρόβατά του στην όχθη του
ποταμού,
το βοσκό που έβοσκε τα πρόβατά του στην όχθη του
ποταμού,
ο γεωργός πλησίασε, ο γεωργός πλησίασε τον
Ενκιντού,
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το Ντουμούζι, ο βασιλιάς των χαντακιών και των
αυλακιών πλησίασε.
Στη στέπα, ο βοσκός, στη στέπα του αρχίζει
φιλονικία,
ο βοσκός Ντουμούζι, στη στέπα του αρχίζει
φιλονικία.

*

«Εγώ με σένα το βοσκό, με σένα το βοσκό,
εγώ με σένα, γιατί να μαλώνω;
Ας τρώνε τα πρόβατά σου τα φυρά της όχθης του
ποταμού,
ας βόσκουν τα πρόβατά σου στα σπαρτά μου,
ας τρώνε το σπόρο μου στο βλαστάρι,
ας τρώνε το σπόρο στα λαμπρά χωράφια του Ερέχ,
ας πίνουν τα κατσίκια σου το νερό του καναλιού μου,
Σουρουγκάλ».

*

«Εγώ, ο βοσκός, στο γάμο μου,
γεωργέ, θα μετρηθείς φίλος μου,
γεωργέ, Ενκιντού, φίλος μου,
γεωργέ, φίλος μου, θα μετρηθείς φίλος μου».

*

«Θα φέρω σε σένα σιτάρι, θα φέρω σε σένα φασόλια,
θα φέρω σε σένα φακές[;]…,
παρθένα, ό,τι σου ταιριάζει,
παρθένα Ινάννα … και … φασόλια, θα φέρω σε
σένα».
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8

Νέα κυρία, μην αρχίζεις φιλονικία,
Ινάννα, ας το κουβεντιάσουμε,
Ινάννα, μην αρχίζεις φιλονικία,
βασίλισσα του παλατιού, ας διαβουλευθούμε.
Ο πατέρας μου είναι καλός όσο ο πατέρας σου,
Ινάννα, ας το κουβεντιάσουμε,
η μητέρα μου είναι καλή όσο η μητέρα σου,
βασίλισσα του παλατιού, ας διαβουλευθούμε.
Η Γκεστινάννα είναι καλή όσο…,
Ινάννα, ας το κουβεντιάσουμε,
είμαι καλός όσο ο Ούτου,
βασίλισσα του παλατιού,
ο ΄Ενκι είναι καλός όσο ο Σιν,
Ινάννα, ας το κουβεντιάσουμε,
η Σιρτούρ είναι καλός όσο η Νινγκάλ,
βασίλισσα του παλατιού, ας διαβουλευθούμε».

*
Ο λόγος που είπαν
είναι λόγος πόθου,
με το αρχίνισμα της φιλονικίας,
έρχεται ο πόθος της καρδιάς.

*

«Αυτός που πλάστηκε για μένα, αυτός που πλάστηκε
για μένα,
τα γένια του είναι από λάπις λαζούλι,
ο άγριος ταύρος πλάστηκε για μένα από τον Αν
σύμφωνα με το με,
τα γένια είναι λάπις λαζούλι,
ο βασιλιάς[;] – τα γένια του είναι λάπις λαζούλι,
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τα γένια του είναι λάπις λαζούλι».

*

«Το σπίτι μου, το σπίτι μου, αυτός θα το κάνει
‘μακρό’ για μένα,
εγώ η βασίλισσα – το σπίτι μου, θα το κάνει ‘μακρό’
για μένα,
το σπίτι μου γκιπάρ, θα το κάνει ‘μακρό’ για μένα,
ο λαός θα στήσει το γόνιμο κρεβάτι μου,
θα το καλύψουν με φυτά από λάπις λαζούλι ντούρου,
θα φέρω εκεί τον άντρα της καρδιάς μου,
θα φέρω εκεί τον Αμαουσουμγκαλάννα,
θα ακουμπήσει το χέρι του κοντά στο χέρι μου,
θα ακουμπήσει την καρδιά του κοντά στην καρδιά
μου,
το ακούμπημά του χέρι με χέρι – ο ύπνος του[;] είναι
τόσο αναζωογονητικός,
η πίεσή του καρδιά με καρδιά – η τέρψη του είναι
τόσο γλυκιά».

*

«Ω, ο νέος, είναι πατέρας σου,
ω, ο νέος, είναι μητέρα σου,
η μητέρα του σ’ αγαπάει[;] όπως η μητέρα σου,
ο πατέρας του σ’ αγαπάει[;] όπως ο πατέρας σου,
άνοιξε το σπίτι, βασίλισσά μου, άνοιξε το σπίτι».

*

Η Ινάννα, στην προσταγή της μητέρας της,
λούστηκε, μυρώθηκε με καλό λάδι,
κάλυψε το σώμα της με το ευγενικό ένδυμα πάλα,
πήρε μαζί της το …, την προίκα της,



30

έφτιασε το λάπις λαζούλι γύρο στο λαιμό της,
χούφτωσε τη σφραγίδα στο χέρι της.
Η Κυρία Βασίλισσα περίμενε με προσδοκία,
ο Ντουμούζι άνοιξε την πόρτα,
ήρθε μέσα στο σπίτι σαν το φεγγαρόφωτο,
την ατένισε χαρούμενα,
την αγκάλιασε, τη φίλησε…

*

«Τη νύχτα, καθώς εγώ, η βασίλισσα, έλαμπα
αστραφτερά,
τη νύχτα, καθώς εγώ, η βασίλισσα τ’ ουρανού,
έλαμπα αστραφτερά,
έλαμπα αστραφτερά, γύρο χόρευα,
πρόφερα ένα τραγούδι στο λαμποκόπημα της
ερχόμενης νύχτας,
με συνάντησε, με συνάντησε,
ο κύριος Κουλιάννα με συνάντησε,
ο κύριος έβαλε το χέρι του στο χέρι μου,
ο Ουσουμγκαλάννα μ’ αγκάλιασε».

*

«΄Ελα τώρα, άγριε ταύρε, ελευθέρωσέ με, πρέπει να
πάω σπίτι,
Κούλι-Ενλίλ, ελευθέρωσέ με, πρέπει να πάω σπίτι,
τι να πω να ξεγελάσω τι μητέρα μου,
τι να πω να ξεγελάσω τη μητέρα μου, Νινγκάλ».

*

«Να σου το μάθω, να σου το μάθω,
Ινάννα, η πιο ξεγελάστρα από τις γυναίκες, να σου το
μάθω,
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πες η φιλενάδα μου με πήγε στη δημόσια πλατεία,
με διασκέδασε εκεί με μουσική και χορό,
το τραγούδι της το γλυκό τραγούδησε για μένα,
σε γλυκιά αναγάλλιαση χάρηκα την ώρα εκεί.
΄Ετσι ξεγελαστικά στάσου στη μητέρα σου,
ενώ εμείς στο φεγγαρόφωτο δινόμαστε στο πάθος
μας,
θα ετοιμάσω για σένα ένα κρεβάτι αγνό, γλυκό κι
ευγενικό,
θα χαρούμε γλυκές ώρες σ’ αφθονία και χαρά».

*

«΄Ηρθα στην πύλη της μητέρας μας,
εγώ, χαρούμενα περπατώ,
ήρθα στην πύλη της Νινγκάλ,
εγώ, χαρούμενα περπατώ.
Στη μητέρα μου θα πει το λόγο,
θα ραντίσει κυπαρισσόλαδο στο χώμα,
στη μητέρα μου Νινγκάλ θα πει το λόγο,
θα ραντίσει κυπαρισσόλαδο στο χώμα,
αυτός που η κατοικία του είναι ευωδιαστή,
που ο λόγος του φέρνει βαθιά χαρά.
Ο κύριός μου μοιάζει για την ιερή αγκαλιά,
ο Αμαουσουμγκαλάννα, ο γαμπρός του Σιν,
ο κύριος Ντουμούζι είναι ταιριαστός για την ιερή
αγκαλιά,
ο Αμαουσουμγκαλάννα,ο γαμπρός του Σιν».

9

Στο Εάννα οι «λιναροϋφαντές» ετοιμάζουν βωμό γι’
αυτόν,
νερό τοποθετήθηκε εκεί για τον κύριο, μιλάνε σ’
αυτόν,
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ψωμί τοποθετήθηκε εκεί, μιλάνε σ’ αυτόν,
στο παλάτι αναζωογονήθηκε, μιλάνε σ’ αυτόν:

«Ντουμούζι, ακτινοβόλε του παλατιού και της γης,
μητέρα Ινάννα, μητέρα Ινάννα, ο θησαυρός σου, ο
θησαυρός σου!
μητέρα Ινάννα, μητέρα Ινάννα, το ένδυμά σου, το
ένδυμά σου!
Το μαύρο σου ένδυμα, το άσπρο σου ένδυμα!
Κύριέ μου, εσύ που ήρθες στο σπίτι – πλησίασέ την,
πλησίασέ την μ’ ένα ψαλμό, μια μελωδία που ταράζει
την καρδιά,
πλησίασε την έδρα[;] τους, την έδρα[;] όπου
κάθονται,
πλησίασε τη θέση τους, τη θέση όπου στέκονται,
εκεί εγκαθιστούν, εκεί εγκαθιστούν,
εγκαθιστούν τον Ενλίλ στο κιούρ».

*

«Ο άγριος ταύρος, το «μάτι του τόπου», θα φέρω ζωή
στο λαό του,
θα εκπληρώσω όλες τις ανάγκες του[;],
θα κάνω το λαό του να κρατάει τη δικαιοσύνη, στο
πριγκηπικό σπίτι,
θα κάνω το σπόρο του να προφέρει[;] λόγια
δικαιοσύνης στο παλάτι».

*

«Κυρία Βασίλισσα, το στήθος σου είναι ο αγρός σου,
Ινάννα, το στήθος σου είναι ο αγρός σου,
ο πλατύς αγρός σου που ξεχύνει φυτά,
ο πλατύς σου αγρός που ξεχύνει σπόρο,
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νερό που κυλάει από ψηλά – ο κύριος – ψωμί από
ψηλά,
νερό που κυλάει, κυλάει από ψηλά - ο κύριος – ψωμί,
ψωμί από ψηλά,
[ξέχυσέ] το για τον κύριο, τον μιλημένο,
θα το πιω από σένα».

10

Το σπίτι του Εριντού – η καθοδήγησή του,
το σπίτι του Σιν – η ακτινοβολία του,
το Εάννα – η κατοικία του[;],
το σπίτι – παρουσιάστηκε σε σένα,
στο ανθεκτικό μου σπίτι, που πλέει σα σύννεφο,
που τ’ όνομά του είναι αληθινά ένα όραμα γλυκό,
όπου ένα γόνιμο κρεβάτι, στολισμένο με λάπις
λαζούλι,
ο Γκιμπίλ εξαγνίστηκε για σένα στο ιερό, το μεγάλο,
για σένα την πιο ταιριαστή για τη βασιλεία,
ο κύριος έστησε ένα βωμό,
στο γεμάτο καλάμια σπίτι του που εξάγνισε για σένα,
εκτελεί τις τελετές σου.

*

Ο ήλιος πήγε να κοιμηθεί, η μέρα πέρασε,
καθώς στο κρεβάτι τον ατενίζεις,
καθώς χαϊδεύεις τον κύριο
- δόσε τη ράβδο και το ποιμαντικό στον κύριο.

*

Το λαχταράει αυτός, το λαχταράει, λαχταράει το
κρεβάτι,
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λαχταράει αυτός το κρεβάτι, που τέρπει την καρδιά,
λαχταράει το κρεβάτι,
λαχταράει αυτός το κρεβάτι που γλυκαίνει την
καρδιά, λαχταράει το κρεβάτι,
λαχταράει αυτός το κρεβάτι της βασιλείας, λαχταράει
το κρεβάτι,
για να το κάνει αυτή γλυκό, για να το κάνει γλυκό,
για να κάνει γλυκό το κρεβάτι,
για να κάνει αυτή γλυκό το κρεβάτι που τέρπει την
καρδιά, για να κάνει γλυκό το κρεβάτι,
για να κάνει αυτή γλυκό το κρεβάτι που τέρπει την
αγκαλιά, για να κάνει γλυκό το κρεβάτι,
για κάνει αυτή γλυκό το κρεβάτι της βασιλείας του
βασιλιά, για να κάνει γλυκό το κρεβάτι,
για να κάνει αυτή γλυκό το κρεβάτι της βασιλείας της
βασίλισσας, για να κάνει γλυκό το κρεβάτι,
[ο κύριος] σκεπάζει το κρεβάτι γι’ αυτήν, σκεπάζει το
κρεβάτι γι’ αυτήν,
[ο βασιλιάς] σκεπάζει το κρεβάτι γι’ αυτήν, σκεπάζει
το κρεβάτι γι’ αυτήν….

*

Είθε ο κύριος που κάλεσες στην καρδιά σου,
ο βασιλιάς, ο αγαπημένος σου σύζυγος, να χαρεί
μακρές μέρες στην ιερή αγκαλιά σου, τη γλυκιά,
δος του μια βασιλεία καλή και δοξασμένη,
δος του ένα θρόνο βασιλείας σε αιώνια θεμέλια,
δος του το οδηγητικό του λαού σκήπτρο, τη ράβδο, το
ποιμαντικό,
δος του αιώνιο στέμμα, ένα ακτινοβόλο διάδημα στο
κεφάλι του.
Από κει που ο ήλιος ανατέλλει ως εκεί που ο ήλιος
δύει,
από το βορρά στο νότο,



35

από την ΄Ανω Θάλασσα στην Κάτω Θάλασσα,
από [τον τόπο] του δέντρου χούλουμπ ως [τον τόπο]
του κέδρου,
πάνω σε [όλη] τη Σουμερία και την Ακκαδία δος του
τη ράβδο και το σκήπτρο και το ποιμαντικό ,
είθε ν’ ασκεί την ποίμανση των μαυροκέφαλων εκεί
που κατοικούν,
όπως ο αγρότης, είθε να κάνει παραγωγικά τα
χωράφια,
όπως ο βοσκός, είθε να πολλαπλασιάσει τα μαντριά.

Κάτω από τη βασιλεία του, είθε να είναι φυτά,
στο ποτάμι είθε να είναι πλημμύρα,
στο χωράφι είθε να είναι πλούσιος σπόρος,
στον ελότοπο είθε τα ψάρια και τα πουλιά να
πολυλαλάνε,
στον καλαμιώνα είθε τα παλιά καλάμια να ψηλώνουν,
στη στέπα είθε το δέντρο μασγκούρ να ψηλώνει,
στα δάση είθε το ελάφι και οι άγριοι τράγοι να
πολλαπλασιάζονται,
είθε οι δεντρόκηποι να παράγουν μέλι και κρασί,
στα πεζούλια του κήπου είθε το μαρούλι και το
κάρδαμο να ψηλώνουν,
στο παλάτι είθε να είναι μακρά ζωή,
στον Τίγρη και τον Ευφράτη είθε να είναι
νεροπλημμύρα,
στις όχθες τους είθε το χορτάρι να ψηλώνει, είθε να
γεμίζει τα λιβάδια,
είθε η ιερή βασίλισσα της βλάστησης να μαζεύει
ψηλά το σπόρο σε σωρούς και ντάνες,
βασίλισσά μου, βασίλισσα τ’ ουρανού και της γης,
βασίλισσα που περικλείεις γη κι ουρανό,
είθε να απολαύσει αυτός μακρές μέρες [στην ιερή]
αγκαλιά σου.
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*

Ο βασιλιάς πάει με υψωμένο κεφάλι στην ιερή
αγκαλιά,
πάει με υψωμένο κεφάλι στην ιερή αγκαλιά της
Ινάννα,
ο βασιλιάς ερχόμενος με υψωμένο κεφάλι,
ερχόμενος στη βασίλισσα με υψωμένο κεφάλι…,
αγκαλιάζει την ιερόδουλο [του Αν]…

B

1

«Νυμφίε, ακριβέ της καρδιάς μου,
καλή είναι η τέρψη σου, γλυκιά σαν το μέλι˙
λιοντάρι, ακριβέ της καρδιάς μου,
καλή είναι τέρψη σου, γλυκιά σαν το μέλι.

Μ’ αιχμαλώτισες, στέκομαι τρέμοντας μπροστά σου.
Νυμφίε, θέλω να με πάρεις στην αγκαλιά σου ως την
κάμαρα του κρεβατιού,
μ’ αιχμαλώτισες, στέκομαι τρέμοντας μπροστά σου,
λιοντάρι, θέλω να με πάρεις στην αγκαλιά σου ως την
κάμαρα του κρεβατιού.

Νυμφίε, θέλω σου δώσω χάδια μου,
ακριβέ γλυκέ μου, θέλω να πλυθώ[;] με μέλι,
στην κρεβατοκάμαρα, τη γεμάτη μέλι,
ας απολαύσουμε την καλή ομορφιά σου˙
λιοντάρι, θέλω να σου δώσω τα χάδια μου,
ακριβέ γλυκέ, θέλω να πλυθώ[;] με μέλι.

Νυμφίε, πήρες από μένα την ηδονή σου,
πες το στη μητέρα μου, θα σου δώσει γλυκίσματα[;],
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πες στον πατέρα μου, θα σου δώσει δώρα.

Το πνεύμα σου – ξέρω πού να φαιδρύνω το πνεύμα
σου,
νυμφίε, κοιμήσου στο σπίτι μας ως την αυγή,
η καρδιά σου – ξέρω που να τέρψω την καρδιά σου,
λιοντάρι, κοιμήσου στο σπίτι μας ως την αυγή.

Εσύ, επειδή μ’ αγαπάς,
λιοντάρι, δος μου σε παρακαλώ τα χάδια σου,
ο κύριος ο θεός μου, ο κύριος το καλό μου ξωτικό,
ο Σου-Νιν μου που τέρπει την καρδιά του Ενλίλ,
δος μου σε παρακαλώ τα χάδια σου.

Η θέση σου, η γλυκιά σαν το μέλι, σε παρακαλώ βάλε
το χέρι σου πάνω της,
σαν ένδυμα γκίσμπαν, βάλε το χέρι σου πάνω της,
σαν ένδυμα γκίσμπαν-σικίν, χούφτωσε το χέρι σου
πάνω της».

2

Γέννησε τον ιερό, γέννησε τον ιερό,
η βασίλισσα γέννησε τον ιερό
η Αμπισίμτι γέννησε τον ιερό
η βασίλισσα γέννησε τον ιερό.

*

«Ω [βασίλισσά] μου, που είσαι ευνοημένη στα μέλη,
ω [βασίλισσά] που είσαι …στο κεφάλι, βασίλισσά
μου Κουμπάτουμ,
ω [κύριέ] μου που είσαι … στα μαλλιά, κύριέ μου
Σου-Σιν,
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ω [κύριέ] μου που είσαι … στο λόγο, γιέ μου του
Σούλγκι».

*

«Επειδή το πρόφερα, επειδή το πρόφερα, ο κύριος
μου έδωσε ένα δώρο,
επειδή πρόφερα το τραγούδι αλλάρι, ο κύριος μου
έδωσε ένα δώρο,
ένα χρυσό περιδέραιο, μια σφραγίδα από λάπις
λαζούλι, ο κύριος μου έδωσε ένα δώρο,
ένα χρυσό δαχτυλίδι, ένα ασημένιο δαχτυλίδι, ο
κύριος μου έδωσε ένα δώρο.
Κύριε, το δώρο σου είναι ξέχειλο από …, ύψωσε το
πρόσωπό σου προς εμένα,
Σου-Σιν, το δώρο σου είναι ξέχειλο …, ύψωσε το
πρόσωπό σου προς εμένα».

«…κύριε …κύριε,
… σαν όπλο…,
η πόλη υψώνει το χέρι της σα δράκοντας, κύριέ μου
Σου-Σιν,
κείτεται στα πόδια σου σα λιονταράκι, γιε του
Σούλγκι».

«Θεέ μου, γλυκό είναι το πιοτό της παρθένας του
κρασιού,
σαν το πιοτό της γλυκό είναι το αιδοίο της, γλυκό
είναι το πιοτό της,
σαν τα χείλη της γλυκό είναι το αιδοίο της, γλυκό
είναι το πιοτό της,
γλυκό είναι το μικτό πιοτό της, το πιοτό της».

«Ο Σου-Σιν μου που μ’ ευνόησε,
ο [Σου-Σιν] μου που μ’ ευνόησε, που μ’ αγκάλιασε,
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ο Σου-Σιν μου που μ’ ευνόησε,
ο αγαπημένος μου του Ενλίλ, ο Σου-Σιν,
ο βασιλιάς μου, ο θεός του τόπου».

3

«Μαρούλι είναι τα μαλλιά μου κοντά στο νερό
φυτεμένο,
μαρούλι γκακκούλ είναι τα μαλλιά μου κοντά στο
νερό φυτεμένο,
[χτενισμένοι] μαλακά είναι είναι οι πλεγμένοι τους
έλικες[;],
η παραμάνα μου τα μάζεψε[;] ψηλά.
Των μαλλιών μου των πλούσιων στο νερό[;],
μάζεψε σφιχτά τους μικρούς τους έλικες,
φτιάχνει ταιριαστά το «ας έρθει» μου,
το «ας έρθει» – τα μαλλιά μου που είναι μαρούλι, το
πιο ωραίο φυτό».

«Ο αδερφός μου με έφερε μέσα στο ζωοδοτικό
βλέμμα του,
ο Σου-Σιν με διάλεξε, την …, την ωραία …».

*

«Είσαι ο κύριός μας, είσαι ο κύριός μας,
ασήμι και λάπις λαζούλι, είσαι ο κύριός μας,
ο αγρότης μας που κάνει να στέκεται ψηλά ο σπόρος,
είσαι ο κύριός μας».

*

«Γι’ αυτόν που είναι το μέλι των ματιών μου, που
είναι το μαρούλι της καρδιάς μου,
είθε η μέρα της ζωής να έρθει, για τον Σου-Σιν μου».



40

4

«Βλάστησε αυτός, μπουμπούκιασε, είναι μαρούλι
κοντά στο νερό φυτεμένο,
ο καλά φροντισμένος κήπος της στέπας-…, ο
ευνοημένος μου της μητέρας του,
ο σπόρος μου που φουντώνει στο αυλάκι, είναι
μαρούλι κοντά στο νερό φυτεμένο,
η μηλιά μου με καρπούς ως την κορφή της, είναι
μαρούλι κοντά στο νερό φυτεμένο».

*

«Ο μελένιος άντρας, ο μελένιος άντρας με γλυκαίνει,
ο κύριός μου, ο μελένιος άντρας των θεών, ο
ευνοημένος μου της μητέρας του,
που το χέρι του είναι μέλι, που το πόδι του είναι μέλι,
με γλυκαίνει,
ο γλυκαντικός μου του … αφαλού[;], ο ευνοημένος
μου της μητέρας του,
ο … με τους ωραίους μηρούς, είναι μαρούλι κοντά
στο νερό φυτεμένο».

5

Είσαι αδερφός μας, είσαι αδερφός μας, είσαι
ο επιδέξιος[;] αδερφός του παλατιού, είσαι ο
καπετάνιος του της βάρκας μαγκούρ, είσαι ο
μεγάλος μάντης του άρματος.
είσαι ο πατέρας της πόλης, ο κριτής, αδερφέ,
είσαι ο γαμπρός του πατέρα μας, είσαι ο πιο
ευγενής απ’ τους γαμπρούς μας,
εφοδιάζεις τη μητέρα μας με όλο αυτό το αγαθό».

*
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«Ζωή είναι ο ερχομός σου,
ο ερχομός σου στο σπίτι της αφθονίας,
να είμαι ξαπλωμένη δίπλα [σου] είναι η πιο μεγάλη
χαρά μου…».

6

«Αδερφή μου, γιατί κλείστηκες στο σπίτι;
Μικρή μου, γιατί κλείστηκες στο σπίτι;»

«Λούστηκα, σαπουνίστηκα,
λούστηκα στον ιερό κάδο,
σαπουνίστηκα στην άσπρη λεκάνη,
ντύθηκα τα ενδύματα της βασιλείας της βασίλισσας,
της βασιλείας του ουρανού,
γι’ αυτό κλείστηκα στο σπίτι,
έβαψα τα μάτια μου με στίμμι,
στερέωσα το χτένισμά μου, το ….,
έλυσα τα πλεγμένα μαλλιά μου,
δοκίμασα το όπλο που θα δώσει το θρίαμβο στο
βασίλειο,
ίσιωσα τα στριμμένα μου χείλη,
μάζεψα ψηλά τους λυτούς έλικες των μαλλιών μου,
τους άφησα να πέσουν στο «όριο» του αυχένα μου,
έβαλα ένα ασημένιο βραχιόλι στο χέρι μου,
έδεσα μικρές χάντρες γύρο στο λαιμό μου,
στερέωσα το … τους γύρο από τους τένοντες του
λαιμού μου».

*

«Αδερφή, μπροστά στην καρδιά σου έφερα μέλι,
[μπροστά] στην καρδιά σου, την αγαπημένη καρδιά
το έφερα,
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το ψωμί και τις προσφορές [;] σου, όλα[;] τα έδωσα
σε σένα,
αδερφή, φως των άστρων, μέλι της μητέρας που τη
γέννησε,
η αδερφή μου που της έφερα πέντε ψωμιά,
η αδερφή μου που της έφερα δέκα ψωμιά,
εκτέλεσα για σένα το … σου τέλεια».

*

«[Καθώς] ο αδερφός μου μπαίνει από το παλάτι,
ας [παίζουν] οι μουσικοί γι’ αυτόν,
και θα [κεράσω] κρασί από το στόμα [μου] γι’ αυτόν,
έτσι θα ευφρανθεί η καρδιά του,
έτσι θα ευχαριστηθεί η καρδιά του
- ας έρθει, ας έρθει, …παρακαλώ[;] ας έρθει!»

*

«Αδερφή μου, θα τα φέρω μαζί μου στο σπίτι,
αρνιά ωραία σαν προβατίνες,
κατσίκια ωραία σαν τράγους,
αρνιά καλά σαν προβατίνες,
κατσίκια καλά σαν τράγους,
αδερφή, θα τα φέρω μαζί μου στο σπίτι».

*
«Ω, ψηλά[;] είναι το στήθος μας,
ω, τρίχες μεγάλωσαν στο αιδοίο μας,
στην αγκαλιά του νυμφίου ας ευφρανθούμε…».

«Χορέψτε, χορέψτε.
ω Μπάου, ας ευφρανθούμε για το αιδοίο μας,
χορέψτε, χορέψτε,
έτσι[;] αυτός θα ευχαριστηθεί, θα ευχαριστηθεί».
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7

«Ο γαμπρός μας, όταν πέρασε η μέρα,
ο γαμπρός μας, όταν ήρθε η νύχτα,
όταν το φεγγαρόφωτο μπει στο σπίτι,
όταν το φεγγαρόφωτο θαμπώσει[;] [το φως] στο
σπίτι,
εμείς[;]θα βγάλουμε για σένα την κλειδαριά από την
πόρτα».

*

«Ο [αγαπημένος] μου ταιριαστός στη χαίτη [του], ο
αγαπημένος μου ταιριαστός στη χαίτη [του],
ο γλυκός μου, ο [αγαπημένος] μου ταιριαστός στη
χαίτη [του],
σαν τη φοινικιά, ο [αγαπημένος] μου ταιριαστός στη
χαίτη του,
σαν τη μυρίκη, ο [αγαπημένος] μου ταιριαστός στη
χαίτη του,
ο νυμφίος μου, ταιριαστός στην έξι σειρές χαίτη
[του],
γλυκέ μου, πίεσέ την στο στήθος μας,
λιοντάρι μου βαρύ από την τέσσερες σειρές χαίτη
[του],
ο αδερφός μου με το πιο ωραίο πρόσωπο, πίεσέ την
σφιχτά στο στήθος μας».

*

«Είθε να είσαι μια βασιλεία που φέρνει ευτυχισμένες
μέρες,
είθε να είσαι ένα συμπόσιο που λαμπρύνει την όψη,
είθε να είσαι ο μπρούτζος που λαμπρύνει τα χέρια,
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αγαπημένε του Ενλίλ, είθε η καρδιά του θεού να βρεί
ανακούφιση σε σένα.
Έλα τη νύχτα, μείνει τη νύχτα,
Έλα με τον ήλιο, μείνε με τον ήλιο,
είθε ο θεός σου να ετοιμάσει το δρόμο για σένα,
είθε οι κανηφόροι και οι πελεκοφόροι να τον
λειάνουν για σένα».

8

«Αδερφή μου, θέλω να πάω με σένα στον αγρό μου,
ωραία αδερφή μου, θέλω να πάω με σένα στον αγρό
μου,
θέλω να πάω με σένα στο μεγάλο αγρό μου,
θέλω να πάω με σένα στο μικρό αγρό μου,
στον «πρώιμο» σπόρο μου τον ποτισμένο με το
«πρώιμο» νερό μου,
στον «όψιμο σπόρο μου τον ποτισμένο με το «όψιμο»
νερό μου,
[καρπίζεις] το σπόρο του,
[καρπίζεις] τα δεμάτια του;

*

«Αδερφή μου, θέλω να πάω με σένα στον κήπο μου,
ωραία αδερφή μου, θέλω να πάω με σένα στον κήπο
μου,
αδερφή μου, θέλω να πάω με σένα στον κήπο μου,
αδερφή μου, [καρπίζεις] τον κήπο μου,
[καρπίζεις το δέντρο ίλνταγκ;
Θέλω να πάω μαζί σου στο δεντρόκηπό μου[;],
αδερφή μου, θέλω να πάω μαζί σου στη μηλιά μου,
είθε το (…) της μηλιάς να είναι στο χέρι μου.
Αδερφή μου, θέλω να πάω μαζί σου στη ροδιά μου,
θέλω να φυτέψω εκεί το γλυκο[;] μελόσκεπο[;]…
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Αδερφή μου, θέλω να πάω μαζί σου στον κήπο μου,
ωραία αδερφή, θέλω να πάω μαζί σου στον κήπο μου,
όπως τα φυτά του δεντρόκηπου[;] …

9

Με έφερε μέσα σ’ αυτόν, με έφερε μέσα σ’ αυτόν,
ο αδερφός μου με έφερε μέσα στον κήπο.
Ο Ντουμούζι με έφερε μέσα στον κήπο,
[περπάτησα] μαζί του ανάμεσα στα όρθις δέντρα.
Στάθηκα μαζί του στα πεσμένα του δέντρα,
κοντά σε μια μηλιά γονάτισα όπως ταιριάζει.

Μπροστά στον αδερφό που ερχόταν με τραγούδι,
μπροστά στον κύριο Ντουμούζι που ήρθε προς εμένα,
που από το … της μυρίκης ήρθε προς εμένα,
που από το …των ημερολογιακών ανθοδεσμών ήρθε
προς εμένα,
ξέχυσα φυτά από τη μήτρα μου,
απόθεσα φυτά μπροστά του,
απόθεσα σπόρο μπροστά του…».

10

Ο πιστός βοσκός, ο γλυκός τραγουσδιστής,
θα προφέρει έναν αντηχητικό[;] ψαλμό για σένα,
Κυρία Βασίλισσα, εσύ που όλα τα γλυκαίνεις,
Ινάννα, αυτός θα φέρει χαρά στην καρδιά σου.

Κυρία Βασίλισσα, όταν μπαίνεις στο παχνί,
Ινάννα, το παχνλί τέρπεται με σένα,
Ιερόδουλη, όταν μπαίνεις στο παχνί,
το παχνί τέρπεται με σένα…

το ιερό μαντρί είναι γεμάτο κρέμα από σένα,
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το μαντρί είναι απόλαυση,
ο Ισμέ-Ντεγκάν είναι μακροήμερος».

11

Εκείνες ήταν ημέρες πλούτου, εκείνες ήταν νύχτες
αφθονίας,
εκείνοι ήταν μήνες ηδονής, εκείνα ήταν χρόνια
τέρψης
- εκείνες τις ημέρες, ο βοσκός, για να κάνει την
καρδιά να ευφρανθεί,
για να πάει στο παχνί, για να του λαμπρύνει το
πνεύμα,
για να φωτίσει το ιερό μαντρί σαν τον ήλιο,
ο βοσκός Ντουμούζι το πήρε στην καρδιά του.

*

«Σύζυγή μου, θέλω να πάω στον έρημο τόπο,
να φροντίσω το ιερό παχνί μου,
θέλω να μάθω τους τρόπους του ιερού μου μαντριού,
θέλω να προμηθεύσω τροφή στα πρόβατά μου,
θέλω να βρω γι’ αυτά φρέσκο νερό να πιουν».

*
Κραυγή χαράς,
στο παχνί κυλάει η αφθονία,
τρώνε – ιερή τροφή τρώνε,
ξεχύνουν μέλι και βούτυρο,
πίνουν μπίρα και κρασί,
ο Ντουμούζι, για να δώσει χαρά στην αδερφή του,
ο βοσκός Ντουμούζι το παίρνει στην καρδιά [του].

*
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Έβαλε στη γραμμή[;] [τα πρόβατα, τα έφερε στο
παχνί,
το αρνί, πηδώντας [πάνω] στη μητέρα του,
την καβάλησε …, ζευγάρωσε μαζί της.

Ο βοσκός λέει στην αδερφή του:
«Αδερφή μου, κοίτα! Τι κάνει το αρνί στη μητέρα
του;»

Η αδερφή του τού απαντάει
«Έχοντας αυτός πηδήσει πάνω στη μητέρα του,
αυτή[;] έβγαλε[;] κραυγή χαράς».

«Αν, έχοντας αυτός πηδήσει πάνω στη μητέρα του,
αυτή[;] έβγαλε[;] κραυγή χαράς,
έλα τώρα[;] , είναι γιατί … τη γέμισε με το σπέρμα
του».

Το κατσίκι έχοντας πηδήσει [πάνω] στην αδερφή του,
την καβάλησε …, ζευγάρωσε μαζί της».

Ο αδερφός λέει στην αδερφή του:
«Αδερφή μου, κοίτα! Τι κάνει το κατσίκι στην
αδερφή του;»

Η αδερφή του απαντάει σ’ αυτόν αθώα[;]:
«Έχοντας αυτός πηδήσει πάνω στην αδερφή του,
αυτή[;] έβγαλε[;] κραυγή χαράς».

«Αν, έχοντας αυτός πηδήσει πάνω στη μητέρα του
αυτή[;] έβγαλε[;] κραυγή χαράς,
έλα εδώ τώρα[;], [αυτό είναι επειδή] την πλημμύρισε
με το γονιμοποιό σπέρμα του…»

12
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Ο αγαπημένος μου με συνάντησε,
πήρε την ηδονή του από μένα, ευφράνθηκε σαν ένα
με μένα,
ο αδερφός μου μ’ έφερε στο σπίτι του,
μ’ απόθεσε σ’ ένα ευωδιαστό κρεβάτι μελιού.
Ο ακριβός γλυκός μου, ξαπλωμένος κοντά στην
‘καρδιά’ μου,
ένα ένα «με τη γλώσσα», ένα ένα,
ο αδερφός μου με το ωραίο πρόσωπο, το έκανε αυτό
πενήντα φορές…
Ο αδερφός μου στέκοντας[;] με το χέρι [του] στους
γοφούς του[;],
ο ακριβός γλυκός μου είναι χορτασμένος:
«Ελευθέρωσέ με, αδερφή μου, ελευθέρωσέ με,
έλα, αγαπημένη αδερφή μου, θέλω να πάω στο
παλάτι…»

13

«Ω λούμπι μου, λούμπι μου,
ω λούμπι μου, λούμπι μου, μέλι μου της μητέρας που
τη γέννησε,
… κρασί μου[;], … μέλι μου, ανακούφισή μου[;] της
μητέρας της,
τα μάτια σου – το βλέμμα τους μ’ ευφραίνει, έλα
τώρα αγαπημένη αδερφή μου,
το στόμα σου – τα καλοδεχτικά λόγια σου μ’
ευφραίνουν, ανάπαυσή μου[;] της μητέρας της,
τα χείλη σου - το εγκάρδιο τους άγγιγμα μ’
ευφραίνει, έλα τώρα αγαπημένη αδερφή μου.
Αδερφή μου, ο σπόρος σου –η μπίρα του είναι
εύγευστη, ανάπαυσή μου[;] της μητέρας της,
τα χορτάρια σου – ο χυμός τους[;] είναι εύγεστος, έλα
αγαπημένη αδερφή μου,
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στο σπίτι σου, ο πλούτος σου μ’ ευφραίνει,
ανακούφισή μου ανάπαυσή μου[;] της μητέρας της,
αδερφή μου, τα πλούτη σου μ’ ευφραίνουν, έλα τώρα
αγαπημένη αδερφή μου,
το σπίτι σου είναι ένα ακλόνητο σπίτι …, ανάπαυσή
μου[;] της μητέρας της».

*

«Εσύ, βασιλικέ γιε, αδερφέ μου με το πιο ωραίο
πρόσωπο,
θα φτάσεις στο τέλος σου, θα φτάσεις στο τέλος σου,
σου αποφασίστηκε κακό πεπρωμένο,
αδερφέ, στις παρυφές της πόλης θα φτάσεις στο τέλος
σου, σου έχει αποφασιστεί κακό πεπρωμένο,
εσύ που πάνω σου ο εχθρός δεν ακούμπησε χέρι, σου
αποφασίστηκε κακό πεπρωμένο,
εσύ που ενάντια σου π εχθρός δεν …, σου
αποφασίστηκε κακό πεπρωμένο.

…μου,
αγαπημένε μου, άντρα της καρδιάς μου,
εσύ, σου προκάλεσα κακό πεπρωμένο, αδερφέ μου με
το πιο ωραίο πρόσωπο,
αδερφέ μου, σου προκάλεσα ένα κακό πεπρωμένο,
αδερφέ μου με το πιο ωραίο πρόσωπο.

Το δεξιό σου χέρι έβαλες πάνω στο αιδοίο μου,
το δεξιό σου χάιδευε το κεφάλι μου,
άγγιξες το στόμα σου στο δικό μου,
πίεσες τα χείλη μου στο κεφάλι σου,
γι’ αυτό σου αποφασίστηκε κακή μοίρα,
αυτή τη μεταχείριση έχει ο «δράκοντας» των
γυναικών, αδερφέ μου με το πιο ωραίο πρόσωπο».
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*

«Ανθοφόρε μου, ανθοφόρε μου, γλυκιά ήταν η
σαγήνη σου,
ανθοφόρε μου στο μηλόκηπο, γλυκιά ήταν η σαγήνη
σου,
καρποφόρε μου στο μηλόκηπο, γλυκιά ήταν η σαγήνη
σου
Ντουμούζι-αμπζού, πολύδωρέ μου, γλυκιά ήταν η
σαγήνη σου,
ιερέ προμηθευτκεφάλι τηςή μου[;], γλυκιά ήταν η
σαγήνη σου,
προμηθευτή[;] [μου], στολισμένε με σπαθί και
διάδημα λάπις λαζούλι, γλυκιά ήταν η σαγήνη σου».

Γ

1

Από το Μέγα Πάνω αποφάσισε για το Μέγα Κάτω,
η θεά, από το Μέγα Πάνω αποφάσισε το Μέγα Κάτω,
η Ινάννα, από το Μέγα Πάνω αποφάσισε το Μέγα
Κάτω.

Η κυρία μου εγκατέλειψε τον ουρανό, εγκατέλειψε τη
γη – στον Κάτω Κόσμο κατέβηκε,
η Ινάννα εγκατέλειψε τον ουρανό, εγκατέλειψε τη γη
–στον Κάτω Κόσμο κατέβηκε,
εγκατέλειψε την αφεντοσύνη, εγκατέλειψε την
αφεντοσύνη –στον Κάτω Κόσμο κατέβηκε,
στην Ερέχ εγκατέλειψε το Εάννα –στον Κάτω Κόσμο
κατέβηκε,
στην Μπανντιμπίρα εγκατέλειψε το Εμουσκαλάμμα –
στον Κάτω Κόσμο κατέβηκε,
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στη Ζαμπάλαμ εγκατέλειψε το Γκιγκούνα –στο Κάτω
Κόσμο κατέβηκε,
στην Αντάμπ εγκατέλειψε το Εσχάρρα –στον Κάτω
Κόσμο κατέβηκε
στη Νιππούτ εγκατέλειψε το Μπαραντουγκάρα στον
Κάτω Κόσμο κατέβηκε,
στη Κις εγκατέλειψε το Χουρσαγκκαλάμμα –στον
Κάτω Κόσμο κατέβηκε,
στην Αγκάντε εγκατέλειψε το Εουλμάς –στον Κάτω
Κόσμο κατέβηκε.

Τα εφτά με δεμένα στο πλευρό της, μάζεψε
όλα τα με, τα έβαλε στο χέρι της, έστησε τα
καλά με στο αναμονητικό πόδι της,
το σουγκούρρα, το στέμμα της στέπας, το έβαλε στο
των μαλλιών της κεφάλι της,
έλικες των μαλλιών της στερέωσε στο μέτωπό της,
τη βέργα και το σύρμα από λάπις-λαζούλι της
μέτρησης άδραξε στο χέρι της,
μικρές πέτρες λάπις λαζούλι έδεσε γύρο στο λαιμό
της,
δίδυμες αβγόπετρες στρέωσε στο στήθος της,
ένα χρυσό βραχιόλι έσφιξε στο χέρι της,
την πλάκα του στήθους «΄Έλα, άντρα, έλα» έδεσε
γύρο στο στήθος της,
με το ένδυμα πάλα, το ένδυμα της κυριοσύνης
κάλυψε το σώμα της,
το μύρο «Ας έρθει αυτός» άλειψε στα μάτια της.

*

Η Ινάννα ανεβαίνει από τον Κάτω Κόσμο,
τα μικρά γκάλλα, σαν όσο η λόγχη καλάμια,
τα μεγάλα γκάλλα, σαν όσο ο φράχτης καλάμια,
κράταγε σφιχτά στο πλευρό της.
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Αυτός που ήταν μπροστά της, κι ας μην ήταν
πρωταρχηγός,
κρατούσε σκήπτρο στο χέρι,
αυτός που ήταν στο πλευρό της, κι ας μην ήταν
κήρυκας,
κρατούσε κεφαλοθραύστη στο χέρι,
αυτοί που τη συνόδευαν,
αυτοί που συνόδευαν την Ινάννα,
ήταν πλάσματα που δεν ξέρουν τροφή, δεν ξέρουν
πιοτό,
δεν τρώνε ραντισμένο αλεύρι, δεν πίνουν κερασμένο
κρασί,
αρπάζουν τη σύζυγη από την αγκαλιά του άντρα,
αρπάζουν το παιδί από την αγκαλιά της παραμάνας.

*

Η Γκεστινάννα κοίταξε τον αδερφό της, έσκισε
τις παρειές της, έσκισε το στόμα της, κοίταξε στο
πλευρό της, έσκισε τα ενδύματά της,
πρόφερε ένα πικρό θρήνο για το βασανιζόμενο
αδερφό της:
«Ω αδερφέ μου, ω αδερφέ μου, ο νέος που οι μέρες
του[;] δεν ήταν μακρές[;],
ω αδερφέ μου, Αμαουσμγκαλάννα, ο νέος που οι
μέρες[;[ και τα χρόνια του[;] δεν ήταν μακρά[;],
ω αδερφέ μου, ο νέος που δεν έχει σύζυγο, δεν έχει
παιδί,
ω αδερφέ μου, ο νέος που δεν έχει φίλο, δεν έχει
σύντροφο,
ω αδερφέ μου, ο νέος που δε φέρνει ανάπαυση στη
μητέρα του».
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2

Ανάμεσα στα μπουμπούκια κειτόταν, ανάμεσα στα
μπουμπούκια κειτόταν,
ο βοσκός –ανάμεσα στα μπουμπούκια κειτόταν,
καθώς ο βοσκός κειτόταν ανάμεσα στα μπουμπούκια,
είδε ένα όνειρο:
Ξύπνησε –ήταν όνειρο,
έτρεμε, ήταν όραμα,
έτριψε τα μάτια του, ήταν θαμπωμένος.

3

Η Κυρία κλαίει πικρά για το σύζυγό της,
η Ινάννα κλαίει πικρά για το σύζυγό της,
η βασίλισσα του Εάννα κλαίει πικρά για το σύζυγό
της,
η βασίλισσα του Ερέχ κλαίει πικρά για τον άντρα της,
η βασίλισσα του Ζαμπάλαμ κλαίει πικρά για το
σύζυγό της,
αλίμονο στον άντρα της, αλίμονο στο γιό της,
αλίμονο στο σπίτι της, αλίμονο στην πόλη της,
στον άντρα της τον παρμένο αιχμάλωτο, για το γιος
της τον παρμένο αιχμάλωτο,
στον άντρα της το σκοτωμένο, στο γιο της το
σκοτωμένο,
στον άντρα της τον παρμένο αιχμάλωτο στο Ερέχ,
σκοτωμένο στο Ερέχ, στο Κούλλαμπ,
που δε λούζεται πια στο Εριντού,
που δεδν έχει πια τη μητέρα της Ινάννα μητέρατου,
που δεν εκτελεί πια το γλυκό του έργο στις παρθένες
της πόλης του,
ο ευγενικός που δεν είναι πια ο ακριβός των
ακολούθων του.
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Η Ινάννα θρηνεί για τον νέο νυμφίο της:
«Έφυγε ο σύζυγός μου, γλυκός σύζυγος,
έφυγε ο γιος μου, γλυκός γιος,
ο σύζυγός μου έφυγε μέσα στα ‘κεφαλο’-φυτά,
ο σύζυγός μου έφυγε μέσα στα «ραχο»-φυτά,
ο σύζυγός μου που πήγε για τροφή, γυρίστηκε στα
φυτά,
ο γιος μου που πήγε για νερό, γυρίστηκε στο νερό.
Ο νυμφίος μου, σαν χέρι λιωμένο …, έφυγε από την
πόλη,
ο ευγενικός, σαν από χέρι λιωμένο «κεφαλο»-φυτό
έφυγε από την πόλη».

4

«Εσύ, που κείτεσαι, βοσκέ, εσύ που κείτεσαι,
στεκόσουν φύλακάς της,
Ντουμούζι, που κείτεσαι, στεκόσουν φύλακάς της,
την ημέρα, μόλις σηκωνόσουν, στεκόσουν φύλακας
της ευζωίας μου,
τη νύχτα, ξαπλωμένος, στεκόσουν φύλακας της
ευζωίας μου».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α

Τα σουμεριακά κείμενα είναι τα παλιότερα σχετικά με τον
ιερογαμικό μύθο. Τέτια κείμενα από διάφορους λαούς και
γονιμικά γιορτιάτικα τραγούδια μέχρι τα νεοελληνικά
φαλλικά και άλλα σχετικά κυριαρχούν σ’ όλες τις εποχές.
Είναι η τελετουργία του Ιερού Γάμου, με την ερωτική
προσέγγιση και πλήρωση, το θάνατο, το θρήνο, και την
ανάσταση του «θνήσκοντος θεού» και ποικίλα τραγούδια
γονιμικά, αστεία ή δραματικά., που στις νεότερες εποχές
επιβιώνει ή λειτουργεί αποσπασματικά,
αποθρησκειοποιημένη και, στη νεότερη Ελλάδα, έντονα
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σατιρική, με σκόρπια δραματικά στοιχεία –καλύπτοντας
την οδύνη μπροστά στα πράγματα της ζωής και του
θανάτου. Η σχετική παγκόσμια βιβλιογραφία είναι
τεράστια. Στην Ελλάδα δούλεψε σ’ αυτό το χώρο, από τη
σκοπιά του, ο Παναγής Λεκατσάς, υπάρχουν όμως αρκετά
σχετικά βιβλία. Τα κείμενα που παρουσιάζονται εδώ
μεταφράστηκαν γι’ αυτό το βιβλίο, όπως και άλλα
παρακάτω.
Πάντως εδώ μας ενδιαφέρει η ποιητική ουσία και όχι η
θρησκειολογία, η ανθρωπολογία και οποιουδήποτε είδους
μελέτη. Τα κείμενα και τα τραγούδια λειτουργούν πάντα,
σε αναφορά με τον ακροατή ή τον αναγνώστη τους,
αυτάρκη. Εδώ, στα κείμενα υπάρχουν συχνά κενά
σπασμένων πινακίδων. Έχουν αριθμηθεί, ώστε να φαίνεται
πού τελειώνουν τα αποσπάσματα από το ίδιο τραγούδι και
έχουν χωριστεί σε τρεις ομάδες: Α. Τραγούδια ερωτικά,
που περιλαμβάνουν και την αντιδικία βοσκού – γεωργού
για την αγάπη της Ινάννα. Β.Τραγούδια που δείχνουν την
ομοιότητα με το εβραϊκό Άσμα Ασμάτων. Γ. Τραγούδια
θρήνου για το νεκρό Ντουμούζι. Βασικά χαρακτηριστικά
της σουμεριακής ποίησης είναι η επανάληψη και ο
παραλληλισμός, που με μοναδικό τρόπο, λιτά και άμεσα,
μορφοποιούν το ρυθμό, το επίθετο και η παρομοίωση.
Παρακάτω δίνονται μόνο μερικά πληροφοριακά στοιχεία:
Στο κείμενο ονομάζονται διάφορα προϊόντα, φυτά και
άλλα, που δε μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς ήταν.
1. Βασιλιάς: Ο βασιλιάς είναι ενσάρκωση του Ντουμούζι,
όπως ο θεοποιημένος Ντουμούζι είναι η ενσάρκωση του
θεού (και η ιέρεια ενσάρκωση της Ινάννα), με τον τρόπο
που, στην Αίγυπτο, ο νεκρός είναι ένας «Όσιρις». Η
μυθολογική-θρηκειολογική ταύτιση ανθρώπου θεού κάνει,
τελικά, δυνατή τη βιωματική και αποτελεσματική
πραγμάτωση της ποίησης, με όλα της τα καθέκαστα.
Ενλίλ: Ο σπουδαιότερος σουμεριακός θεός.
Νινουρτά: Γιος του Ενλίλ, θεός του Νότιου Ανέμου, θεός
της καταιγίδας και «αγρότης» των θεών.
Λαχάρ: Θεά των κοπαδιών, αδερφή της Ασνάν.
Με: Οι θεϊκοί κανόνες που κυβερνούν τον κόσμο. (Κάτι
αντίστοιχο στο κινέζικο «τάο»;)
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Αν: Ο σουμεριακός θεός του ουρανού. Το όνομά του
σημαίνει «Ουρανός».
2. ΄Εντεν: Ο «Χειμώνας».
Εμές: Το «Καλοκαίρι».
Βοσκός – γεωργός:Η Ινάννα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα
στο βοσκό, που εκπροσωπεί ο Ντουμούζι, και το γεωργό,
που εδώ εκπροσωπεί ο Ενκιντού, αντίπαλος και μετά φίλος
του Γιλγαμές στο ομώνυμο ηρωικό έπος. Η αντιπαλότητά
τους καταλήγει σε συναλλαγή και φιλία στα ιερογαμικά
κείμενα, και στο ηρωικό έπος οι δυο μυθικοί ήρωες
αποτελούν ένα ζευγάρι «Αχιλλέα – Πάτροκλου». Η Ινάννα
θα προτιμήσει το βοσκό
3. Ενμερκάρ: ΄Ενας ηγεμόνας. Οι ηγεμόνες ενσάρκωναν
τον εραστή της θεάς.
Ινάννα: Η θεά της ιερογαμίας, η αγαπημένη του
Ντουμούζι, θεά της γονιμότητας. Το όνομά της σημαίνει
«Βασίλισσα του Ουρανού».
Ντουμούζι: Ο «βασιλιάς ποιμένας» της Ερέχ, ο πρώτος
ηγμενόνας που «παντρεύτηκε» την Ινάννα. Το όνομά του
σημαίνει «Πιστός γιος». Στο αρχέγονο θεϊκό ζευγάρι ο
πάρεδρος της θεάς είναι σύζυγος-γιος ή αδερφός. Στα
νεοελληνικά δημοτικά τραγούδια έχουμε τέτια στοιχεία.
Ελληνικό ιερογαμικό ζευγάρι είναι Αφροδίτη- Άδωνις ή
Αγχίσης και τα ζευγάρια που γεννάνε ημίθεους. Στη
σύγχρονη Ελλάδα «΄Αδωνις» είναι ο «Λειδινός», ο
«Ζαφείρης» και άλλοι γονιμικοί ήρωες. Στη γαμήλια Σιρτο
τελετουργία είχαμε, παλιότερα, μια πλήρη ιερογαμία.
Μεγάλη Κυρία: Η υπερήφανη αρχοντική Ινάννα.
4. Σούλγκι: ΄Ενας ηγεμόνας.
Νινγκάλ: Σύζυγος του φεγγαροθεού Νάννα, μητέρα της
Ινάννα.
Το Νέο ΄Ετος: Η αρχιχρονιά έχει κοσμογονική αξία. Ο
Mircea Eliade μελέτησε διεξοδικά αυτά τα στοιχεία.
Ιντίν-Ναγκάν: ΄Ενας ηγεμόνας. Από την εποχή της
βασιλείας του σώθηκαν σπουδαία ιερογαμικά κείμενα.
6. Ουσουμγκαλάννα, Αμαουσουμγκαλάννα: Άλλο όνομα του
Ντομούζι, που ίσως σημαίνει «Η Μητέρα, δράκοντας του
ουρανού».
Κούλι-Ενλίλ: Ο «Φίλος του Ενλίλ», επίθετο του Ντουμούζι.
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7. Ερέχ: Μια από ις πιο σπουδαίες σουμεριακές πόλεις-
κράτη.
Σουρουγκάλ: Κανάλι κοντά στην Ερέχ.
8. Γκεστινάννα: Η αδερφή του Ντουμούζι. Το όνομά της
ίσως σημαίνει «Αμπέλι του ουρανού».
Σιν: Σημιτικό όνομα του φεγγαροθεού Νάννα.
Σιρτούρ:Η μητέρα του Ντουμούζι.
9. Εάννα: Ο «Οίκος του Αν», οίκος της Ινάννα στην Ερέχ
10. Εριντού: Η πόλη του θεού ΄Ενκι.
Γκιμπίλ: Ο θεός της φωτιάς.

Β

Σε αυτό το μέρος δίνονται σουμεριακά αποσπάσματα που
δείχνουν εντυπωσιακή ομοιότητα με το ΄Ασμα Ασμάτων,
και, βέβαια, με κατοπινά κείμενα, όπως αρχαιοελληνικά
και νεοελληνικά.
2. Σου-Σίν: Γιος του Σούλγκι. Είναι ο ιερογαμικός σύζυγος
σε πολλά κείμενα Γιος του Σούλγκι. Είναι ο ιερογαμικός
σύζυγος σε πολλά κείμενα
Αμπισίμτι: Η μητέρα του Σου-Σιν, βασιλιά της Ουρ.
12. Λούμπι: Τρυφερή ηχοποίητη λέξη.
Ντουμούζι-Αμπζού: Ο «Ντουμούζι του Βάθους».

Γ

Εδώ έχουμε μερικά αποσπάσματα της καθόδου της Ινάννα
στον Κάτω Κόσμο, για την οποία υπάρχουν και πλήρη
κείμενα. Τέτιο αρχαιοελληνικό κείμενο είναι ο Ομηρικός
ύμνος στην Δήμητρα, ενώ η κάθοδος του Οδυσσέα θυμίζει
την κάθοδο του Γιλγαμές στο ομώνυμο έπος.
Μπαντιμπίρα: Πόλη-έδρα προκατακλυσμικού βασιλιά.
Εμουσκαλάμμα: Ναός στο Μπαντιμπίρα.
Ζαμπάλαμ: Πόλη με ανεξακρίβωτη ακόμη θέση.
Γκιγκούνα: Ιερό με μορφή άλσους.
Ακολουθούν ονόματα πόλεων και ναών.
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ΕΝΟΥΜΑ ΕΛΙΣ (απόσπ.)

Όταν ψηλά ο ουρανός δεν είχε ονομασθεί,
το στέρεο έδαφος χάμω δεν είχε ονομασθεί μ’ όνομα,
το Τίποτα, μόνο ο πρωταρχικός Απσού, ο γεννήτοράς
τους,
η Μουμμού Τιαμάτ, αυτή που τους γέννησε όλους,
με τα νερά τους ανακατωμένα, ένα∙
καλαμοκαλύβα δεν είχε πλεχτεί, βαλτότοπος δεν είχε
φανερωθεί,
όταν απ’ τους θεούς κανένας δεν είχε ’ρθει στην
ύπαρξη,
ανονόμαστοι μ’ όνομα, οι μοίρες τους ακαθόριστες,
τότε έγινε κι οι θεοί πλάστηκαν μέσα τους.

Ολόκληρο το Κοσμογονικό έπος όπως και το Έπος του
Γιλγαμές στα Κείμενα των Λαών
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ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΥΠΤΟΣ ( 2000-1000 π.Χ.)

ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1

Χαίρε, Χνουμ-Ρα, Κύριε του Έσνα,
Φτα που έφερες στον κόσμο του Πρωταρχικούς,
μεγάλε θεέ που γεννήθηκες στην αρχή αρχή,
μεγαλόπρεπο κριάρι της πρώτης φοράς.
Αυτός σήκωσε τον ουρανό,
αυτός σήκωσε το στερέωμα κι εκεί έλαμψε με τη
μορφή Σου∙
ετοποθέτησε εκεί την ψυχή των θεών∙
έστρωσε τη γη πάνω στην έδρα του
και φώτισε τις δυο χώρες με το μάτι του(...)
Πλάστη των πλαστών,
πατέρα των πατέρων, μητέρα των μητέρων,
που έφτιασες τα όντα του Απάνω και δημιούργησες
τα όντα του Κάτω,
το ιερό κριάρι που έφτιασε τα κριάρια,
ο Χνουμ που έφτιασε τους θεούς, Χνουμ,
δυνατέ στο χέρι, ακαταπόνητε,
που δεν υπάρχει έργο που να γίνεται χωρίς αυτόν.
Έφτιασε τις πόλεις, χώρισε τα βουνά,δημιούργησε τις
δυοχώρες,
στερέωσε τα βουνά.
Εσχημάτισε στο γύρο τους τους ανθρώπους,
γέννησε τους θεούς για να κατοικίσει τη γη
και τον κύκλο του μεγάλου Ωκεανού.
Ήρθε στην ώρα γιια να δώσει ζωή σ’ όσους βγήκαν
στο γύρο του,
φτιάνοντας το χορτάρι για να συντηρήσει τα ζώα
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και το δέντρο της ζωής για το(υς) ζωντανο(υς).
Έφτιασε τον ουρανό, μέχρι σήμερα, τέλειος θεός
αμνημόνευτων χρόνων,
που πλέει στον ουρανό απ’ την αυγή, γεμίζοντας τη
χώρα με τα ευεργετήματά του
Μοίρα και συντήρηση των παιδιών είναι στην
προσταγή του,
νερο κι άνεμος είναι στην προσταγή του
και δεν υπάρχει αναβολή γι’ αυτό που βγαίνει απ’ το
στόμα του.
Αυτό κι εκείνο, αυτός το δημιούργησε,
γιατί δεν υπάρχει έργο, όπου αυτός να λείπει.

2

Δικοί σου είναι οι ισχυροί που κάνουν κύκλο γύρο
στον Ρε, οι πρόγονοι του Πρωινούηκες στους μήνες
σαν το φεγγάρι. Ο Ρα λάμπειπάνω στον ορίζοντα και
τα Αιώνια λαμπερά άστρα σ’ ακολουθούν. Αυτοί που
προχωρούν με τον Ρε σε πλησιάζουν. Είσαι αγνός,
πας στον Ρε, τα Ουράνια ποτέ δε θα ερημωθούν από
σένα.

3

Αυτός γεννήθηκε στο στερέωμα, πριν να υπάρξει
ουρανός,πριν να υπάρξει η γη, πριν να υπάρξουν οι
λόφοι, πριν υπάρξουν οι λογομαχίες, πριν να υπάρξει
ο φόβος από το μάτι του Ώρου, είναι απ’ τη Μεγάλη
Θεϊκή Ομάδα, αυτός που γεννήθηκε μπροστά στον
Ήλιο
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ΝΕΚΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Είμαι ο Ατούμ, ο δημιουργός των Γεροντότερων
Θεών,
είμαι αυτός που έδωσε γέννηση στο Σου,
είμαι εκείνο το μεγάλο Αυτός-Αυτή,
είμαι αυτός που έκανε ό,τι του φάνηκε καλό,
πήρα το χώρο μου στον τόπο που ήθελα,
δικός μπυ είναι ο χώρος αυτών που προχωράνε
σαν αυτούς τους δυο φιδίσιους κύκλους.

ΑΚΕΝΑΤΕΝ (1351-1354)

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ

Αληθινά ωραίος παρουσιάζεσαι στον ορίζοντα τ’
ουρανού,
ω ζωντανέ Ατόν που ήσουν ο πρώτος στη ζωή.
Όταν υψώθηκες στον ορίζοντα της Ανατολής,
γέμισες όλους τους τόπους με την ομορφιά σου.
Είσαι όμορφος, μεγάλος, εκθαμβωτικός ψηλά πάνω
από κάθε τόπο,
οι ακτίνες σου κλείνουν όλους τους τόπους μέχρι τις
άκρες όλων όσα έφτιασες.

Γιατί είσαι ο Ρα, αληθινά φτάνεις στην άκρη τους
και τους κρατάς το χαλινάρι για τον αγαπημένο σου
γιο∙
μόλο που είσαι μακρινός, οι ακτίνες σου είναι πάνω
στη γη∙
είσαι στα πρόσωπά τους, μα τα κινήματά σου είναι
άγνωστα.
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Όταν αλήθεια πέφτεις στον ορίζοντα της Δύσης
η γη είναι στο σκοτάδι και μοιάζει στο θάνατο.
Οι άνθρωποι κοιμούνται σε κλειστά κρεβάτια με
σκεπασμένο το κεφάλι
κι ούτε το ένα μάτι κοιτάει το άλλο.
Κι όλα τ’ αγαθά τους που είναι κάτω απ’ το κεφάλι
τους να τα ’κλεβαν
δε θα το καταλάβαιναν.
Ακόμα και το λιοντάρι βγήκε απ’ τη φωλιά του,
όλα τα φίδια δαγκώνουν.

Το σκοτάδι βασιλεύει κι η γη είναι σιωπηλή,
αφού αυτός που τα ’φτιασε αναπαύεται στον
ορίζοντα.
Την αυγή, όταν αληθινά υψώνεσαι στον ορίζοντα,
λάμπεις αληθινά σαν Ατόν την ημέρα,
εσύ που σκορπάς το σκοτάδι
και χύνεις τις ακτίνες σου.
Οι δυο τόποι γιορτάζουν
ξύπνιοι και στημένοι στα πόδια τους,
καθαρίζουν το σώμα τους και παίρνουν τα ενδύματά
τους∙
τα μπράτσα τους είναι υψωμένα λατρευτικά όταν
παρουσιάζεσαι.
Ολόκληρος ο τόπος εκτελεί το έργο του.

Όλα τα ζώα είναι ευχαριστημένα με τη βοσκή τους∙
τα δέντρα και τα φυτά πρασινίζουν.
Όλα τα κοπάδια χοροπηδούν.
Όλα όσα πετούν ψηλά κι ελαφρά
ζουν όταν εσύ υψώνεσαι γι’ αυτά.
Τα καράβια πλέουν όμοια πάνω και κάτω,
γιατί κάθε δρόμος ανοίγει όταν παρουσιάζεσαι.
Τα ψάρια μέσα στο ποτάμι πηδάνε μπροστά σου,
Γιατί οι ακτίνες σου είναι στη μέση της θάλασσας.
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Εσύ δημιουργέ της γέννησης στη γυναίκα, που κάνεις
το σπέρμα ανθρωπότητα
και αληθινά συντηρείς το γιο στην κοιλιά της μάνας
που αληθινά τον γαληνεύεις μ’ αυτό που ησυχάζεις τα
δάκρυά του,
φροντίζεις και μέσα στην κοιλιά δίνοντας ανάσα να
συντηρείς όλα όσα έφτιασες!
Όταν βγαίνει απ’ την κοιλιά ν’ ανασάνει τη μέρα της
γέννησής του,
αληθινά του ανοίγεις το στόμα ολότελα κι ικανοποιείς
τις ανάγκες του.
Όταν το πουλάκι στο αβγό τιτιβίζει μέσα στο τσόφλι,
του δίνεις ανάσα μέσα να το συντηρεί.
Εσύ του όρισες τη σωστή ώρα στο αβγό να το σπάσει,
για να βγει απ’ τ’ αβγό τιτιβίζει στην ορισμένη ώρα∙
για να περπατάει με τα πόδια του όταν βγει απ’ αυτό.

Πόσο πολύπλοκα είναι αυτό που έφτιασες, κρυμμένο!
Εσύ μονάχα, θεέ, δεν είναι άλλος από σένα!
Αληθινά έφτιασες τη γη κατά τη θέλησή σου, όντας
μόνος.
Ανθρώπους, ζώα και κοπάδια,
το κάθε τι στη γη που περπατάει με τα πόδια του
κι ο,τι είναι ψηλά και πετάει με τα φτερά του.

Οι ξένοι τόποι της Χουρρού και της Νουβίας και της
Αιγύπτου
─ έβαλες κάθε άνθρωπο στη θέση του κι ικανοποιείς
τις ανάγκες του.
Καθένας έχει την τροφή του κι ο χρόνος της ζωής του
είναι λογαριασμένος.
Η γλώσσα τους είναι αλλιώτικη στο λόγο και το ίδιο
η φύση τους∙
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το δέρμα τους είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί ξεχωρίζεις
τους ξένους.
Έφτιασες αλήθεια το Νείλο στον κάτω κόσμο
και τον βγάζεις γιατί θέλεις να συντηρήσεις τους
ανθρώπους,
Αφού τους έφτιασες για σένα,
κύριε όλων τους, που αληθινά κουράζεσαι μ’ αυτούς,
κύριε κάθε τόπου, που αληθινά υψώνεσαι γι’ αυτούς,
Άτεν της ημέρας, τρανέ στη μεγαλοπρέπεια.

Και για τους μακρινούς ξένους τόπους φτιάνεις τη
ζωή τους,
γιατί έβαλες ένα Νείλο στον ουρανό,
για κατεβαίνει γι’ αυτούς,
για κάνει κύματα στα βουνά σαν τη θάλασσα,
να ποτίζει τα χωράφια τους ανάμεσα στις πόλεις τους.
Πόσο ωραίο είναι το σχέδιό σου, κύριε της
αιωνιότητας.
Ο Νείλος τ’ ουρανού είναι για τους ξένους
ανθρώπους,
για τα κοπάδια κάθε ξένου τόπου που περπατούν με
τα πόδια τους,
αλλά ο αληθινός Νείλος βγαίνει απ’ τον κάτω κόσμο
για την Αίγυπτο.

Οι ακτίνες σου θηλάζουν όλα τα χωράφια.
΄Οταν αληθινά υψώνεσαι, ζουν και φουντώνουν από
σένα.
Φτιάνεις τις εποχές για να δροσίζεις όλα όσα
έφτιασες.
Το χειμώνα για να τα κρυώνεις. Τη ζέστη για να σε
δοκιμάζουν.
Αληθινά έφτιασες το μακρινό ουρανό για να
υψώνεσαι μέσα του,
να βλέπεις όσα έφτιασες.
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Όντας μονάχος και υψωμένος στη μορφή σου του
ζωντανού Άτεν,
είτε παρουσιάζεσαι, λάμπεις, μακρινός ή κοντινός,
φτιάνεις εκατομμύρια μορφές μονάχα από σένα:
πρωτεύουσες, πόλεις, χωράφια δρόμο, ποτάμια..

Δεν είναι άλλος να σε ξέρει
εκτός απ’ το γιο σου τον Ακενατέν
για τον έφτιασες επιτήδειο στο σχέδιό σου και στη
δύναμή σου.
Η γη έγινε απ’ το χέρι σου,όπως έφτιασες κι αυτούς
(:τους ανθρώπους).

Όταν υψώνεσαι, ζουν∙
όταν αληθινά πέφτεις, πεθαίνουν.
Γιατί εσύ είσαι ο χρόνος της ζωής∙ ζούμε από σένα∙
τα μάτια σου είναι στην ομορφιά ώσπου να πέσεις.
κάθε μόχθος σταματάει όταν αληθινά πέφτεις στη
δύση∙
όταν υψώνεσαι κάνεις (...) ν\ ανθίσει γαι το βασιλιά.
Κι αυτά που πάνε γρήγορα με τα πόδια τους
από τότε που έπλασες τη γη,
αληθινά τα ύψωσες για το γιο σου που γεννήθηκε από
σένα,
για το βασιλιά της Απάνω και της Κάτω
Αιγύπτου,τον Ακενατέν.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

[ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ]

1

Να τ’ όνομά μου βρομάει
πιο πολύ απ’ την οσμή των νεκροφάγων πουλιών
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το καλοκαίρι όταν καίει ο ουρανός.

Να, τ’ όνομά μου βρομάει
πιο πολύ απ’ την οσμή των ψαράδων
και τις όχθες των λιμνών όπου ψαρεύουν.

Να, τ’ όνομά μου βρομάει
πιο πολύ απ’ τη γυναίκα
που την έχουν μιλήσει γι’ άντρα.

2

Σε ποιον να μιλήσω σήμερα;
Οι αδερφοί μου είναι κακοί∙
σήμερα οι φίλοι δεν ααγαπάνε.

Σε ποιον να μιλήσω σήμερα;
Οι καρδιές είναι κατακτητικές∙
όλοι αρπάζουν τ’ αγαθά τ’ αλλουνού.

Σε ποιον να μιλήσω σήμερα;
Το χθες χάθηκε
κι η βία ήρθε πάνω σ’ όλους.

Σε ποιον να μιλήσω σήμερα;
Ο ειρηνικός άνθρωπος είναι χαμένος∙
ο καλός παραπετιέται παντού.

Σε ποιο να μιλήσω σήμερα;
Το χθες ξεχάστηκε∙
σήμερα δεν είναι ο άνθρωπος όπως ήταν∙

Σε ποιον να μιλήσω σήμερα;
Δεν υπάρχει ανθρώπου καρδιά
που μπορείς ν’ ακουμπήσεις.
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Σε ποιον να μιλήσω σήμερα;
Οι δίκαιοι δεν υπάρχουν πια∙
ο τόπος παραδόθηκε στους κακούς.

Σε ποιον να μιλήσω σήμερα;
Έμπιστος άνθρωπος δεν υπάρχει∙
όλοι ζητάνε ξένους για να πουν τον πόνο τους.

Σε ποιο να μιλήσω σήμερα;
Είμαι βαριά φορτωμένος δυστυχία
και κανέναν δεν έχω να μ’ ανακουφίσει.

3

Ο θάνατος είναι στα μάτια μου σήμερα
σαν τον άρρωστο που αρρωσταίνει ολόκληρος,
σαν την έξοδο μετά την αρρώστια.

Ο θάνατος είναι στα μάτια μου σήμερα,
σαν τη μυρουδιά της μύρνας
σα να κάθεσαι στον ήσκιο του πανιού μέρα με αύρα.

Ο θάνατος είναι στα μάτια μου σήμερα
σαν τη μυρωδιά των νερόκρινων,
σα να κάθεσαι στον πάλκο της μέθης.

Ο θάνατος είναι στα μάτια μου σήμερα
σαν τον καλοπερπατημένο δρόμο,
σαν αυτούς που γυρίζουν από εκστρατεία στα ξένα.

Ο θάνατος είναι στα μάτια μου σήμερα
σαν το ξεσκέπασμα τ’ ουρανού,
σαν τον άνθρωπο που φτάνει εκεί που δεν ήξερε.
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Ο θάνατος είναι στα μάτια μου σήμερα
σαν τη λαχτάρα του ανθρώπου να δει το σπίτι του
όταν έχει περάσει χρόνια αιχμάλωτος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Απόσπασμα από μεγαλύτερη σύνθεση: ένας
απελπισμένος άνθρωπος θέλει ν’ αυτοκτονήσει, αλλά η
ψυχή του τον συμβουλεύει να δώσει άλλη μια ευκαιρία στη
ζωή∙ εδώ αυτός απαντάει στην ψυχή του.

ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

1

Αγαπημένε μου αδερφέ, η καρδιά μου καίγεται για
την αγάπη σου.
Λέω σε σένα: «Κοίταξε τι κάνω».
Έχω έρθει να κυνηγήσω με την παγίδα μου στο χέρι
και με το κλουβί μου.
Όλα τα πουλιά του Πουντ κάθονται στην Αίγυπτο,
μυρωμένα μ’ άρωμα.
Το πρώτο που έρχεται τσιμπάει το σκουλήκι μου.
Πόσο σε λαχταράω, να το παίρναμε μαζί πέρα έξω,
εγώ μόνη με σένα για ν’ ακούσεις το δυνατό
κελάηδημα του μυρωμένου μου.
Πόσο όμορφο θα ’ταν να ήσουνα μαζί μου όταν
στήνω την παγίδα!
Πολύ όμορφο είναι να προχωράς στο λιβάδι προς
εκείνον που είναι αγαπημένος.
Η φωνή της πάπιας που πιάστηκε με το σκουλήκι
ακούγεται,
όμως η αγάπη σου με κρατάει και δε μπορώ να τη
ελευθερώσω.
Θα πάρω τα δίχτυα μου.
«Πώς λοιπόν», θα πει η μητέρα μου,
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που της γυρίζω κάθε βράδυ φορτωμένη πουλιά, «δεν
έστησες την παγίδα σου σήμερα;».
Η αγάπη σου με παίρνει.
Βλέπω το γλύκισμα κι είναι σαν αλάτι και το
υδρόμελι,
που είναι γλυκό στο στόμα, είναι σαν τη χολή των
πουλιών.
Η ανάσα των ρουθουνιών σου μονάχα κάνει την
καρδιά μου να ζει.
Βρήκα πως μ’ αυτήν ο Άμον μού δόθηκε για πάντα.

2

Η φωνή του χελιδονιού μιλάει και λέει:
«Ο τόπος έλαμψε –Ποιος είναι ο δρόμος σου;»
Ω πουλί, δε με ταράξεις!
Βρήκα τον αγαπημένο μου στο κρεβάτι του
και η καρδιά μου χάρηκε ακόμη πιο πολύ
όταν μου είπε:
«Δε θα πάω μακριά,
το χέρι μου είναι στο χέρι σου,
θα περιπλανιέμαι γύρο
και θα είμαι μαζί σου σ’ όλους τους ωραίους τόπους».
Με κάνει την καλύτερη απ’ όλες τις παρθένες.
Δεν πληγώνει την καρδιά μου.

3

Η αγάπη του αδερφού μου είναι στην αντίπερα όχθη,
ένα ρέμα είναι ανάμεσά μας
κι ένας κροκόδειλος περιμένει στα ρηχά.
Αλλά όταν μπω στο νερό,
κολυμπάω στο ρέμα,
η καρδιά μου είναι μεγάλη πάνω στο ρέμα
και τα κύματα είναι στεριά στα πόδια μου.
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Με στερεώνει η αγάπη της,
γιατί μου γητεύει τα νερά!
Όταν βλέπω την αδερφή μου να έρχεται,
η καρδιά μου χορεύει
και τα χέρια μου ανοίγουν πλατιά να την
αγκαλιάσουν,[...]
όταν η αγάπη μου έρχεται σε μένα.

4

Εφτά μέρες ως χτες δεν είδα την αγάπη μου
κι η αρρώστια με πλημμύρισε.
Το σώμα μου βάρυνε,
με ξέχασε.
Αν οι πιο καλοί ερθούν σε μένα,
η καρδιά μου δεν ευχαριστιέται με τα γιατρικά τους·
οι ξορκιστές δεν κάνουν τίποτα,
η αρρώστια μου δε θα βρεθεί.
Να μου πουν: «Να τη», αυτό θα με ζωντανέψει·
το όνομά της θα με υψώσει
το πηγαινέλα των απεσταλμένων της,
αυτό θα ζωντανέψει την καρδιά μου.
Πιο ευεργετική για μένα είναι η αδερφή μου απ’ όλα
τα γιατρικά·
είναι για μένα πιο πολύ αυτή απ’ όλα τα γραφτά
ξόρκια.
Η υγεία μου είναι να ’ρθεί απ’ έξω·
όταν τη δω, τότε θα γιατρευτώ.
Αν ανοίξει το μάτι της, το σώμα μου θα είναι πάλι
νέο·
αν μιλήσει, τότε θα είμαι πάλι δυνατός.
Όταν την αγκαλιάζω, διώχνει το κακό μακριά μου
–αλλά έχει μακριά μου φύγει εφτά μέρες.
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5

α

Η Μία, η αδερφή η χωρίς την όμοια της,
η πιο όμορφη απ’ όλες!
Μοιάζει με το αυγινό άστρο που ανατέλλει
στην αρχή μιας ευτυχισμένης χρονιάς.
Όλη λάμψη, με όμορφο δέρμα,
ωραία η όψη των ματιών της,
γλυκιά η μιλιά των χειλιών της,
δε λέει λόγο περίσσιο.
Στητός λαιμός, λαμπερό στήθος,
μαλλιά λάπις λαζούλι αληθινό·
μπράτσα απ’ το χρυσάφι πιο καλά,
δάχτυλα σα μπουμπούκια του λωτού.
Βαριοί μηροί, στενή μέση,
τα πόδια της παρελαύνουν την ομορφιά της·
με χαριτωμένο βήμα πατάει το χώμα,
αιχμαλωτίζει με τα κινήματά της την καρδιά μου.
Κάνει όλων των αντρών το λαιμό
να γυρίζει να τη δουν·
η χαρά έχει όποιο αγκαλιάζει,
είναι σαν ο πρώτος των αντρών!
Όταν βγαίνει έξω,
μοιάζει σαν αυτόν τον άλλο Ένα!

β

Ο αδερφός μου τυραννάει την καρδιά μου,
κάνει την αρρώστα να μ’ αρπάζει·
γείτονας είναι στης μητέρας μου το σπίτι
και να πάω σ’ αυτόν δε μπορώ!
Έχει δίκιο να τον κατηγορεί η μητέρα του:
«Πάψε να τη βλέπεις!»
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Πονάει η καρδιά μου να τον σκέφτομαι,
η αγάπη του με κυριεύει.
Αληθινά, κουτός είναι,
αλλά είμαι όμοια του·
δεν ξέρει τον πόθο που ’χω να τον αγκαλιάσω,
αλλιώς θα ’γραφε στη μητέρα μου.
Αδερφέ, σου είμαι υποσχεμένη
από το Χρυσάφι των γυναικών!
Έλα σε μένα να δω την ομορφιά σου,
ο Πατέρας μου, η Μητέρα μου θα ευφρανθούν!
Οι άνθρωποί μου όλοι θα σε χαιρετήσουν
θα σε χαιρετήσουν, ω αδερφέ μου!

γ

Η καρδιά μου φτερουγίζει δυνατά,
όταν σκέφτομαι την αγάπη μου για
σένα· δε μ’ αφήνει να φερθώ μυαλωμένα,
πηδάει απ’ τον τόπο της.
Δε μ’ αφήνει να φορέσω φόρεμα,
ούτε να τυλιχτώ γύρο το μαντήλι μου·
δε βάφω τα μάτια μου,
ούτε καν μυρώνομαι.
«Μην περιμένεις, πήγαινε εκεί», μου λέει,
όσο συχνά τον σκέφτομαι·
Καρδιά μου, μη φέρνεσαι τόσο κουτά,
γιατί μου κάνεις τη χαζή;
Κάθησε ήσυχη, έρχεται σε σένα ο αδερφός,
και πολλά μάτια μαζί!
Ας μη λένε οι άνθρωποι για μένα:
«Να μια γυναίκα πεσμένη απ’ την αγάπη της!»
Μένε σταθερή όταν τον σκέφτεσαι,
καρδιά μου, μη φτερουγίζεις!
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6

α

Ω να ’ρχόσουνα γοργά στην αδερφή σου!
Σα γρήγορος μηνύτορας του βασιλιά·
η καρδιά του αφέντη του προσμένει το μήνυμά του,
ανυπομονεί να τ’ ακούσει η καρδιά του.
Όλοι οι στάβλοι κρατιούνται γι’ αυτόν έτοιμοι,
έχει άλογα σ’ όλους τους σταθμούς·
το άρμα είναι ζεγμένο στη θέση του,
ας μη σταματήσει στο δρόμο.
Όταν φτάσει στο σπίτι της αδερφής του,
η καρδιά του θ’ αναγαλλιάσει.

β

Ω να ’ρχόσουνα <γοργά στην αδερφή σου>
σαν άλογο του βασιλιά·
διαλεγμένο από χίλια άτια όλων των ειδών,
το πιο διαλεχτό των στάβλων.
είναι ξεχωρισμένο στην ταγή του,
ξέρει το βηματισμό του ο αφέντης του·
όταν ακούσει τον ήχο του μαστιγίου,
τίποτα δεν το κρατάει.
Αρχηγός των αρματηλατών δεν υπάρχει
που να το νικούσε.
Η καρδιά της αδερφής το ξέρει:
δεν είναι μακριά της!

γ

Ω να ’ρχόσουνα γοργά στην αδερφή σου
σαν ορμητική γαζέλα στ’ αγροτόπια·
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τα πόδια της παραπατούν, τα μέλη της κουράζονται,
ο τρόμος μπήκε στο σώμα της.
Ένας κυνηγός την κυνηγάει με τα σκυλιά του,
δεν τη βλέπουν μες στη σκόνη·
ένα τόπο ν’ ανασάνει, τον βλέπει <παγίδα>,
για δρόμο παίρνει το ποτάμι.
Ας έφτανες στον τόπο που κρύβεται,
πριν να φιληθεί το χέρι σου τέσσερες
φορές· καθώς κυνηγάς την αγάπη της
αδερφής σου, η Χρυσαφένια σου τη δίνει,
αδερφέ μου!·

7

Πόσο καλά ξέρει να ρίχνει τη θηλιά,
όμως το φόρο των κοπαδιών δεν πληρώνει!
Ρίχνει τη θηλιά σε μένα με τα μαλλιά της,
μ’ αιχμαλωτίζει με το μάτι της·
με σέρνει με το περιδέραιό της,
με σφραγίζει με τη σφραγίδα του δαχτυλιδιού της.

8

Γιατί μαλώνεις με την καρδιά σου;
Κυνήγα την, αγκάλιασέ την!
Καθώς ο Αμούν ζει, έρχομαι σε σένα,
ο χιτώνας μου στο μπράτσο μου.

9

Τι έκανε η αδερφή μου σε μένα!
Γιατί να μην το πω;
Μ’ άφησε να στέκομαι στην πόρτα του σπιτιού,
και αυτή μπήκε μέσα!
Δεν είπε: «Έλα μέσα, παλικάρι».
Απόψε ήταν κουφή.



75

10

Πέρασα απ’ το σπίτι της μες στο σκοτάδι,
χτύπησα και κανείς δεν άνοιξε·
Μια καληνύχτα στο θυρωρό μας,
μάνταλο, θ’ ανοίξω!
Πόρτα, είσαι η μοίρα μου,
είσαι το ίδιο μου το καλό
πνεύμα· το βόδι μας μέσα υα
σφαχτεί, πόρτα μη δείχνει τη
δύναμή σου! Θα προσφέρουμε
ένα μακρύ,
ένα μικρό κέρας στην κλειδαριά,
μια αγριόχηνα στους παραστάτες,
το λίπος του στο κλειδί.
Και τα διαλεχτά κομμάτια του βοδιού μας
είναι για το παιδί του ξυλουργού·
έτσι, θα μας φτιάσει μάνταλο από καλάμια
και πόρτα από πλεχτό χορτάρι.
Και όποτε έρχεται ο αδερφός,
θα βρίσκει το σπίτι της ανοιχτό·
θα βρίσκει κρεβάτι στρωμένο με ωραία σεντόνια,
ένα χαριτωμένο κορίτσι μέσα τους.
Το κορίτσι θα πει: «Αυτό εδώ το σπίτι μου,
ιδιοκτήτης του είναι ο γιος του δημάρχου».

11

Πάω βόρεια με το πλοίο
με την κίνηση του κωπηλάτη,
στον ώμο μου η δέσμη μου καλάμια·
πάω στη Μέμφη
να πω στον Φθα, τον Κύριο της Αλήθειας:
Δος μου απόψε την αδερφή μου!
Το ποτάμι είναι σαν από κρασί,
τα βούρλα του είναι ο Φθα,
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η Σεκμέτ είναι το φύλλωμά του,
ο Ιαντέτ τα μπουμπούκια του,
η Νεφερτέμ οι ανθοί των λωτών του.
[Η Χρυσαφένια είναι χαρούμενη],
στη γη λάμπει η ομορφιά της·
η Μέμφη είναι μια κούπα καρποί
βαλμένη μπροστά στον ομορφοπρόσωπο.

12

Θα ξαπλώσω στο σπίτι
και θα κάνω τον άρρωστο·
τότε μπαίνουν οι γείτονες να με δουν,
μετά έρχεται η αδερφή μου μαζί τους.
Θα κάνει τους γιατρούς αχρείαστους,
αυτή καταλαβαίνει την αρρώστια μου.

13

Η κατοικία της αδερφής μου,
με μια πόρτα στο κέντρο του σπιτιού της,
τα φύλλα της πόρτας της είναι ανοιχτά,
το μάνταλο έχει τιναχτεί,
η αδερφή μου είναι θυμωμένη!
Ω να γινόμουνα θυρωρός!
τότε θα τη μάνιαζα μαζί μου,
τότε θ’ άκουγα τη θυμωμένη φωνή της,
και θα ’μουνα παιδάκι φοβισμένο μαζί της.

14

Η φωνή της αγριόχηνας στριγγλίζει,
πιάστηκε στην παγίδα της·
Η αγάπη μου για σένα με διαπερνά,
δε μπορώ να τη λύσω,
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θα τα δίχτυα μου,
μα τι θα πω στη μητέρα μου,
που της πάω κάθε μέρα,
φορτωμένος με πιασμένα πουλιά;
Δε θα στήσω δίχτυα σήμερα,
πιάστηκα στην αγάπη μου για σένα!

15

Η αγριόχηνα πλανάρει και βουτάει,
κάθεται στο δίχτυ·
πολλά πουλιά συναθροίζονται ολόγυρα,
έχω δουλειά να κάνω.
Με κρατάει γερά η αγάπη μου,
μόνος, η καρδιά μου σμίγει την καρδιά σου,
δε θα χωριστώ την ομορφιά σου!

16

Καλεί η φωνή του περιστεριού,
λέει: «Ξημέρωσε! Πού είσαι:»
Ω πουλί, πάψε να με κατηγορείς!
Βρήκα τον αδερφό μου στο κρεβάτι του,
η καρδιά μου γέμισε χαρά·
ο καθένας μας είπε: « Δε θα σ’ αφήσω,
το χέρι μου είναι στο χέρι σου·
εσύ κι εγώ θα περιπλανηθούμε
σ’ όλους τους ωραίους τόπους».
Με κάνει την πιο ξεχωριστή στις γυναίκες,
δε θλίβει την καρδιά μου».

17

Το βλέμμα μου είναι καρφωμένο στην πορτόνι του
κήπου,
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ο αδερφός μου θά ’ρθει σε
μένα· μάτια στο δρόμο, αφτιά
ολόγυρα, περιμένω αυτόν που με
παραμελεί.
Έκανα την αγάπη του αδερφού μου μόνη μου έγνοια,
η καρδιά μου γι’ αυτόν δε σωπαίνει·
μου στέλνει γρηγορόποδο απεσταλμένο
που έρχεται και πάει να μου πει:
« Σ’ εξαπατάει, με άλλα λόγια,
βρήκε μια άλλη γυναίκα,
θαμπώνει τα μάτια του».
Γιατί να ταράξω ενός άλλου την καρδιά ως το
θάνατο;

18

Η καρδιά μου στοχάστηκε την αγάπη μου για σένα,
όταν τα μισά μαλλιά μου είχαν χτενιστεί·
ήρθα τρέχοντας να σε βρω,
και παραμέλησα την κόμμωσή μου.
Τώρα αν μ’ αφήσεις να χτενίσω τα μαλλιά μου,
θα είμαι έτοιμη σε μια στιγμή.

19

Πορτουλάκα: ταιριασμένη μαζί σου είναι η καρδιά
μου,
κάνω για σένα ό,τι ποθεί,
όταν είμαι στην αγκαλιά σου.
Η λαχτάρα μου για σένα είναι η βαφή των ματιών
μου,
όταν σε βλέπω τα μάτια μου λάμπουν·
κολλάω κοντά σου να σε κοιτάζω,
αγαπημένε των αντρών που κυβερνάς την καρδιά
μου!
Ω ευτυχία αυτής της ώρας,
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ας κρατήσει αυτή η ώρα για πάντα!
Από τότε που πλάγιασα μαζι σου,
εξύψωσες την καρδιά
μου· Θλιμμένος ή χαρούμενος,
μη μ’ αφήσεις!

20

Αυτά τα φυτά σόαμ μας καλούν, είμαι η
αδερφή σου, η πιο καλή σου· ανήκω σε
σένα όπως αυτό το κομμάτι γης που το
φύτεψα λουλούδια
και γλυκομύριστα χορταρικά.
Γλυκό είναι το ρέμα του
το σκαμμένο απ’ το χέρι σου,
δροσιστικό στο βόρειο άνεμο.
Ωραίος τόπος να περιπλανιόμαστε
με το χέρι σου στο χέρι μου.
Το σώμα μου ακμάζει, η καρδιά μου αγάλλεται
που περπατάμε μαζί·
ν’ ακούω τη φωνή σου,είναι κρασί από ρόδι,
ζω που την ακούω.
Κάθε ματιά που με κοιτάζεις
με στυλώνει πιο πολύ από φαΐ και πιοτό.

21

Η αγάπη της αδερφής μου είναι στην αντίπερα όχθη,
το ποτάμι είναι ανάμεσα στα σώματά μας·
τα νερά είναι παντοδύναμα στην παλίρροια,
ένας κροκόδειλος περιμένει στα ρηχά.
Μπαίνω στο νερό και παλεύω τα κύματα,
η καρδιά μου είναι δυνατή στα βαθιά·
ο κροκόδειλος μου φαίνεται ποντίκι,
η παλίρροια στεριά στα πέλματά μου.
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Τη δύναμη μου τη δίνει η αγάπη της,
κάνει γητειά νερού για μένα·
κοιτάζω τη λαχτάρα της καρδιάς μου
καθώς αυτή στέκεται απέναντί μου.

22

Η αδερφή μου ήρθε, αγάλλεται η καρδιά μου,
τα χέρια μου ανοίγουν να την αγκαλιάσουν·
η καρδιά μου αναπηδάει στον τόπο της
σαν το κοκκινόψαρο στη λίμνη του.
Ω νύχτα, γίνει δική μου για πάντα,
τώρα που ήρθε η βασίλισσά μου!

23

Στη βάρκα το ποτάμι κατεβαίνω
με το ρυθμό αυτών που είναι στα κουπιά.
Με το δεμάτι μου των καλαμιών στον ώμο,
πάω για τη Μέμφη, τη «Ζωή των Δυο Χωρών».
Στο Φθα θα πω, τον Κύριο της Αλήθειας:
«Την όμορφή μου θέλω απόψε».
Θεός Γθα, η καλαμιά η πυκνή,
θεά Σεχμέτ, ο ανθισμένος θάμνος,
θεά Εαρίτ, λωτός μπουμπουκιασμένος,
θεός Νεφερτούμ, στεφάνι φουντωμένο.
Η όμορφή μου, θα ’ναι όλο χαρά!
Η αυγή ανεβαίνει μέσα απ’ την ομορφιά της.
Μια κούπα μήλα αγάπης είναι η Μέμφη
βαλμένη μπρος στο πρόσωπο του όμορφου θεού.

24

Η αδερφή μου ήρθε, αγάλλεται η καρδιά μου,
τα χέρια μου ανοίγουν να την αγκαλιάσουν·
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η καρδιά μου αναπηδάει στον τόπο της
σαν το κοκκινόψαρο στη λίμνη του.
Ω νύχτα, γίνει δική μου για πάντα,
τώρα που ήρθε η βασίλισσά μου!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η φρεσκάδα της αρχαίας αιγυπτιακής ποίησης ταιράζει με
τη μεγαλόπρεπη απλότητα της σουμεριακής και δίνει τη
δροσιά της στην αρχαία εβραϊκή.
4. Οι στίχοι του ποιήματος σχηματίζουν δίστιχα και
τετράστιχα. (Οι στίχοι σημειώνονταν με ιδιαίτερα σημεία).
5α. Τον άλλο΄Ενα: Τον ήλιο, που θεωρείται το μοναδικό
μάτι του ουρανού. β.Το Χρυσάφι των γυναικών: Η Αθόρ,
προστάτρια της αγάπης, που ονομαζόταν και Χυσαφένια. γ.
Μυαλωμένα: Στο κείμενο: Να γυρνάω σαν ένα πρόσωπο.
10. Ιαντέτ: ΄Αγνωστη θεότητα. Ομορφοπρόσωπο: Επίθετο
του Φθα.
17. Αυτόν που με παραμελεί: Έτσι αποδίδεται, όχι επίθετο,
αλλά ρήμα με άρθρο μπροστά. Στα ερωτικά αιγυπτιακά
ποιήματα δεν αναφέρονται ονόματα, μόνο του πρίγκηπα
Μχι.Το δεύτερο μισό αυτού του ποιήματος είναι δυσνόητο
και έχει αποδοθεί με διάφορους τρόπους.
19-21 Αυτά τα ο ποιήματα αρχίζουν με το όνομα ενός
λουλουδιού που το ακολουθεί ένα ομόηχο.
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΡΙΝΝΑ (4ος αι. π.Χ)

ΗΛΑΚΑΤΗ (Σωζόμενο απόσπασμα)

(...) Στο βαθύ κύμα
πήδησες απ’ τ’ άσπρα άλογα μ’ αλαλιασμένα πόδια.
Μα εγώ, σ’ έπιασα, φώναξα δυνατά, καλή μου. Κι
εσύ χελώνα
πηδώντας έτρεχες στα χόρτα της μεγάλης αυλής μας.
Αυτά, άμοιρη Βαυκίδα, βαριά στενάζοντας θρηνώ∙
αυτά στην καρδιά μου, κόρη, από σένα τα ίχνη
μένουν
ακόμη ζεστά∙ όμως όσα χαιρόμαστε κάποτε τώρα
έγιναν στάχτη.
Κορίτσια κούκλες κρατούσαμε στην κάμαρά μας
σα νύφες ανέμελες∙ και κάποτε με την αυγή
μοίραζε η μητέρα μέλι στις μεροκαματιάρες δούλες
και καλούσε σένα το παστό να μοιράσεις.
Αχ πώς μας τρόμαξε η Μορμώ,
που είχε μεγάλα αφτιά και πήγαινε με πόδια
τέσσερα κι όλο άλλαζε όψη.
Μα όταν ανέβηκες στο κρεβάτι του άντρα όλα τα
ξέχασες
αυτά που έμαθες μικρούλα απ’ τη μητέρα σου,
καλή μου Βαυκίδα∙ λήθη σου ’βαλε στο νου η
Αφροδίτη.
Γι’ αυτά τώρα πικρά κλαίγοντας την κηδεία σου
αφήνω.
Γιατί δεν είναι βέβηλα τα πόδια μου να φύγουν απ’ το
σπίτι σου,
κι ούτε ταιριάζει τα μάτια μου να σε δουν νεκρή, ούτε
να θρηνήσω
με γυμνά μαλλιά, γιατί πορφυρή ντροπή



83

με ξεσκίζει για (...)

ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ (130 – 60 π.Χ.)

Ο ανεμόδαρτος χειμώνας χάθηκε από τον αιθέρα
και χαμογελάει η άλικη εποχή της ανθοόρας άνοιξης.
Η μαύρη γη στεφανώθηκε φρέσκο χορτάρι
και στόλισε τα θαλερά φυτά με νέα πέταλα.
Πίνοντας την απαλή δροσιά της φυτοφόρας Αυγής
Χαίρεται ο βοσκός στα βουνά λαλώντας το σουραύλι
κι ο γιδοσβοσκός αναγαλλιάζει με τ’ ασπρα γίδια του.
Τώρα οι ναυτικοί πλέουν στα πλατιά κύματα
καθώς φουσκώνει ο Ζέφυρος τα πανιά με τη γλυκιά
πνοή του.
Τώρα υμνούνε το σταφυλοφόρο Διόνυσο
στεφανωμένοι τον ανθό του κοκκιαστού κισσού.
Το τεχνικό έργο τους τις βοϊδογέννητες μέλισσες
το ωραίο τις μέλει και δουλεύουν καθιστές στην
κυψέλη
τα λευκά νεόρευστα κάλλη του πολίτρυπου κεριού.
Παντού το γένος των καθαροκέλαδων πουλιών
λαλάει,
οι αλκυόνες δίπλα στο κύμα, τα χελιδόνια γύρο στα
σπίτια,
ο κύκλος στις όχθες του ποταμού και στο άλσος το
αηδόνι.
Κι αν χαίρονται οι κόμες των φυτών κι η γη
βλασταίνει,
σφυράει ο βοσκός και τέρπονται τα ομορφόμαλλα
κοπάδια,
πλέουν οι ναυτικοί κι ο Διόνυσος χορεύει,
και ψάλλουν τα πετούμενα και παιδεύονται οι
μέλισσες,
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Βοϊδογέννηες μέλισσες: γεννημένες απ’ το κουφάρι του
βοδιού (βλ. και Βιργίλίου Αινείαδα)

ΑΛΕΞΙΣ

Ούτε θνητός ούτε αθάνατος, μα όντας
ένα κράμα, ώστε ούτε στο μέρος ανθρώπου
κι ούτε του θεούνα ζω, αλλά νια γενιέμαι πάντα
νέος και να φθίνει η μορφή μου
αόρατος στην όψη αλλά γνώριμος

ΠΡΙΑΠΕΙΑ

1

Σταφύλια κρασωμένα κι απ’ το καλόσχιστο ρόδι
θρύμματα μελούδι από θαλασσοσαλιγκάρια
και δειλοδάγκωτα μύγδαλα και την αμβροσία
των μελισσών και μεστά από σουσαμόμελο γλυκά
και δροσερούς βολβούς και γυαλόκοκκα αχλάδια,
πλούσια στους κρασοπότες εισόδια της κοιλιάς∙
στο ραβδόφιλο Πάνα και στον οξυστέλεχο Πρίαπο
λιτό γεύμα το αναθέτει ο Φιλοξενίδης.

2

Ο πλους ωραίος∙ το λαλούμενο χελιδόνι
έχει έρθει κι ο χαριτωμένος ζέφυρος∙
τα λιβάδια λουλουδίζουν, έχει ησυχάσει η θάλασσα
απ’ τα κύματα και τον άγριο άνεμο να τραντάζεται.
Σήκωσε τις άγκυρες και λύσε τα παλαμάρια,
ναυτικέ, και πλέε μ’ όλα ανοιχτά τα πανιά.
Αυτά εγώ ο Πρίαπος προστάζω, ο θεός του λιμανιού
άνθρωπε, να πλέεις για κάθε εμπόριο.
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3

Τι βαρύ αυτό, Πρίαπε, το ροζωτό καλοσκληρωμένο
ρόπαλο
ολόκληρο αφήνεις όπλο ελεύθερο από τους βουβώνες
σου
πανέτοιμο για γάμο∙ σ’ έχει η δίψα των γυναικών,
καλέ μου, και τραντάζεται όλη η ψυχή σου από τους
πόθους.
΄Ελα, ηρέμησε το φουσκωμένο φαλλό σου
αυτόν και κρύψ’ τον κάτω από την ανθηρή χλαμύδα
σου∙
για τι δεν είσαι σ’ έρημο βουνό, αλλά κοντά στης
Έλλης
την ακρογιαλιά στην ιερή Λάμψακο ιερατεύεις.

4

Και στους δυο δρόμους στέκω φύλακας ο Πρίαπος
με τεντωμένο ορθό απ’ τους μηρούς το ρόπαλό μου
Γιατί πιστά μ’ έπλασε ο Θεόκριτος∙ μακριά,
κλέφτη, μην κλάψεις όταν τη φας με το ρόπαλο.

Μεταφρασμένη αρχαία ελληνική ποίηση στα βιβλία μου:
Ησίοδος, Σαπφώ Αλκαίος, Αρχαία ελληνική ερωτική ποίηση,
Οι ωραίες εταίρες και Ηρώ και Λέανδρος.



86

ΙΝΔΙΕΣ

ΒΕΔΕΣ (απόσπ.)

1

Των πλασμάτων είναι η γη,
η ουσία της γης είναι το νερό,
η ουσία του νερού είναι ο λόγος,
η ουσία του λόγου είναι ο ύμνος,
η ουσια του ύμνου είναι το τραγούδι,\
η ουσία του τραγουδιού είναι η ιερή συλλαβή

ΟΜ.
2

Θα διακηρύξω τα ανθρώπινα έργα του ‘ Ιντρα, το
πρώτο που ξετέλεσε ο εραυνοκράτης.
Έσφαξε το Δράκοντα κι ελευθέρωσε τα νερά και
κόλλησε τα κανάλια των βουνήσιον

χειμάρρων…

Ο ΄Ιντρα με το δικό του τρανό και θανάσιμο κεραυνό
χτύπησε κι έκανε κομμάτια τον

Βρίτρα τον χειρότερο από τους Βρίτρα.
Καθώς κορμοί και δέντρα, σαν τους έχει κόψει το
τσεκούρι, κείτονται στη γη. έτσι

κείτεται ο ταπεινωμένος Δράκοντας.

Τότε υπόικυψε η δύναμη της μητέρας του Βρίτρα∙
ο΄Ιντρα έριξε το θανατερό του κε-

ραυνό πάνω του.
Η μητέρα ήτνα πάνω, ο γιος ήταν κάτω, και η γελάδα
κειτόταν δίπλα στο μοσχάρι

της, η Ντάνου…
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Τα νερά πήραν μακριά το ανώνυμο κορμί του Βρίτρα∙
ο εχθρός του ΄Ιντρα βυθίστηκε

στην αιώνια σκοτεινιά.
Τίποτα δεν τον ωφέλησε το φως, τίποτα η βροντή, το
χαλάζι, ούτε η ομίχλη πού ’χε

απλώσει γύρο του.
Όταν ο ΄Ιντρα κι ο Δράκοντας επάλεψαν στον αγώνα,
ο Μαγκχάβαν κέρδισε τη νίκη

για πάντα.

Ο ΄Ιντρα είναι βασιλιάς όλων που κινούνται και δεν
κινούνται, των ήμερων και κερα-

σφόρων πλασμάτων. ο Κεραυνοκράττης.
Πάνω απ’ όλους τους ζωντανούς ανθρώπους
κυβερνάει σαν Αφέντης, όλα περιέχοντας καθώς
μιλάει μέσ’ απ’ τον κύκλο του τροχύ.

3

Τιμή στην οργή σου, Ρόυντρα, τιμή στο βέλος σου!
Τιμή στο τόξο σου, και τιμή στους βραχίονές σου!
Το βέλος που παίρνεις στην παλάμη σου για ρίξεις,
ω Εσύ που συχνάζεις στα Βουνά, κάνε το ευνοϊκό,
μην κάνεις κακό στον άνθρωπο, σε τίποτα που ζει!
Σε χαιρετίζουμε, ω Κύριε του Βουνού, με ένα λόγο
ευνοϊκό,
και είθε όλος αυτός ο λαός να μας είναι ευνοϊκός στη
συνέλευση!
Τιμή στην αυστηρή σου στρατιά! Τιμή στους
βραχίονές σου, στο τόξο σου!

4

Να που υψώνεται ο αγαθοποιός Εμψυχωτής των
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Όντων, το βλέμμα του είναι παντού, είναι
το κοινό αγαθό των ανθρώπων, το μάτι του Μίτρα,

του Βαρούνα, του θεού που κύλησε
τα σκότη, όπως κυλάς ένα δέρμα!

Να που υψώνεται ο Εμψυχωτής των Όντων, το
μεγάλο κυματιστό έμβλημα του Ήλιου, θα
κάνει να κυλήσει ο τροχός, πάντα ο ίδιος, αυτός

που έλκει ο Ετασά ζεγμένος στο τιμόνι,
Αστραφτερός, από τον κόλπο των αυγών, υψώνεται
κάτω από τη ζωντάνια των αρπών. Είναι
αυτός ο θεός που μου παρουσιάζεται ως ο
εμψυχωτής: δεν αθετεί ποτέ το συμπαντικό νόμο.
Χρυσαφένιο κόσμημα τ’ ουρανού, ευρύ βλέμμα,
υψώνεται. Μακρινός είναι ο σκοπός του,
φτάνει μέσα στο φως. Και να, που κινημένοι από

τον Ήλιο, οι Άνθρωποι θα μπορέσουν να
πάνε στις δουλειές τους, να εκτελέσουν τα έργα

τους. Ακολουθεί την πορεία, όπου οι αθά-
νατοι διάνοιξαν γι’ αυτόν ένα πέρασμα −\σαν αετός

στο δυνατό πέταγμά του.
Μόλις υψωθεί ο ήλιος, ευχόμαστε τότε να σε
υπηρετήσουμε, ω Βαρούνα, για τις τιμές μας
Και τους αγιασμούς μας.

5

Καθώς ο ουρανός και η γη δε φοβούνται ούτε ποτέ
χάνονται ούτε φθείρονται,

όμοια, πνεύμα μου, μη φοάσαι.

Καθώς η μέρα και η νύχτα δε φοβούνται ούτε ποτέ
χάνονται ούτε φθείρονται,

όμοια, πνεύμα μου, μη φοβάσαι.

Καθώς ο ήλιος και η σελήνη δε φοβούνται ούτε ποτέ
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χάνονται ούτε φθείρονται,
όμοια, πνεύμα μου, μη φοβάσαι.

Καθώς η αλήθεια και η απάτη δε φοβούνται ούτε
ποτέ χάνονται ούτε φθείρονται,

όμοια, πνεύμα μου, νη φοβάσαι.

Καθώς όσα είναι και όσα θα είναι δε φοβούνται ούτε
ποτέ χάνονται ούτε φθείρονται,

όμοια, πνεύμα μου, μή φοβάσαι.

ΡΑΜΑΓΙΑΝΑ (απόσπ.)

1

Ω σύζυγέ μου, θα σ’ ακολουθήσω στο βαθύ δάσος,
γιατί το πεπρωμένο μου πρέπει ν’ ακο-
λουθεί το δικό σου! Αν φύγεις σήμερα, θα περπατήσω
κοντά σου, ανάμεσα στους θάμνους
των Κούσας. Οι γονείς μου με ανάθρεψαν στο θεσμό
του Καθήκοντος. Ναι, κοντά σου, θα
βυθιστώ στο σιωπηλό δάσος! Η σύζυγος οφείλει ν’
ακολουθεί τον ήσκιο των πελμάτων του
συζύγου της. Στις χρυσωμένες ταράτσες, πάνω στα
άρματα, μέσα στο θρίαμβο, έχω αναπνε-
σει κοντά σου...Θ’ αναπνεύσω κοντά σου μέσα στον
επικίνδυνο ήσκιο του βαθιού δάσους.
Αδιάφορη στους για του Τρεις κόσμου, υποτακτική
και γαλήνια, θα ζήσω στην καλύβα που θα έχεις
χτίσει μέσα στο μυρωμένο δάσος. Τίποτα δεν υπάρχει
πια για μένα. Θα τρέφομαι με
καρπούς και ρίζες. Τα τρώγω όταν θα έχεις φάει. Θα
πίνω όταν θα έχεις πιει. Θα κοιμάμαι ό-
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ταν πια δε θα κοιμάσαι. Θα κοιτάζω τις ανθισμένες
λιμνούλες του λωτού, τα χρυσωμένα από
τα νεκρά φύλλα ξέφωτα, τα σύννεφα, τις πηγές.
Κοντά σου, ω ακριβέ μου σύζυγε, θα είμαι
ευτυχισμένη, κι αν πρέπει να περάσουμε χίλια χρόνια
μέσα στο βαθύ δάσος. Θα μιλάω στις
γαζέλες, στους πιθήκους, στους ελέφαντες. Θα τους
λεω για την ήσυχη ζωή μου και για το
μεγαλείο της ψυχής...

2

Ο Σίβα, ο Βράχμαν και ο Βισνού είναι από πάντα
γινωμένοι σκλάβοι των γυναικών στα

μάτια των γαζελών.
Από αυτόν που τα θαυμαστά του κατορθώματα είναι
πάνω κάθε τιμή, τιμή στον Κύριο

τον οπλισμένο με λουλούδια!

Ανεμοστρόβιλος αμφιβολιών, κατοικία της
αθανασίας, πόλη της τολμηρότητας, δεξαμενή των
λαθών, εμπόδιο της θύρας του Σβάργκα, στόμιο της
Κόλασης, κάλαθος των Φαντα-

σιώσεων!
Ποιος λοιπόν σε δημιούργησε, Γυναίκα, δηλητήριο
πιο γλυκό από την α,βροσσία, δεσμό του
ζώντος όντος στον κόσμο;

Από τη μνήμη της γεννιέται το βάσανο, το βλέμμα
της παράγει τη μέθη,
από τα χάδια της γεννιέται η τρέλα.
Ποιο είναι τ’ όνομά της; Αυτή που είναι γλυκιά...
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Η καρδιά της Γυναίκας είναι ασύλληπτη σαν την
αντανάκλαση του προσώπου στον καθρέφτη...
Η επιτηδειότητα των φρυδιών...το κλείσιμο των
ματιών...το πλάγιο βλέμμα...το κύμα των βελούδινων
και μαζί ντροπαλών λόγων... Το παιχνίδι της
κοκεταρίας, που αργά φεύγει και σταματάει....να των
γυναικών το στολίδι και το όπλο.
Αυτό που καταπιάνονται οι γυναίκες απ’ την ορμή
μιας παθιασμένης αγάπης.
Αληθινά, να βάλει σ’ αυτά εμπόδιο είναι δειλός και ο
ίδιος ο Βράχμα! Με τον Ψαρά, η γυναίκα (το
αγκίστρι) είναι αφημένο στον Ωκεανό της Ύπαρξης.
Αμέσως από τη γοητεία του δολώματος των χειλιών
της ο άντρας (το ψάρι) έχει ελκυσθεί, και ο Κάμα το
ψήνει μέσα στη φωτά του ΄πάθους.

Οι γυναίκες έχουν μέλι στα λόγια, αλλά στην καρδιά
ένα θανάσιμο δηλητήριο.
Γι’ αυτό φιλούνε τα χείλη τους, ενώ τις χτυπούν στο
στήθος με κλειστή την παλάμη.

Τι δεν κάνουν οι γυναίκες με τα ωραία μάτια;
Έχοντας μπει μαλακά στην καρδιά των αντρών,
ξεφεύγουν∙ τρελαίνονται, περιγελούν, φοβε-

ρίζουν, γοητεύουν, απελπίζονται...
Η γυναίκα μεγαλώνει με τα ελαττώματά της όπως η
φαρμακερή λιάνα αυξάνεται με τα δηλη-

τηριασμένα βλαστάρια της.
Η σκέψη της γυναίκες έχει δηλωθεί από τους Σοφούς
ασταθής όπως το νερό στο φύλλο του

γαλάζιου λωτού...
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Αυτός που καταριέται τις γυναίκες είναι ένας
ψεύτικος σοφός που εξαπατάει τους άλλους

Και τον εαυτό του,
γιατί ο καρπός της αυστηρότητας είναι ο ουρανός του
Ίντρα, και ακόμη και στον ουρανό τουΊντρα
υπάρχοιυν γυναίκες : οι Αψάρας!
Ω φίλοι! Έχοντας απαρνηθεί τη ζήλεια και έχοντας
μετά σκεφτεί, πέστε στον εαυτό σας αυό

που πρέπει να γίνει.
Τι πρέπει να τιμάτε; τους κόλπους «αυτής που
στηρίζει τη γη» ή τους κόλπους των ωραίων

γυναικών που χαμογελούν από αγάπη;

Το σώμα το επιχρισμένο με αλοιφή κρόκοι...
Τι περιδέραιο μαργαριταριών που τρέμει ανάμεσα
στα ωχρά στήθη...
Τα πέλματα του λωτού που αντηχούν τα
κουδουνάκια...
Πάνω στη Γη, ποιος δεν έκανε το θέλημα των
γοητευτικών γυναικών;

Μέσα στο ζεστό σπίτι οιθ ωραίες γυναίκες με τις
παλάμες υγρές από καθαρό σάνταλο, τα οικήματα, τα
λουλούδια, το φεγγαρόφωτο, ο ελαφρός γεμάτος
αρώματα αέρας, μαλευκή ταράτσα αυξαίνουν τη μέθη
της αγάπης.
Αυτή η αυλική είναι ένας σωρός ξύλα που η φλόγα
του τροφοδοτείται από την ομορφιά, που φλόγα της
είναι η αγάπη και εκεί θυσιάζονται από τους εραστές
νεότητες και περιουσίες.
Φλυαρούν με έναν άλλο...κοιτάζουν έναν
άλλο...σκέφτονται έναν άλλο που τους ήρθε στην
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καρδιά...
Ποιος αληθινά να αυτοειπωθεί ο αγαπημένος των
γυναικών;

Ο σεβαστός άντρας, ο ήρωας, ο κλέφτης, ο ηθοποιός,
o πνευματώδης, τι αγκαλιάζουν;
Και θελκτική, η αυλική είναι ένα κούφιο πήλινο όπου
όλοι έρχονται να φτύσουν.

Ο εκ γενετής τυφλός, ο άρρωστος με τη βρόμικη
ανάσα, ο γέρος με τ’ αδύναμα μέλη, ο χω-
ριάτης, ο αγροίκος, ο λεπρός αποκτάνε με λίγο

χρήμα την εγκατάλειψη του ωραίου σώμα-

τους.
Ποιος είναι ο άντρας που θα μπορούσε να δεθεί μ’
αυτές τις αγοραστές γυναίκες, αυτές κό-

βουν τη λιάνα Κάλπα; Η Λογική!

Αυτοονομάζονται σοφοί οι άντρες που αντιδρούν στη
δυστυχία όπως η μπάλα του παιχνιδιού

τινάζεται απ’ τα χτυπήματα του χεριού.
Αλλά αυτές που κατακτήσανε τον Ίντρα και τους
Σοφούς με τα τρέμοντα βλέμματά τους ό- όπως τ’
αστέρια, πώς να τις ονομάσεις αδύναμες γυναίκες;
Ω άντρες! λέω εδώ χωρίς μεροληψία την αλήθεια:
Σ’ αυτόν τον κόσμο τίποτα άλλο δε γοητεύει από τη
γυναίκα
και δεν υπάρχουν άλλες αιτίες οδύνης!..

Ο άντρας αυτοκυριαρχείται, είναι κύριος των
αισθήσεών του κρατάει την ηθική του πειθαρχία,
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όσο τα βλέμματα των ωραίων γυναικών − βέλη
φτερωμένα με μαύρες βλεφαρίδες τιναγμένα
το τόξο των φρυδιών − δεν πέφτουν στην καρδιά που
φλερτάρουν τη σταθερότητά της.

Η γυναίκα είναι η δηλωτική σφραγίδα του θεού της
Αγάπης.
Την χτυπιούνται σκληρά οι τρελοί «αυτήν» − σε κάθε
χαρά του κόσμου − για να πάνε σε αναζήτηση ενός
ψεύτικου καρπού.
Είναι μερικοί που πάνε γυμνοί,...,.άλλοι έχουν ξυρι-
σμένο κεφάλι...
άλλοι έχουν κόμμωση με πέντε τσουλούφια...άλλοι
έχουν κόσμημα κρανία...
Γιατί λοιπόν τα πολλά άδεια από νόημα λόγια, οι
φλυαρίες;
Εδώ κάτω ένα πράγμα πρέπει να τιμάται πάντα από
τους άντρες: η Γυναίκα ή το Δάσος.
Διπλό είναι το πεπρωμένο των σοφών: ή βρίσκονται
στη κορυφή ολόκληρου του κόσμου,
ή, όπως ένα μπουκέτο λουλούδια, μαραίνονται μέσα
στο δάσος.
Πρέπει να διαλέξουν: να μένουν στην όχθη του Γάγγη
που το νερό του καθαίρει τις αμαρτίες,
ή στο αιχμαλωτιστικό στήθος το στολισμένο με
μαργαριτάρια.

Μια νέα γυναίκα περπατούσε στο δάσος, μετά
αναπαυόταν κάθε τόσο στον ήσκιο των δέ ντρων.

Τα στήθη της ελευθερωμένα με την παλάμη από τα
στολίδια στους αντικαθρέφτιζαν τις λα μπερές
ακτίνες της σελήνης.
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Ω ταξιδιώτη του Πόθου! Μην τρέχεις αν, μέσα στο
δάσος, το μονοπάτι γίνεται απροσέγγιστο.
Η Αγάπη είναι ένας κλέφτης που κρύβεται μέσα στο
πυκνό δάσος.
Ανάμεσα στα πράγματα που είναι άξια να κοιταχτούν
τι είναι πιο ωραίο από το λαμπρό πρόσωπο της
αγάπης μιας γυναίκας με πρόσωπο γαζέλας;
Ανάμεσα στα πράγματα που πρέπει να εισπνευσθούν
τι πιο άξιο από την πνοή του στόματός της.
Τι είναι που πρέπει να ακουσθεί; Η φωνή της.
Να δοκιμασθεί; Η γεύση του βλαστού του χειλιού

της.
Τι πρέπει να χαϊδευτεί; Το σώμα της.
Να μελετηθεί; από τους σοφούς η ολότελα καινούρια
νεότητά της και με όλο της το θέλ γητρο.

Το πρόσωπο υψωμένο, στεφανωμένο με γιασεμί, το
σώμα επιχρισμένο με σάνταλο.
Αυτός που μένει πάνω στο υγρό από κρόκο στήθος
της πιο αγαπημένης, αυτής που τέρπει
την καρδιά έχει φτάσει στο Σουάργκα.
Ευτυχισμένοι αυτοί που φιλούν το μέλι των χειλιών
των νεαρών συζύγων αναγερμένων ανάμεσα στους
βραχίονές τους, με τη λουλουδάτη κόμη
ανακατεμένη, τα μάτια λαμπερά και μισόκλειστα, τις
παρειές νοτισμένες από τον ιδρώτα τον προκλημένο
από την κόπωση της αγάπης!

Ο καρπός της αγάπης σ’ αυτόν τον κόσμο είναι να
μην έχουν οι δυο παρά μία και την ίδια
σκέψη,
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Αν οι εραστές στην Αγάπη έχουν σκέψεις
διαφορετικές, η ένωσή τους είναι σαν τη σκέψη
δύο πτωμάτων.

Η σκέψη γης γυναίκας είναι ίδια να την ακολουθήσεις
με το στενό και άνισο μονοπάτι του
βουνού...

...Είσαι η αγαπημένη μου, το μάτι σου είναι μια
νυμφαία, ο πλατύς σου κόλπος είναι φόρτος,
τα στήθη σου είναι ορθά και ογκώδη, το στόμα σου
είναι ένας λωτός..
Γεμάτος Πόθο στη θέα σου, και ο Σοφός τρελαίνεται,
τέρπεται, είναι γοητευμένος, παινεύει τη γυναίκα,
κούκλα διεφθαρμένη που βρίσκεται μπροστά στα
μάτια του.
Είναι ο τρόπος συμπεριφοράς της τρέλας/

Το καχύποπτο πρόσωπο της σελήνης, τα ικανά μα
χαράζουν μάτια, μια χροιά που ξεπερνάει
χρυσάφι,,
η μάζα των μαλλιών που θριαμβεύει με το σμήνος
των μελισσών, τα δυο
στήθη ίδια στην ομορφιά με τους μετωπικούς όγκους
τωνελεφάντων∙τα βαριά ισχία, η φω-νή πότε γλυκιά
και πότε φλογερή.
Να τα εγγενή στολίδια των νέων γυναικών.

Όχι, δεν είναι αλήθεια, η σελήνη δεν έγινε το
πρόσωπο της γυναίκας∙ τα δυο της μάτια δεν
είναι ένα ζευγάρι γαλάζιοι λωτοί, και δεν είναι το
σώμα της από χρυσάφι!
Έτσι, ξέροντας την πραγματικότητα, αλλά με το
πνεύμα απατημένο από τους ποιητές, ο
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λαϊκός άνθρωπος τιμάει το σώμα της γυναίκας το
κσμωμένο απόδέρμα, σάρκα και οστά.
...Ευτυχισμένοι αυτοί που περνάνε τη νύχτα πάνω στο
υγρό από κρόκο στήθος μας ακριβής
αγαπημένης και χαυνωμένοι από την κόπωση της
αγάπης, με το ανάστημα κλεισμένο
στα χέρια της, βρίσκουν μια στιγμή ύπνου!
Η αμβροσία δεν υπάρχει − το δηλητήριο δεν υπάρχει
−εκτός από μια γυναίκα, υπάρχει τίποτα;
Αυτή είναι η λιάνα η ερωτικά περιπλεγμένη που
παράγει το ποτό των θεών, και το φυτό το
δηλητηριώδες, το αποσπασμένο, το αδιάφορο...

3

«Ω νέα γυναίκα χαριτωμένη, είσαι η ωραία Λαχμί;
Είσαι μια Αψάρα; Οι γιρλάντες σου από
καμάλας σε κάνουν να μοιάζεις με μια ανθισμένη
λιμνούλα λωτού. Οι παρειές σου είναι λείες
σαν τους καρπούς του ταλά. Τα μικρούλια σου στήθη
πρέπει να είναι πιο φρέσκα από τα κο-
χύλια. Οι παλάμες ενός μικρού κοριτσιού θα
μπορούσαν να σφίξουν το λεπτό σου ανάστημα. Είσαι
το θαύμα του Σύμπαντος. Είσαι το μοναδικό του
κόσμημα. Δε μπορώ να σου πω πόσο μ’ αναστατώνει
η ομορφιά σου!»
«Κοίτα, αγαπημένε μου! Ο χειμώνας τελείωσε. Τα
δέντρα μοιάζουν με ανθρακιές. Τα κιμ-σούκας έχουν
διαδήματα λουλούδια. Τα μπίλβας λυγάνε από το
βάρος του καρπού. Το μέλι
κυλάει στα πεθαμένα κλαδιά. Το νατιέουχα απαντάει
στις μεθυσμένες κλήσεις του σινχίν. Οι
νάρκισσοι ανοίγονται στη φορτωμένη γύρη αύρα. Τις
φωλιές! Τι θροΐσματα φτερών! Οι ελέ- φαντες και οι
αντιλόπες εισπνέουν τον άνεμο του βουνού
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Σιτρακούτα. Ενωμένοι κύκνοι πετούν προς τα
οροπέδιά του. Έχει φόρεμα από ομίχλη, ζώνες από
χειμάρρους, ιερά περιδέ-ραια από φωτιά από φωτιά.
Μας περιμένει. Οι μεγάλες φτέρες του ξετυλίγουν για
μας τα στηρίγματά τους. Ο ήσκιος καθυστερεί στις
πηγές όπου θα πιούμε. Ο ήλιος απορροφάει τη δροσιά
που μούσκευε το μονοπάτι που θ’ ακολουθήσουμε.
Πάμε!

Η ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΟ
(Βουδιστικός ύμνος, μεταφράστηκε στα κινέζικα
γύρο τα 700 π.Χ.)

Ο κόσμος δεν έχει γέννηση και καταστροφή. Είναι
σα λουλούδι που βγάνει τ’ άνθη του στον ουρανό.
Στη σοφία δεν υπάρχουν «είναι» και «μη είναι», κι
όμως το πνεύμα της μεγάλης ευσπλαχνίας αγρυπνεί.
Όλα τα στοιχεία είναι σα φάντασμα. Είναι πολύ πιο

πέρα απ’ το νου και τη συνείδηση. Στη σοφία δεν
υπάρχουν «είναι» και «μη είναι», κι όμως το πνεύμα
της μεγάλης ευσπλαχνίας αγρυπνεί.
Ο κόσμος είν’ αιώνια σαν όνειρο, πέρ’ απ’ τον
αιώνα και το τίποτα. Στη σοφία δεν υπάρχουν «είναι»
και «μη είναι», κι όμως το πνεύμα της μεγάλης
ευσπλαχνίας αγρυπνεί.
Ξέρεις πως δεν υπάρχει εαυτός στους ανθρώπους
και στα πράγματα. Ο ηθικές διαφθορές και το κάψιμό
τους είναι πάντα καθαρό και χωρίς ποιότητες. Κι
όμως το πνεύμα σου της μεγάλης ευσπλαχνίας
αγρυπνεί.
Ο Βούδδας δε μένει στη Νιρβάνα. Η Νιρβάνα δε
μένει στο Βούδδα: Ξεπερνάει την Έγερση και την
Εγρήγορση, ξεπερνάει την ύπαρξη και τη μη-ύπαρξη.
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Το Αιθέριο Σώμα, σα φάντασμα, σαν όνειρο −πώς ν’
απαγγείλει κανείς τους επαίνους του; Η γνώση πως δε
ν έχει φύση κι είν’ αγέννητο − αυτό ονομάζεται
απαγγελία του έπαινου του Βούδδα!
Ο Βούδδας δεν έχει σημεία αίσθησης ή σφαίρας: Δε
βλέπεις, θα πει βλέπεις το Βούδδα. Πώς μπορούν
λοιπόν να προσφερθούν έπαινοι ή λόγια αλήθειας για
τον Ιερόν Ένα;
Εκείνοι που βλέπουν τον Ιερόν ΄Ένα να είναι
ήσυχος, αίθριος κι απομακρυσμένος πολύ απ’ τη
γέννηση −αυτοί οι άνθρωποι, σ’ αυτόν και στους
έπειτα κόσμους, δεν είναι πουθενά δεμένοι, δεν
ψαχουλεύουν το τίποτα.

DADU

ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Όταν κοιτάζω την ομορφιά αυτού του σύμπαντος,
δε μπορώ να ν’ αποφύγω να διερωτηθώ:
Πώς, ω Κύριε, αποφάσισες να τον δημιουργήσεις;
Ποιο ξαφνικό κύμα χαράς που κυκλοφόρησε στο
είναι σου
οφειλόταν αληθινά στην επιθυμία μιας προσωπικής
έκφρασης
ή απλώς σε μια συγκινησιακή ώθηση;
Ή ήταν ίσως η φαντασία σου που τερπόταν με το
παιχνίδι της μορφής;
Αυτό το παιχνίδι είναι τόσο τερπνό για σένα
ή ήθελες να δεις τις εγγενείς σου τέρψεις να πάρουν
έτσι μορφή;
Αυτό σύμπαν σου, Κύριε, με έχει τόσο γοητεύσει!
Τα ποτάμια σου και οι αύρες σου κι αυτή η γη που τα
κατέχει ,
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μαζί μ’ αυτές τις οροσειρές της, τους μεγάλους
ωκεανούςτης,
τους χιονόσκεπους πόλους της, τον εκτυφλωτικό ήλιο
της…
Όλα αυτά, Κύριε, είναι το λειτούργημά σου, η
ωραιότητά σου…
Και όλα αυτά με γοητεύουν και με υποδουλώνουν1…
Ποιος μπορεί να σε γνωρίσει, ω Αόρατε, ω
Απροσέγγιστε, ω Απροσμέτρητε!

ΝΑΝΑΚ

Κύριέ μου, εσύ παντοδύναμο ποτάμι,
παντογνώστης, παντεπόπτης,
κι εγώ ένα ψαράκι στα μεγάλα νερά σου,
πώς να μετρήσω τα βάθη σου,
πώς φτάσω στις ακτές σου;
Όπου κι αν πάω, μόνο εσένα βλέπω,
όταν μ’ αρπάζουν από τα νερά σου
νιώθω μόνο νοσταλγία.

ΚΑΛΙΚΑ ΠΟΥΡΑΝΑ (απόσπ.)

Ο Μπράχμα, βυθυζόμενος ακόμα πιο βαθιά στο
διάφανο σκοτάδι του εσωτερικού του, βρήκε ένα νέο
βάθος: ξαφνικά η πιο όμορφη μελαχρινή γυναίκα
αναπήδησε από το όραμάτου και στάθηκε γυμνή
μποστα σ’ όλων τα μάτια.
Ήταν η Αυγή κι ακτινοβολούσε ζωντανή νεότητα.
Τίποτα σαν αυτή δεν είχε ως τότε εμφανιστεί
ανάμεσα στους θεούς∙ ούτε το ίσο της είχε ποτέ
φανεί, ούτε ανάμεσα στους ανθρώπους ούτε στα βάθη
των νερών στα παλάτια με τις πολύτιμες πέτρες τρων
φιδίσιων βασιλισσών και βασιλιάδων. Τα κύματα των
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μαυρογάλαζων μαλλιών της λαμπύριζαν σαν τα
πούπουλα του παγωνιού και τα καθαρά καμπύλα
φρύδια της σχημάτιζαν ένα τόξο που ταίριαζε στο
Θεό της Αγάπης. Τα μάτια της, σα σκούροι κάλυκες
λωτού, είχαν το ζωηρό, ερωτηματικό βλέμμα της
τρομαγμένης γκαζελας∙ και το πρόσωπό της,
στρογγυλό σαν το φεγγάρι, ήταν σαν ένα όμορφο
λουλούδι του λωτού. Τα φουσκωτά στήθη της με τις
δυο σκούρες θηλές τους μπορούσαν να ξετρελάνουν
άγιο. Ισορροπημένο σαν το κοντάρι της λόγχης
στεκόταν το σώμα της και τα λεία πόδια της ήταν σαν
τις τεντωμένες προβοσκίδες ελεφάντων. ‘Ελαμπε από
μικρά ντελικάτα μαργαριτάρια ιδρώτα. Κι όταν
βρέθηκε ανάμεσα στον ξαφνιασμένο τυς όμιλο, τους
ατένισε γύρο της, αβέβαια, και μετά ξέσπασε σ’ ένα
μαλακό κυματιστό γέλιο.

RABINDRANATH TAGORE

1

Μέρα τη μέρα, ω Κύριε της ζωής μου θα κρατιέμαι
μπροστά σου πρόσωπο με πρόσωπο; Μ’ ενωμένα τα
χέρια, ω Κύριε των Κόσμων, θα κρατιέμαι μπροστά
σου πρόσωπο με πρόσωπο;
Κάτω από τον μεγάλο σου ουρανό, σε σιγή και σε
μοναξιά, με ταπεινή καρδιά, θα κρατιέμαι μπροστά
σου πρόσωπο με πρόσωπο;
Μέσα σ’ αυτόν τον επίμοχθο κόσμο σου, θορυβώδη
από κόπους και αγώνες, θα κρατιέμαι μπροστά σου
πρόσωπο με πρόσωπο;
Και όταν θα έχω τελειώσει το έργο μου σ’ αυτόν τον
κόσμο, ω Βασιλέα των Βασιλέων, μόνος και βουβός,
θα κρατιέμαι μπροστά σου πρόσωπο με πρόσωπο;



102

Δεν άκουσες το σιωπηλό του βήμα; Αυτός έρχεται,
έρχεται για πάντα.
Κάθε στιγμή, σε κάθε ηλικία, κάθε μέρα, κάθε νύχτα,
Αυτός έρχεται, έρχεται,έρχεατ για πάντα.
Τραγούδησα πιο πολύ από ένα άσμα πάνω σε πιο
πολύ από έναν κόσμο, μα που κάθε νότα του και
πάντα διακήρυττε: Αυτός έρχεται, έρχεται, έρχεται
για πάντα.
Μέσα στις μυρωμένες μέρες του Απριλίου
θαμβωτικός, από το μονοπάτι του δάσους Αυτός
έρχεται, έρχεται, έρχεται για πάντα.
Μέσα στη θυελλώδη αγωνία των νυχτιών του
Ιουλίου, πάνω στο βροντερό άρμα των νεφών, Αυτός
έρχεται, έρχεται, έρχεται για πάντα.
Από έναν πόνο σε άλλον πόνο, είναι το βήμα του
πάνω στην καρδιά μου που θλίβει, τότε λάμπει η χαρά
μου, στο χρυσό ακούμπημα του πέλματός του.

2

Φως! Που είναι το φως; Ας εμψυχωθεί αυτή στη
λαμπερή φωτιά του πόθου! Να η λάμπα, μα
ποτέ με το ταλάντευμα μιας φλόγας∙ εκεί είναι το
πεπρωμένο μου, η καρδιά μου! Ο θάνατος! α! για
σένα θα ήταν πολύ προτιμότερος. Η δυστυχία χτυπάει
την πόρτα∙ το μήνυμά του είναι πως ο δάσκαλός σου
αγρυπνεί και πως σε καλεί στη συνάντηση της αγάπης
μέσα από το σκοτάδι της νύχτας.
Ο ουρανός είναι φραγμένος από σύννεφα και η βροχή
δεν παύει.
Δεν ξέρω τι διεγείρεται μέσα μου, δεν ξέρω τι
σημαίνει αυτό.
Το ξαφνικό φως μιας αστραπής φέρνει στην όρασή
μου μια σκοτεινιά πιο βαθιά, και η καρδιά μου
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γυρεύει ψηλαφητά το μονοπάτι που προς το μέρος
του με καλεί η μουσική της νύχτας.
Φως, α! πού είναι το φως; Ας εμψυχωθεί αυτή στη
λαμπερή φωτιά του πόθου! Βροντάει και ο άνεμος
τινάζεται ουρλιάζοντας μέσα στο διάστημα. Η νύχτα
είναι μαύρη σαν τον σχιστόλιθο. Μην αφήνεις τη ζωή
σου να κυλάει στον ήσκιο. Εμψύχωσε τη ζωή σου με
τη λάμπα της αγάπης.

3

Μην κρατάς για σένα μόνο το μυστικό της καρδιάς
σου, φίλη μου, πες το μου, μόνο εμένα, μυστικά.
Εσύ, που το μυστικό είναι τόσο γλυκό, μουρμούρισέ
μου το μυστικό σου∙ μόνο η καρδιά μου θα το
ακούσει, όχι τ’ αφτιά μου.
Η νύχτα είναι βαθιά, το σπίτι σιωπηλό, οι φωλιές των
πουλιών είναι τυλιγμένες στον ύπνο.
Πες μου, μέσα από τα διστακτικά σου δάκρυα, μέσα
από τα ταραγμένα χαμόγελά σου, μέσα
από τη γλυκιά σου ντροπή και τη θλίψη σου, το
μυστικό της καρδιάς σου.

4

Σφίγγω τις παλάμες της∙ την τραβώ στο στήθος μου.
Προσπαθώ να γεμίσω την αγκαλιά μου με την
ομορφιά της, να κινήσω με τα φιλιά μου το χαμόγελό
της, να πιω με τα μάτια μου τα βλέμματά της. Αλίμονο!
μα πού είναι όλο αυτό; Ποιος μπορεί να
εξαναγκάσει το γαλανό του ουρανού;
Δοκιμάζω να κρατήσω την ομορφιά της∙ μου
ξεφεύγει, μην αφήνοντας στα χέρια μου παρά το
σώμα της.
Ζαλισμένος και κουρασμένος, γέρνω, πέφτω.
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Πώς θα μπορούσε το σώμα ν’ αγγίξει το λουλούδι
που μόνο η ψυχή μπορεί ν’ αγγίξει;

ΒΑΣΑΒΑΝΑ

1

Κοίτα, ο κόσμος σ’ ένα φούσκωμα
κυμάτων, μου χτυπάει το πρόσωπο.

Γιατί να υψώνεται ως την καρδιά μου,
πες μου.
Ω πες μου, γιατί τώρα
υψώνεται ως το λάρυγγά μου;
Κύριε, πώς κάτι να σου πω,
αφού έχεις υψωθεί ψηλά
πιάναω από τοκεφάλι μου,
κύριε, κύριε,
άκουσε τις κραυγές μου.
Ω κύριε των συναντώμενων ποταμιών,
άκουσε.

2

Πρόσθεσε μέρα τη μέρα
μια σχίζα φως
όπως το φεγγάρι.
Ο κόσμος-πύθωνας,
Ο παντοφάγος Ραχού,
με καταβρόχθισε.

Σήμερα το σώμα μου
είναι μια έκλειψη.
Πότε είναι η απελευθέρωση, ω κύριε, των
συναντώμενων ποταμιών;
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3

Πατέρα, στη άγνοιά μου μ’ έφερες
μέσα απ’ τη μήτρα μητέρων,
μέσα από απροσδόκητους κόσμους.

Ήταν λάθος και να γεννηθώ
ω κύριε;

Λυπήσου με που γεννήθηκα
κι άλλη μια πριν φορά.
Σου υπόσχομαι,
κύριε των συναντώμενων ποταμιών,
να μην ξαναγεννηθώ.

4

Σαν πίθηκος σ’ ένα δέντρο
πηδάει από κλαδί σε κλαδί:
πώς να εμπιστευθώ
αυτό το φλεγόμενο πράγμα, αυτή την καρδιά;
Δε θα μ’ αφήσει να πάω
στον Πατέρα μου,
τον κύριό μου των συναντώμενων ποταμιών.

5

Σαν την αγελάδα μέσα στο τέλμα
κάνω ανοίγματα εδώ κι εκεί,
κανείς να με δει,
να με βρει
ώσπου ο κύριός μου να δει αυτό το ζώο
και να το υψώσει απ’ τα κέρατα.
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6

Σίβα, δεν έχεις έλεος,
Σίβα, δεν έχεις καρδιά.

Γιατί, μ’ έφερες στη γέννηση,
άθλιο σ’ αυτό τον κόσμο,
εξόριστο απ’ τον άλλο;

Πες μου, κύριε, δεν
έχεις άλλο ένα μικρό
δέντρο ή φυτό
γινωμένο μόνο για μένα;

7

Ο κύριος του σπιτιού είναι εδώ ή δεν είναι;
Χόρτο στο κατώφλι,
ρύπος στο σπίτι:
ο κύριος του σπιτιού είναι εδώ ή δεν είναι;

Ψεύδη στο σώμα,
πόθος στην καρδιά:
όχι, ο κύριος του σπιτιού δεν είναι εδώ,
ο κύριός μας των συναντώμενων ποταμιών.

8

Τι σημαίνει πόσο καιρό
μουσκεύει ο βράχος στο νερό;
Θα μεγαλώσει ποτέ;

Τι σημαίνει πόσο καιρό
ξόδεψα στη λατρεία,
αφού είναι άστατη η καρδια;
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Μάταιος σα φάντασμα
στέκομαι πάνω από κρυμμένο χρυσάφι,
ω κύριε των συναντώμενων ποταμιών.

9

Όταν η πόρνη με παιδί
δέχεται πελάτη για λεφτά,

ούτε το παιδί ούτε ο έκλυτος
θα πάρουν αρκετά απ’ αυτή.

Θα πάέι ν’ αγγίξει το παιδί,
μετά θα πάει να ξαπλώσει με τον άντρα,

ούτε εδώ ούτε εκεί.
Η αγάπη στα λεφτά είναι ανήλεη,

κύριέ μου των συναντώμενων ποταμιών.

10

Τα πόδια περπατούν,
τα μάτια βλέπουν,
η γλώσσα τραγουδάει,
και δε χορταίνουν.
Τι άλλο, τι άλλο
να κάνω;

Λατρεύω με τα χέρια μου,
η καρδιά μου δε χορταίνει.
Τι άλλο να κάνω;

Άκου, κύριέ μου,
δεν είναι αυτό αρκετό.
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Το έχω μέσα μου,
να σκίσω την κοιλιά σου
και να μπω σε σένα.

Ω κύριε των συναντώμενων ποταμιών.

11

Δεν ξέρω κράτημα χρόνου και μέτρο,
ούτε αριθμητική χορδών και τυμπάνων∙
δεν ξέρω μέτρημα ίαμβου και δακτύλων,

κύριέ μου των συναντώμενων ποταμιών,
αφού δε θα σε πειράζει τίποτα,
τραγουδάω όπως μ’ αρέσει.

12

Κύριε, το σώμα μου ξύλο λαούτου,
το κεφάλι μου το ηχηρό του κύλωμα,
τα νεύρα μου οι χορδές,
τα δάχτυλα μου τα ξύλα της κρούσης.

Πάρε με σφιχτά
και πάψε τα τριανταδύο σου τραγούδια,
ω κύριε των συναντώμενων ποταμιών.

13

Βουτάνε
όπου δουν νερό.
Φέρνουν γύρο,
κάθε δέντρο να βλέπω.
Πώς να σε μάθουν,
ω κύριε,
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εσένα που λατρεύουν,
τα νερά που στεγνώνουν,
τα δέντρα που ξεραίνονται;

14

Οι πλούσιοι
χτίζουν ναούς του Σίβα.
Κι εγώ τι,
άνθρωπος φτωχός,
θα κάνω;

Τα πόδια μου είναι κίονες,
το σώμα μου είναι βωμός,
το κεφάλι μου θόλος
χρυσός.

Άκου, κύριε των συναντώμενων ποταμιών,
όσα στέκονται θα πέσουν,
Μα όσα κινούνται θα μένουν.

15

Δεν είμαι πιστός,
δεν είμαι δότης,
δεν είμαι ούτε ζητιάνος,

ω κύριε,
χωρίς τα χέρια σου.

Κάνε το μόνος σου,
κύριε των συναντώμενων ποταμιών,
όπως η οικοδέσποινα το κάνει
όταν οι υπηρέτριες αρρωστούν.
16
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Η κούπα μου του φαγητού δεν είναι μπρούτζος
κι άλλος ένας ο καθρέφτης μου.

Κούπα και καθρέφτης ίδιο μέταλλο.
Ανακλώντας το φως
γίνεται καθρέφτης.

Ξέροντας, είσαι του κυρίου∙
μην ξέροντας, μόνο άνθρωπος.

Λάτρευε τον κύριο χωρίς λησμονιά,
τον κύριο των συναντώμενων ποταμιών.

JAYADEVA

GITA GOVINDA (απόσπ.)

Ο Χάρι υμνεί μια άλλη γυναίκα, χαμένη μαζί του στο
χορό της αγάπης,
το χορό όπου ο γλυκός σιγαλόφωνος αυλός ακούγεται
στον ήχο των βραχιολιών των χεριών που χτυπάνε,
ο Χάρι εδώ παίζει με ωραίες γυναίκες δοσμένες στην
αγάπη.
Ο Χάρι αγκαλιάζει μια γυναίκα, φιλάει άλλη και
χαϊδεύει μια άλλη ωραία,
κοιτάει μια άλλη γλυκά χαμογελώντας κι ορμάει για
μια άλλη γυναίκα,
ο Χάρι παίζει μ’ ωραίες γυναίκες δοσμένες στην
αγάπη.
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ΓΚΟΥΡΟΥ ΝΑΝΑΚ (1469-1533)

[ΘΕΪΚΟΣ]

Κύριέ μου, εσύ παντοδύναμο ποτάμι, παντογνώστης,
πανεπόπτης,
κι εγώ σαν ψαράκι στα μεγάλα νερά σου,
πώς να μερτήσω τα βάθη σου,
πώς να φτάσω στις ακτές σου;
Όπου κι αν πάω εσένα μόνο βλέπω,
όταν μ’ αράζουν απ’ τα νερά σου εσένα μόνο βλέπω.

Άλλη ινδική ποίηση στα Κείμενα των Λαών, εκδ.
Καστανιώτη
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ΡΩΜΑΙΟ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΡΧΑΪΚΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Όταν βροντάς, Λευκέσιε,
τρέμουν μπροστά σου
όσοι θεοί τ’ ουρανού
σ’ ακούσουν να βροντάς.

ΟΡΑΤΙΟΣ (68-8 π.Χ.)

Με φεύγεις όμοια μ’ ελαφάκι, Χλόη,
που ψάχνει σ’ όρη άβατα
την έντρομη μητέρα του
με μάταιο φόβο
στις αύρες και στο δάσος.
Ο ερχομός της άνοιξης σαν φρίττει
στα ευκίνητα φύλλα, σαν οι θάμνοι θαλεροί
αριεύουν τα στελέχη,
του τρέμουνε καρδιά και γόνατα.
Κι όμως εγώ σαν άγρια τίγρη
ή σα Γετουλικό λιοντάρι
δε σε κυνηγώ να σε τσακίσω.
Χώρισε πια απ’ τη μάνα σου,
είσαι ώριμη γι’ άντρα τώρα.

ΠΕΤΡΩΝΙΟΣ (27-65)

Ω ακρογιάλι πιο γλυκό μου απ’ τη ζωή μου, ω
θάλασσα! Καλότυχος
που πια μου δόθηκε στους τόπους μου να ξαναρθώ!
Ω μέρα ωραία! Εδώ σ’ αυτά τα μέρη κάποτε
μες στο νερό αλλάζοντας τα χέρια τάραζα τις
Ναϊάδες.
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Να η λιμνούλα της πηγής, εκεί το στήθος έβγαλε τα
φύκια
εδώ η απομεριά η δική μου για τις σιωπηλές
επιθυνμίες.
΄Εζησα∙ κι ούτε ποτέ που πιο κακή μου μοίρα
θα μ’ αρπάξει αυτό που μού ’δωσε ώρα παλιά.

ΓΙΟΥΒΕΝΑΛΗΣ (55-135)

Τελετές ης Καλής Θεάς! Ηχηρά φλάουτα
ταράζουν τα αιδοία των γυναικών, κρασί και φλάουτο
τα τρελαίνουν, συστρέφονται, σκούζουν, αρπαγμένα
απ’ τον Πρίαπο. Και να, να, φλέγονται οι καρδιές
απ’ τον πόθο και τραυλίζουν, το κρασί τους
ξεχύνεται χείμαρρος στους υγρούς τους μηρούς…

ΠΡΙΑΠΕΙΑ

1

Aπό τους φροντισμένους, Σάμπελλε, κήπους των
Εσπερίδων,

του κοριτσιού ο κήπος είναι πιο φροντισμένος.
Ν’ απορήσεις, φίλε μου, απόφυγέ το, Σάμπελλε.
Γιατί των κήπων ο ίδιος ο θεός, ο Πρίαπος,
το σκάβει, το ποτίζει κάθε μέρα.

2

Να χαθώ, Πρίαπε, αν ντρέπομαι

αισχρά κι αναίσχυντα λόγια να λέω.
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Αλλά όταν, αφήνοντας εγώ τη ντροπή, εσύ ο θεός
μου δείξεις ελεύθερα αρχίδια,
με το μουνί εγώ την ψωλή πρέπει να καλέσω.

3

Όποιος έρθει εδώ, να γίνει ποιητής
και στίχους παιχνιδιάρικους να μου αφιερώσει.
Όποιος αυτό δεν κάνει, με τους γραμματιζούμενους
να περπατάει ποιητές καταμπιμπικιασμένος.

4

Αν όσους έχεις στίχους τόσους καρπούς, Πρίαπε,
απ’ τον αρχαίο Αλκίνοο θα ήσουν πιο πλούσιος.

5

Αν όσους έχεις στίχους τόσους καρπούς, Πρίαπε,
απ’ τον αρχαίο Αλκίνοο θα ήσουν πιο πλούσιος.

*
Ξένοιαστοι κοιμάστε, σκύλοι: ας φυλάει τον κήπο
με την αγαπημένη του μαζί ο Σείριος την Εριγόνη.

*
Ξένοιαστοι κοιμάστε, σκύλοι: ας φυλάει τον κήπο
με την αγαπημένη του μαζί ο Σείριος την Εριγόνη.
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Η ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

H Αγρύπνια της Αφροδίτης είναι ένα λόγιο ποίημα του 2 μ.
Χ. (αν γράφτηκε από τον ιστορικό Φλώρο, όπως βάσιμα
υποστηρίζεται) ή του 4 αι.μ.Χ. Θέμα του είναι το
Pervigilium, οργιαστικό ξενύχτι για την Αφροδίτη την
πρώτη νύχτα του Απρίλη (λέξη που προέρχεται από το
λατινικό aperire και σημαίνει ανοίγω - άνοιξη).
Αυτή η αγρύπνια ήταν λαϊκή γιορτή βέβαια, που όμως
τελικά έγινε δημόσια κι επίσημη, κι έτσι γράφτηκε γι’
αυτήν ένα τέτοιο ποίημα, που φανερά ακολουθεί το
βουκολικό μανιερισμό της εποχής στο ύφος του γενικά και
είναι γεμάτο μυθολογικές αναφορές κι επιδράσεις ποικίλες,
ελληνικές (απ’ το Μελέαγρο γ.π. ή στωικές) και λατινικές.
Σίγουρα είναι ένα ποίημα όχι σπουδαίο, όμως έχει πολλή
δροσιά, δίνει μια κοσμοθεωρία πλήρη και ακεραιωμένη και
κρατάει στη γλώσσα του ευγένεια μέχρι τη θλίψη του
τέλους με την ήρεμη αποδοχή της μετριότητας, φυσική
κατάληξη της βουκολικής μανιέρας, που πάντως άφησε
άνετα να περάσουν απ’ την καλλιεργημένη πέννα του
ποιητή αξιόλογοι στίχοι, πιο ελεύθεροι, αυθεντικοί για την
ατμόσφαιρα της λαϊκής γιορτής. Έτσι, όσο κι αν είναι ένα
μέτριο ποίημα, η Αγρύπνια της Αφροδίτης έχει αγαπηθεί
από τους ποιητές κι έχει μεταφραστεί πολλές φορές (όχι
στην Ελλάδα: η πρώτη, νομίζω, είναι αυτή που
ξανατυπώνεται εδώ, εκτός αν λογαριάσουμε το «όποιος
ποτέ του δεν αγάπησε» του Σεφέρη, που αποδίδει πιστά το
α΄ ημιστίχιο του περίφημου εφυμνίου: cras amet qui
numquam amavit, quique amavit cras amet).

Αγάπη αύριο ο ανέμαθος κι αγάπη ο μαθημένος!

Άνοιξη νέα, άνοιξη ωδών, άνοιξη ο κόσμος πάλι,
Άνοιξη οι αγάπες σμίγουνε, άνοιξη τα πουλάκια
και λυεί το δάσος τα μαλλιά με τις βροχές του γάμου.
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Αύριο η Μητέρα του Έρωτα μες στις σκιές των
δέντρων
πλέκει καλύβες θαλερές με της μυρτιάς βεργούλες,
Αύριο τα δίκια η Διώνη λέει απ’ τον ψηλό της θρόνο.

Αγάπη αύριο ο ανέμαθος κι αγάπη ο μαθημένος!

Τότε απ’ το αίμα του ουρανού κι απ’ τους αφρούς ο
πόντος
μέσα απ’ τους γαλανούς χορούς, μέσα απ’ τα δίποδα
άτια
κύμα τη Διώνη έπλασε, θαλασσινό νεράκι.

Αγάπη αύριο ο ανέμαθος κι αγάπη ο μαθημένος!

Αυτή την πορφυρή χρονιά πετράδια ζωγραφίζει,
αυτή τις κομπωτές θηλές μες στους καλούς ζέφυρους
βιάζει μπουμπούκια να δεθούν· αυτή τις δροσοστάλες
που αφήνει η αύρα στη νυχτιά σκορπάει φωτός
νεράκια·
και τρέμουν δάκρυα λαμπερά στο βάρος τους να
πέσουν,
αργή η σταγόνα κρεμαστή κρατιέται απ’ την
ακρούλα.
Να, τη ντροπή τους δείξανε τα πορφυρά λουλούδια·
μέσ’ απ’ τις νύχτες καθαρά με τ’ άστρα τα νεράκια
πρωί απ’ τα πέπλα τ’ ανοιχτά βγάζουν θηλές
παρθένες.
Αυτή ειπε υγρά μες στο πρωί τριαντάφυλλα να
δέσουν·
πλασμένα απ’ του Έρωτα φιλιά κι από της Κύπρης το
αίμα
κι απά πετράδια και φωτιές και τις πορφύρες του
ήλιου,
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αύριο το κόκκινο, που κλειούν στο πύρινο ένδυμά
του,
στο υγρό μπουμπούκι του έρωτα δε θα ντραπούν ν’
ανοίξουν.

Αγάπη αύριο ο ανέμαθος κι αγάπη ο μαθημένος!

Αυτή ειπε οι Νύμφες, η θεά, να ’ρθούν στο
μυρτοδάσος:
Πάει με τις νέες το Παιδί· μα πώς να το πιστέψεις
πως είναι ο έρωτας αργός, όταν βαστάει σαΐτες;
Ελάτε, Νύμφες, δίχως όπλα, αργός ο Έρωτας είναι!
Του είπε, άοπλος να ’ρθει, γυμνός να ’ρθει του είπε,
με τόξο ή βέλος τίποτα, με φλόγα, να μη βλάψει.
Μα, Νύμφες, φυλαχτείτε εσείς, ο Πόθος είναι ωραίος:
όλος είναι όπλα ο έρωτας όσο γυμνός που είναι.

Αγάπη αύριο ο ανέμαθος κι αγάπη ο μαθημένος!

Παρθένες σου ίδιες στη ντροπή μας στέλνει η
Αφροδίτη:
παρακαλούμε μόνο αυτό: φύγε, Δηλία Παρθένα,
το δάσος να μη ματωθεί απ’ της θυσίας τα ζώα.
Θα σε παρακαλούσε αυτή, αν λύγαγε η ντροπή σου·
θα σε καλούσε αυτή να ’ρθείς, αν ταίριαζε, παρθένα.
Τρεις νύχτες μέσα στη γιορτή θα ’βλεπες τους χορούς
μας
κοπαδιαστά στις συντροφιές τ’ άλση σου να περνάμε
μες στα στεφάνια λουλουδιών, μες στης μυρτιάς
καλύβες.
Δήμητρα, Βάκχος, θα ’ρχονται, των ποιητών ο
Απόλλων.
Όλη τη νύχτα στη γιορτή κι αγρύπνια μες στους
ύμνους:
Στα δάση η Διώνη ας κυβερνά! Εσύ Δηλία, φύγε!
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Αγάπη αύριο ο ανέμαθος κι αγάπη ο μαθημένος!

Κριτήριο πρόσταξε η θεά στητό στα Υβλαία
λουλούδια:
Πρωτόθρονη νόμους θα πει, δίπλα της θα ’ναι οι
Χάρες.
Ύβλα, λουλούδια σκόρπισε, ό,τι έφερε η χρονιά σου!
Ύβλα, λουλούδια φόρεσε τον κάμπο όλο της Αίτνας!
Θα ’ρθουν οι κόρες των αγρών και των βουνών οι
κόρες
κι αυτές που δάση ή σύδεντρα ή βρύσες κατοικούνε:
Είπε όλοι νά ’ρθουν, του Παιδιού του φτερωτού η
Μητέρα,
είπε, του Έρωτα και γυμνού οι νέες να μην πιστεύουν.

Αγάπη αύριο ο ανέμαθος κι αγάπη ο μαθημένος!
……………………………………………….
κι ήσκιους ν’ απλώνει θαλερούς πάνω στα νέα
λουλούδια!
……………………………………………….

Σαν αύριο ο Ουρανός αρχή ζευγάρωσε στο γάμο.
Να πλάσει όλη τη χρονιά νέφη εαρινά ο Πατέρας,
στον κόλπο γάμου ήρθε βροχή του γόνιμου ταιριού
του,
απ’ όπου όλα θα τα ’δινε δετός στο μέγα σώμα.
Αυτή και φλέβες και ψυχή, λεπτή πνοή χυμένη,
βαθιά γεννήτρα κυβερνά με μυστικές δυνάμεις.
Στον Ουρανό, σ’ όλη τη γη, στον απλωμένο πόντο,
η άπαυτη ορμή της ανοιχτήν οδό καρποφορίας
ποτίζει και του κόσμου λέει να βρει της γέννας
δρόμους.

Αγάπη αύριο ο ανέμαθος κι αγάπη ο μαθημένος!
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Αυτή τους Τρώες της γενιάς τους έκανε Λατίνους·
αυτή κόρη Λαυρεντινή ταίρι έδωσε στο γιο της.
Μετά στον Άρη απ’ το ιερό δίνει σεμνή παρθένα·
αυτή τους γάμους έκανε Ρωμαίων και Σαβίνων,
Ράμνες, Κυρίτες από κει και κληρονόμα γέννα
για το Ρωμύλο Καίσαρα πατέρα, γιο, να πλάσει.

Αγάπη αύριο ο ανέμαθος κι αγάπη ο μαθημένος!

Τους κάμπους τρέφει η ηδονή, οι κάμποι την Κύπρη
νιώθουν·
κι ο γιος της Διώνης, ο Έρωτας, λένε, έγινε στον
κάμπο.
Αυτή όταν κάρπιζε ο αγρός στους κόλπους της τον
πήρε·
αυτή τον τάιζε τρυφερά των λουλουδιών φιλάκια.

Αγάπη αύριο ο ανέμαθος κι αγάπη ο μαθημένος!

Νά που στα σπάρτα το πλευρό αργά οι ταύροι
απλώνουν,
Καθένας ήσυχος κοντά στο ταίρι της αγάπης.
Μέσα στις σκιές βελάζοντας νά ταίρια - ταίρια
αγέλες.
Κι είπε η θεά όλα τα πουλιά όλο να κελαηδούνε.
Τώρα όλοι οι κύκνοι την τραχειά φωνή στα βάλτα
απλώνουν.
Το ταίρι του Τηρέα απαντάει μέσα στη σκιά της
λεύκας
και λες τα πάθη του Έρωτα ταιριάζει η μουσική του,
πως δε θρηνεί την αδερφή που είχε βάρβαρο άντρα.
Αυτό, τραγούδι· εγώ, σιωπή. Πότε θα ’ρθεί η άνοιξή
μου;
Πότε, χελιδόνι κι εγώ, θα πάψω να σωπαίνω;
Τη Μούσα έχασα στη σιωπή, δε με κοιτάζει ο Φοίβος.
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Έτσι οι Αμύκλες άφωνες απ’ τη σιωπή χαθήκαν.

Αγάπη αύριο ο ανέμαθος κι αγάπη ο μαθημένος!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Αγρύπνια της Αφροδίτης είναι μια αφορμή (μόνο) να
θυμηθούμε τα οργιαστικά ανοιξιάτικα τραγούδια της
Αρχιχρονιάς, της γέννησης της Φύσης, από το
βαβυλωνιακό Ενούμα έλις μέχρι τα ινδικά κείμενα της
Βαλαβαράτα κι απ’ τα Carmina Burana μέχρι τα
καλαντίσματα και τα πιο δραματικά δημοτικά μας
τραγούδια, όπως του «Νεκρού αδερφού»: κύκλος πολύ
μεγάλος που και η περιγραφή του θα βάραινε πολύ εδώ,
κοντά στο Pervigilium. Ας λειτουργήσει λοιπόν άνετη η
μνήμη μας.
Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ξεχωριστά τη μετρική
του ποιήματος, που μας ενδιαφέρει πολύ για τη μελέτη του
δεκαπεντασύλλαβου (και παραπέμπω γι’ αυτό στη Μελέτη
για το δεκαπεντασύλλαβο που δημοσίευσα στο περιοδικό
Υδρία, Όστρακα, Πάτρα 1973, σσ. 10-11-12, μαζί με αυτή
τη μετάφραση). Ενώ δηλαδή είναι γραμμένο στο λατινικό
τροχαϊκό επτάμετρο (τροχαϊκά τετράμετρα προσωδιακά),
τονικά οι στίχοι διαβάζονται σχεδόν χωρίς εξαίρεση σαν
τροχαϊκοί δεκαπεντασύλλαβοι και το εφύμνιο σαν
δεκαεξασύλλαβος. (Κι ακόμη, κρατάει σταθερά την τομή
του στίχου, σπάνια έχει διασκελισμό και γενικά η μετρική
του είναι τυπικά λαϊκή). Αυτά τα δεδομένα πρέπει να
λογαριαστούν σοβαρά (μαζί με τ’ ανάλογα Ομηρικά και τα
μεταγενέστερα παραδείγματα) στη μελέτη της μετρικής της
παγκόσμιας λαϊκής και λόγιας ποίησης) Προσωπικά δεν
έχω καταλήξει σε κάποια τελική άποψη, περιορίζομαι
λοιπόν να παραπέμψω στην παραπάνω μελέτη μου.
Από τις κάθε είδους αναφορές σημειώνω τις απόλυτα
απαραίτητες: Μητέρα του Έρωτα, Διώνη: η Αφροδίτη *
Παιδί: ο Έρωτας * Δηλία Παρθένα: η Άρτεμη * Ύβλα:
όνομα τριών πόλεων της Σικελίας * Γύρο από το στ. 58
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έχουν πιθανότατα εκπέσει στίχοι * Πατέρας: ο Ουρανός *
στ. 69: Οι φευγάτοι Τρώες ίδρυσαν το Λάτιο * Λαυρεντινή
κόρη: η Λαβίνια, κόρη του Λαβίνου και της Αμάτας, όνομα
εθνικό· γιος της θεάς, ο Αινείας * στ. 71: Εννοείται η Ρέα
Σίλβια * στ. 73: Δύο από τις τρεις αρχικές ρωμαϊκές φυλές
* Κυρίτες: οι Σαβίνοι * στ. 74: Εννοείται ο Καίσαρ και ο
Αύγουστος * στ. 85-88: Αναφορά σε γνωστό ελληνικό
μύθο για το χελιδόνι και το αηδόνι * Αμύκλαι: πόλη κοντά
στον Ευρώτα κι άλλη λατινική· για μια από τις δυο λεγόταν
πως χάθηκε γιατί, μετά από πολλές ψεύτικες ειδήσεις για
εχθρική επίθεση, είχε απαγορεύσει κάθε τέτοια
αναστάτωση, ώστε, όταν πραγματικά ήρθε ο εχθρός, κανείς
δεν τόλμησε να το φωνάξει· η φράση ήταν παροιμιακή.
Στη μετάφραση ακολούθησα βασικά το κείμενο του Robert
Shilling (Les belles lettres, Paris 1961), προτιμώντας όμως
γενικά τις γραφές των χειρογράφων σε μια δυο περιπτώσεις
ακολούθησα το κείμενο στην έκδοση Loeb.

ΔΕΚΙΜΟΣ ΜΑΓΝΟΣ ΑΥΣΟΝΙΟΣ (310-394)

[ΑΤΙΤΛΟ]

Γυναίκα μου, ας ζήσουμε όπως ζήσαμε
κι ας τα κρατάμε τα χαϊδόλογα
που χορτάσαμε την πρώτη μας νύχτα∙
κι ούτε ποτέ μέρα να ’ρθεί,
ν’ αλλάξουμε μακριά στα χρόνια
και να μην είμαι εγώ τ’ αγόρι σου
κι εσύ το κοριτσάκι μου.
΄Οσο κι αν γίνω απ’ το Νέστορα πιο γέρος
κι εσύ στα χρόνια αντίπαλη αν νικήσεις την Κυμαία
Δηιφόβη,
θα ζούμε εμείς και δε θα ξέρουμε
τι είναι τα ώριμα γεράματα.
Αξίζει να μαθαίνεις τις χρονιές σου,
μα να τις μετράς δεν πρέπει.
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ΟΙ ΑΓΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

Πλανιούνται σε δάση βαθιά θρηνητικού φωτός,
Ανάμεσα σε μακριά καλάμια και δροσόλουστες
κεφανωμένες παπαρούνες,
Και λίμνες όπου κύμα δεν πηδάει, και άφωνα ρέματα,
Που στις όχθες τους σε αχνό φως γερνάνε
Που κάποτε ήταν θρηνημένα ονόματα βασιλιάδων.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ (9-10 αι. Χφ. Αγ.Σίλβιου του Μποβέ)

Ω γλυκά κι ανήσυχα μάτια
και μ’ ενα μίλημα δικό σας ομιλητικά∙
εκεί κι η Αφροδίτη κι οι ελαφροί έρωτες
κι η ίδια ανάμεσα είναι καθισμένη η ηδονή.

CARMINA BURANA (13ος αι.)

O,O TOTUS FLOREO…

Ω, ω, όλος ανθίζω
από έρωτα παρθενικό,
όλος φλέγομαι,
άλλος, άλλος έρωτας,
και χάνομαι.

Tραγουδάει τ’ αηδόνι
όλο γλύκα,
που το ταιριάζει ακούγεται
−μέσα μου ζέστα.

Ω, ω, όλος ανθίζω
από έρωτα παρθενικό,
όλος φλέγομαι,
άλλος, άλλος έρωτας,
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και χάνομαι.

Tων κοριτσιών το λουλούδι
διαλέγω,
το ρόδο των ρόδων
που όλο βλέπω.

Ω, ω, όλος ανθίζω
από έρωτα παρθενικό,
όλος καίγομαι,
άλλος, άλλος έρωτας,
και χάνομαι.

H δική σου η υπόσχεση
μ’ ανασαίνει,
η δική σου η άρνηση
με πεθαίνει.

Ω, ω, όλος ανθίζω
από έρωτα παρθενικό,
όλος καίγομαι,
άλλος, άλλος έρωτας,
και χάνομαι.

Mε γελάει η δική σου
αγνότητα,
με διαλύει η δική σου
απλότητα.

Ω, ω, όλος ανθίζω
από έρωτα παρθενικό,
όλος καίγομαι,
άλλος, άλλος έρωτας,
και χάνομαι.
Πάψε, πάψε αηδόνι,
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μια σταλιά,
ξεπηδάει τραγούδι
από βαθιά.

Ω, ω, όλος ανθίζω
από έρωτα παρθενικό,
όλος καίγομαι,
άλλος, άλλος έρωτας,
και χάνομαι.

Στον καιρό τού χειμώνα
υπομονεύεις,
με ψυχή ανοιξιάτικη
δε μερεύεις.

Ω, ω, όλος ανθίζω
από έρωτα παρθενικό,
όλος καίγομαι,
άλλος, άλλος έρωτας,
και χάνομαι.

Kοριτσάκι μου, έλα,
χαρούλα μου,
ομορφούλα μου, έλα,
χάνομαι.

Ω, ω, όλος ανθίζω
από έρωτα παρθενικό,
όλος καίγομαι,
άλλος, άλλος έρωτας,
και χάνομαι.
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ΠΕΡΣΙΑ

ΑΒΕΣΤΑ (αποσπ.)

Τώρα θα μιλήσω σ’ αυτούς που θ’ ακούσουν
για τα πράγματα που οι μύστες πρέπει να θυμούνται:
τους ύμνους και την προσευχή του Καλού Νου στον
Κύριο
και τη χαρά που θα δει στο φως αυτός που τα
θυμήθηκε αυτά όλα.

Ακούστε με τ’ αφτιά σας αυτό που είναι το ύπατο
καλό∙
με καθαρό νου κοιτάξτε τις δυο πλευρές
που ανάμεσά του κάθε άνθρωπος πρέπει να διαλέξει
για τον εαυτό του,
προσεκτικός από πριν, η μεγάλη δοκιμασία να
εκτελεστεί για μας.

Ολόκληρο στα Κείμενα των Λαών, εκδ. Καστανιώτη

ΑΤΤΑR

1

Μα πες μου, ρωτάει μ’ άγωνία ο μεγάλος ποιητής
Αττάρ, τι είναι ο άνθρωπος; − Ενα δυστυχισμένο
πλάσμα, μια χούφτα χώμα και δυο μέρες ύπαρξη!
Έκαναν ένα μάζεμα κάποιου αριθμού οστών και
τα τύλιξαν με δέρμα∙
σχημάτισαν ένα πακέτο τένοντες και φλέβες,
που αφήνουν να ξεφεύγουν άλλοτε
χυμοί και άλλοτε ιδρώτας...
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...Βγάζει το σάβανο ενός νεκρού στίχου και λέει:
«Ντύνομαι πλούσια στο μετάξι!»
Μια ανάσα τον κρατάει ανάμεσα στη Ζωή και
στο Θάνατο∙
όλη του η ύπαρξη βρίσκεται στο έλεος μιας
ανάσας!
Του είναι αδύνατο ν’ αντισταθεί μια στιγμή στο
κρύο∙
ούτε έχει τη δύναμη ν’ αντέξει τη ζέστη...
Αδύναμος σαν το μυρμήγκι και ρίχνοντας
δηλητήριο όπως το φίδι.
όμοιος μ΄ ένα αχυροκάλαμο, με το κεφάλι
φορτωμένο μ’ ένα βουνό περηφάνεια∙
έχει γεννηθεί σ’ αυτή τη φυλακή του κόσμου, με
αντίτιμο χίλιους πόνους, έχει φθείρει
τη ζωή του μέσα σε βάσανα και τελικά την έχει
χάσει...

2

Ω Κύριε! Πραγμάτωσε τις ελπίδες μου∙ ικανοποίησε
γενναιόδωρα την προσμονή της καρδιάς μου.
Φώτισε την ψυχή μου με την καθαρότητά σου∙
ζωοδότησε την καρδιά μου με την παρουσία σου!
Άναψε στην καρδιά μου τη θείκή σου φλόγα!
Πλούτισε την ψυχή μου με τους θησαυρούς σου!

DJAMI

1

…Δεν είσαι ο Ωκεανός∙ γιατί έτσι να βροντάς;
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Γιατί η ανάσα των παθών σου σκεπάζει την όψη όλων
αυτών των ρυτίδων;
Δεν είσαι το Βουνό∙ γιατί έτοιμος να διαφωνήσεις, ν’
απαντήσεις, σαν ηχώ, σε ό, τι κι αν
σου πουν;
Μοιάζεις με το λαούτο, σιωπηλό στην απουσία του
δοξαριού,
αλλά μόλις έρθει χτύπημα, βάζεις τα κλάματα!
Η μοναδική και έσχατη προσφυγή, που πέρα της δεν
υπάρχει διέξοδος πια, είναι: «Υπο τασσόμαστε στο
Θείο Θέσπισμα»

2

Ω καρδιά μου!, μέχρι πότε, μέσα σ αυτόν τον
φαντασιακό πύργο θα μένεις σαν τα παιδιά
να παίζεις με τη γη;
Είσαι εκείνο το γνωστό και τολμηρό πουλί που είχε
τη φωλιά του στη στέγη αυτού του πύργου.
Γιατί έγινες ξένος σ’ αυτή τη φωλιά, και σαν τους
αχρείους ανθρώπους έχεις γίνει η κου κουβάγια
αυτών των ερειπίων;
Τίναξε τη σκόνη του εδωκάτω που μολύνει τα φτερά
και τα πούπουλά σου!
Υψώσου ως τις βίγλες του Θεϊκού Παλατιού!
Θεάσου το χορό αυτών των ντυμένων γαλάζιους
χιτώνες που ρίχνουν σ’ αυτόν τον κόσμο
τους φωτεινούς τους μανδύες...

ΜΑΗΜΟΥD CHEBESTER

(ΑΤΙΤΛΟ)

Σου ανήκει το σύμπαν και μένεις αδύναμος!
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΄Εχουμε δει ποτέ άνθρωπο πιο αλυσοδεμένο από
Σένα;
Οι δυνατοί αυτού του κόσμου χτυπιούνται μέσα στο
αίμα∙
ονειρεύεσαι να καλύψεις το κεφάλι σου, και δε
βγάζεις έξω πόδι.
Ποιο νόημα βρίσκεις λοιπόν σ’ αυτή τη θρησκεία την
άξια για γριές, που ευχαριστιέσαι

έτσι μέσα στην Άγνοια;
Περπάτα χωρίς στιγμή ν’ αναπαυτείς στις στάσεις, μη
σταματάς με τα καραβάνια.
Αν είσαι άντρας, βγες και παρατήρησε, κι αν κάποιο
αντικείμενο παρουσιάζεται μπροστά
σου, ξεπέρνα το!
Πήγαινε όπως ο Χαλλ κι αναζήτησε το Θεό! Κάνε τη
μέρα και τη νύχτα, και αφιέρωσε της
το Λογικό που λάμπει.

Επαναλάμβανε χωρίς να σταματάς: Δεν αγαπώ
καθόλου αυτό που φθίνει.
Ή και, όπως ο Μωυσής, ο γιος του Εράμ, προχώρα σ’
αυτό το δρόμο μέχρι ν’ ακούσεις τις λέξεις:
«Αληθινά είμαι Θεός!»

HAFIZ

(ΑΤΙΤΛΟ)

Το φωτοβόλο πρόσωπό σου δίνει στη σελήνη όλη τη
λάμψη να φωτίζει τον ουρανό.

Το λακκάκι της παρειάς σου είναι η μικρούλα κούπα,
όπου πέφτει μερικές φορές το πιο ωραίο μαργαριτάρι,

που είναι ένα απ’ τα δάκρυα της αγάπης μου.
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Ανυπόμονη να αναλυωθεί μέσα σου η ψυχή μου είναι
κιόλας στα χείλη μου.

Πρέπει να την κρατήσω; Μίλα!
Πότε λοιπόν, παντοδύναμε Αλλάχ, η καρδιά μου θα

μπορέσει να κοιμηθεί μέσα στη χαρούμενη
κόμη της αγαπημένης μου;

Θα γνωρίσω μια μέρα τη χαρά να νιώσω την παρειά
σου στη δική μου;

Θα γνωρίσω μια μέρα την ευτυχία να πιω τη Δροσιά
των δακρύων που θα κυλήσει γλυκά στη
ρόδινη παρειά σου όταν θα έχω πει την αγάπη

μου;
Στείλε μου, με την αύρα,σου το άρωμα των

ανθισμένων παρειών σου.
΄Ισως θα μου φανεί πως με περιμένεις στο κατώφλι

της κατοικίας σου και πως μου

μου χαμογελάς...
Σε ικετεύω ν’ ακούσεις την προσευχή που σου

απευθύνει ο Χαφίζ!
Πες: «Θα υπακούσω.»

(ΑΤΙΤΛΟ)

Ο ύπνος φεύγει απ’ τα μάτια μου κι η καρδιά μου
λειώνεται.

Ποιος τάχα να ’χει το κεφάλι σου στο στήθος του
να του κοιμάσαι;

Άφησες ξαφνικά το στήθος μου και την καρδιά μου
τσακισμένη,

πού βρήκες τώρα σπίτι κι αναπαύεσαι;

Διόλου δε νοιάστηκες για το πικρό μου κλάμα,
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σίγουρα τώρα θα ’σαι ψηλά.

Ούτε ρωτάς γιαμένα το φτωχό καθόλου,
καμιά συμπάθεια για τον κακομοίρη και παρηγοριά.

Ω παλάτι που μου κάνεις την καρδιά, ω σπίτι της
αγάπης,

ο θεός μακριά σου να κρατάει τη συμφορά των ημε-
ρών του χρόνου.

Σ΄αυτήν τη ερημιά, είναι μακριάη πηγή,
φυλάξου μη σ’ εξαπατήσει η ερημιά μ’ αντικατοπτρι-

σμούς.
Το βέλος που ’ριξε το βλέμμα σου ήρθε ακριβώς

στο στόχο,
ποια νέα πονηριά θα βρει η κακότητά σου;

Ω καρδιά μου, πού θα βρεις τηο δρόμο σου στων
γηρατειών τους δρόμους;

Στης νιοτης σου τις μέρες επλανήθηκες πολύ.

Το μμάτι σου, οινοπώλισσα, βρήκε τους ερωτευνένου
την καρδιά,

σίγουρα τιο πιοτό σου είναι δηλητήριο πικρό.

Δούλος σου δεν είναι ο Χαφίζ, που δραπέτευσες του
αφέντη σου,

γύρισε πίσω, με κατάλυσε το μάλωμά σου.

(ΑΤΙΤΛΟ)

Στην αγορά που ξεγελάνε με παιχνίδια την ψυχή
κάτι φωάζουν: «Ακούστε, μέθυσοι της γειτονιάς!

Η κόρη του σταφυλιού τό ’σκασε, φευγάτη μέτρες
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τώρα!
Ακούστε, ακούστε, μαζευτείτε, είναι απολυνένη,

φυλαχτείτε!

Φόρεμα έχει ρουμπινί και στέμμα από φουσκάλες,
σήκωσε νου και λογικό.Μην κοιμηθείτε, έχετα το

νου σας!

Όποιον μου φέρει το πικρό κορίτσι με γλυηό θα τον
πληλρώσω,

κατεβείτε, ψάξτε μες στην Κόλαση, μπορεί να κρύβε-
εκεί μέσα!

Κάποιος γρήγορος στη νύχτα, ένας κλέφτης, κόκκινος
του τριαντάφυλλου, μέθυσος, πικρόγλυκος

− αν τη βρείτε, φέρτε την στο σπίτι του Χαφίζ.

Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Ω πόλη της Αγάπης! Θαυμαστή πόλη!
Γλυκιά διαμονή της χάρης σου! Εραστές!
Από εκεί η αγάπη μας στέλνει το χαιρετισμό της
Ποτέ τα μάτια τ’ Ουρανού δεν ακούμπησαν σε

πιο δροσερά νέα κορίτσια!
Ποτέ πιο ωραία λεία δεν προσφέρθηκε στα βέλη

του κυνηγού!
Ποτέ γήινες μορφές δεν ήταν πιο όμοιες με

αγγέλους
Ας γινόταν ποτέ θανατερή σκόνη να μη μολύνει

τα φορέματά τους!
Αλλά εσύ, ω Αγαπημένη, γιατί απομακρύνεις

από την παρουσία σου έναν άντρα
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τόσο λαβωμένο σαν εμένα! Κι όμως τι ελπίδα
είχα ενός φιλιού, μιας αγκαλιάς!

Αγαπημένη, αφού το κρασί είναι από καλή
σοδειά, πιες το γρήγορα, εκμεταλλεύσου

καλή ώρα! Αργότερα, λες...
την

Μα ποιος λοιπόν μπορεί να βασίζεται σε μια
άλλη άνοιξη;
Να που οι σύντροφοι της Τουλίπας και του
Τριαντάφυλλου είναι κιόλας μαζεμένοι
στον κήπο! Κάθε συμπότης γεμίζει την κούπα

του προς τιμήν αυτής που αγαπάει...
Μα εγώ πώς να λύσω αυτό το αίνιγμα της
καρδιάς μου;
Τι πόνος!
Τι επώδυνο που είναι αυτό το μυστήριο!
΄Ολα μου τα μαλλιά είναι μπλεγμένα στους
πλοκάμους ενός γελαστού παιδιού.
Πόσο είναι επικίνδυνο να κατοικείς στην πόλη
της Αγάπης!

ΕΥΧΗ ΕΡΑΣΤΗ

Ας μην πάψει η ομορφιά σου να μεγαλώνει!
Η παρειά σου με τα φρέσκα χρώματα,
όμοια με την τουλίπα, ας μην πάψει να τέρπει τα
μάτια μου.
Το όραμα της αγάπης σου, λαμπερό σαν αστέρι, ας
είναι πάντα πιο ακτινοβόλο στη σκέψη μου.
Όλες οι ομορφιές αυτού του κόσμου ας είναι στην
υπηρεσία της ομορφιάς σου.
Το βλέμμα σου, που ξέρει να θέλγει όλες τις καρδιές,
ας προικισθεί με όλα τα θέλγητρα.
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Ας μην γνωρίσει ούτε γαλήνη ούτε ανάπαυση η
καρδιά που θα μπορούσε να σου δώσει πόνο.
Τα τόσο γλυκά σου χείλη, πιο ακρινά στον Χαφίζ από
την ψυχή του ας αγνοούν πάντα τα φιλιά τ’ ανάξιά
τους!

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Μια νύχτα ένας σοφός ήρθε να μου πει: «Πρέπει να
μάθεις το μυστικό αυτού που μας που μας πουλάει το
κρασί.»
Πρόσθεσε: ¨Μην το πάρεις στα σοβαρά. Ο κόσμος
φορτώνει μεγάλα βάρη σ’ αυτούς που σκύβουν τη
ράχη» σκύβουν τη ράχη»
.
Έπειτα μου έτεινε μια κούπα, όπου η λαμπρότητα τ’
ουρανού αντανακλούνταν με τόση λάμψη, που η
Ζουχρά άρχισε να χορεύει.
Ακολούθησε τη συμβουλή μου, ω γιε μου, και μη
νοιάζεσαι για τα πράγματα αυτού του κόσμου.
Σύλλεγε τα λόγια μου, είναι πιο σπάνια απ’ τα
μαργαριτάρια.
Μη στενάζεις σαν λαούτο και κρύβε τις πληγές σου!
Μέχρι τη μέρα που θα περάσει πίσω απ΄ το ιστίο, δε
θα καταλάβεις. Το αφτί του ανθρώπου δε μπορεί ν’
ακούσει το λόγο του αγγέλου.
«Μέσα στον οίκο της αγάπης, μην περηφανεύεσαι
ούτε για τις ερωτήσεις σου, ούτε για την απάντηση.»
Ω Σακί, κέρνα μου κρασί, γιατί οι τρέλες του Χαφίζ
εννοήθηκαν από τιν Κύριο της χαράς, Αυτόν που
συγχωρεί, Αυτόν που διαγράφει...
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ΑΝΜΠΟΡΟΥΣΑ..

Τι θα μπορούσα να ζητήσω πιο πολύ από τ’ αστέρι
μου άλλο απ’ το να ζω πάντα στην παρουσία σου;
Αν οι θορυβώδεις λάτρεις ορμούσαν στην πόρτα σου,
ποιος μπορεί να εκπλαγεί; Γύρο απ’ τα λουλούδια
βομβούν ζηλιάρες οι μέλισσες.
Ποια η ανάγκη σπαθιού για να σφάξεις τον εραστή,
όταν ένα βλέμμα μόνο μπορεί να του πάρει τη μισή
ζωή του;
Αν μπορούσα να μην είχα παρά μια ίδια αναπνοή με
την Αγαπημένη μου, τι θα ονόμαζα
τον Παράδεισο;
Αφού το πεπρωμένο μ’ έκανε τόσο αδύναμο, ποιος θα
δώσει φτερά στον πόθο μου, ω ωραίο κυπαρίσσι, να
φτάσω στην κορυφή του;
Πώς ο δυστυχής που πνίγεται θ’ ανακάλυπτε ένα
μέσο σωτηρίας, αν το ρεύμα τον κυκλώνει από
παντού;
Αν συναντούσα χίλιες φορές την Αγαπημένη μου, θα
επαναλάμβανε σε κάθε συνάντηση:

«Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος;»

ΕΦΥΓΕ

Ένα φιλί μόνο στα χείλη της, δεν το έκλεψα...κι αυτή
έφυγε.
Το καθαρό πρόσωπό της, μόλις που το είδα, κι αυτή
έφυγε.
Η ένωσή μας που ήταν μόνο χαρά είναι μόνο πίκρα.
Τι τρυφερά λόγια είχε μουρμουρίσει: «Ποτέ δε θα
δραπετεύσω», έλεγε, «απ’ τον ευλογημένο
κύκλο των χεριών σου, την πηγή του πόθου μου». Τι
χάδια!...κι αυτή έφυγε.
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Έλεγε: «Όποιος θέλει τη χαρά της παρουσίας μου,
πρέπει ν’ απαρνηθεί τον εαυτό του».
Τα έχω όλα εγκαταλείψει... κι αυτή έφυγε.
Πόσο περήφανο ήταν το βάδισμά της!
Πώς πατούσε σα βασίλισσα το τρυφερό χορτάρι και
τα λουλούδια Όμως δε μπόρεσα να δρέψω το
τριαντάφυλλο του στόματός της...έφυγε.
Ω Χαφίζ, κάθε βράδυ ξαναφέρνει τις λύπες σου και
τα δάκρυά σου, Αλίμονο!
Αλίμονο! δε μπόρεσα να της πως αντίο...και έφυγε!

ΕΛΑ ΣΤΗ ΧΑΡΑ

Δείξε μου το πρόσωπό σου και πες μου: «Κάνε τη
θυσία της ζωής σου!»
Πες μου: « Άναψε με την ψυχή σου με την ψυχή σου
τον πυρσό όπου θα καεί η αγαπητική

της φλόγας πεταλούδα.
Παίξε την άρπα, να είσαι ευτυχισμένος! Αν σου
λείπουν αρώματα, να η φωτιά της αγάπης
μου, η καρδιά μου η πιο ευωδιαστή από το ξύλο της
αλόης, και το σώμα μου, αυτό το θυμιατήρι!

«Έλα στη χαρά και τραγούδα! Ρίξε το σοβαρό σου
ένδυμα και χόρεψε∙ αν όχι, πήγαινε
στη γωνιά σου, κρυμμένος κάτω από υποκριτικά
πέπλα».
Αν η φίλη μου είναι μαζί σου. τι με νοιάζει η
οικειότητα των δύο κόσμων! Η τύχη μπορεί να
με προδώσει κι η ολόκληρη η γη να οπλιστεί εναντίον
μου.
Μην αφήσεις τον επαίτη καλόγερο με άδεια τα χέρια.
Κοίτα: τα δάκρυά του είναι καθαρά σαν το ασήμι και
το πρόσωπό του έχει χρυσώσει απ’ την αγάπη.
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Μην ονειρεύεσαι πια να φύγεις, Αγαπημένη μου,
μείνε μαζί μου μια ώρα τουλάχιστον.
Γεύσου την τέρψη να μείνεις εκεί καθισμένη στην
άκρη αυτής ης πηγής, με την κούπα στις παλάμες...

Κοίτα, η φωτιά της καρδιάς μου έχει σβήσει∙ το νερό
των ματιών μου έχει στερέψει...Παρα-τήρησε τη
χλομάδα μου, τα ξερά μου χείλη, το υγρό μου στήθος!
Ω Χαφίζ, γίνε το στολίδι του συμποσίου και κέρνα
στους συμπότες το κρασί των ποιημάτων σου.

ΜΕΘΥΣΟΥ

Όταν το τραγούδι του τρυγονιού και του αηδονιού δε
σου μιλάνε πια για μεθύσι και αν δεναφήνεσαι στη
γοητεία του κρασιού, πώς να μπορώ να σε γιατρέψω;
Όταν η δροσιά έχει αφήσει να πέσει το πέπλο της,
όταν το πουλί έχει ξαναπιάσει το τραγούδι,
μην αφήνεις την κούπα από το χέρι σου. Τι
σημαίνουν τα παράπονά σου;
Αφού το ευεργετικό νερό της ζωής είναι στη διάθεσή
σου, μην επιθυμείς τη δίψα.
Ανάμεσα σε τόσες τέρψεις που φέρνει η άνοιξη,
σύλλεξε τους θησαυρούς σου χρωμάτων και
αρωμάτων. Το φθινόπωρο και ο χειμώνας είναι τόσο
κοντά!
Το Πεπρωμένο δεν ξαναδίνει τίποτα που δεν
ξαναπαίρνει. Μη ζητάς τίποτα από τη φτωχή
ανθρωπότητα: αυτό που προσφέρει δεν έχει αξία.
Πόσο διαρκούν όλη η βασιλική μεγαλειότητα και
δύναμη. Από το θρόνο του Τζεμσίντ και το
στέμμα του Κάι, δε μένουν παρά παραμύθια.
Πάνω στην πόρτα του Οίκου του Ουρανού είναι
χαραγμένο: «Δυστυχία σ’ αυτόν που αγορά-
ζει τα χαμόγελα του κόσμου!»
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Η γενναιοδωρία δεν κατοικεί πια στη γη. Θα
σφραγίσω τα χείλη μου.
Στην κούπα θα μπορούσα να φέρω αυτή την
πρόποση: «Είθε η ψυχή Χακίμ Τάι να ζει στη χαρά
για πάντα!»

OMAR KAYYAM

ΡΟΥΜΠΑΓΙΑΤ

1

Κρασί! Η άρρωστη καρδιά μου αυτό το γιατρικό της
περιμένει!
Κρασί σε χρώμα ρόδου η μυρωδιά του
αρωματισμένη!
Κρασί ,για να σβηστεί η θλιμμένη μου η πυρκαγιά!
Κρασί, και το λαούτο συ με τις μετάξινες χορδές,
Αγαπημένη!

2

Κρασί! Κρασί χειμάρρους ως τις φλέβες μου για να
πηδήσει,
ως το κεφάλι μου να μου πηδήσει, κούπες να γεμίσει!
Πια μη μιλάς! Όλα ένα ψέμα είναι μοναχά.
Γρήγορα! Στα γηρατειά πια έχω σβήσει!

3

Λες πως το κρασί είναι η μοναδική παρηγοριά;
Φέρτε μου όλου του κόσμου το κρασί εδώ κοντά,
έχει η καρδιά τόσες πληγές, όλο το κρασί του
κόσμου!
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Είθε η καρδιά μου όλες τις πληγές της να κρατά!

4

Σήμερα όλη μου η νιότη ξανανθίζει .Κρασί! Κρασί!
Είθε στις φλόγες της να ’χω καεί!
Κρασί, όποιο και να ’ναι, δύσκολος δεν είμαι,
το πιο καλό, πιστέψτε, θα το βρω πικρό, σαν τη ζωή.

5

Πόσο αχρεία η καρδιά όποια δεν ξέρει ν’ αγαπά,
που δε μπορεί απ’ την αγάπη να μεθά!
Άμα δεν αγαπάς, πως να εκτιμήσεις θα μπορείς
το φως του ήλιο το λαμπρό, τη λάμψη της σελήνης τη
γλυκιά;

6

Στο δρόμο της αγάπης θα ’χουμε λυγίσει,
το πεπρωμένο μας θα μας ποδοπατήσει.
Ω νέο κορίτσι, ω κούπα εσύ μου μαγεμένη, σήκω,
δος μου τα χείλη σου, προσμένοντάς σκόνη να’ χω
καταντήσει.

7

Λαούτο, αρώματα και κούπες, χείλη, μαλλιά και
μάτια μακριά,
αθύρματα, αθύρματα, που ο χρόνος τα χαλά.
Τραχύτητα, μόχθος. μοναξιά, Στόχαση, προσευχή,
παραίτηση,
στάχτη που χρόνος την πατά.
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8

Άκουσε αυτό που η σοφία σου η Σοφία όλη μέρα σου
λαλεί:
είναι μικρή η ζωή.
Δεν έχεις τίποτα κοινό με το φυτό,
που ξεφυτρώνει πάλι όταν κοπεί.

9

Πίνε κρασί! Και την αιώνια ζωή θα ’χεις χαρεί!
Το μόνο φίλτρο που σε ξανανιώνει είναι το κρασί.
Θεία εποχή των ρόδων, του κρασιού, των γνήσιων
φίλων.
Απόλαυσε τη φευγαλέα αυτή στιγμή, που είναι η
ζωή!
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ΑΡΧΑΙΑ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ

ΕΝΤΑ (αποσπ.)

1

Αναθυμάμαι τη γενιά των γιγάντων
που πολύ παλιά μου δώσανε ζωή.
Εννιά κόσμους ξέρω, τις εννιά κατοικίες
του δοξασμένου κοσμόδεντρου στο χώμα
αποκάτω.

Τους πιο πρώτους καιρούς εζούσε ο Ίμιρ·
δεν ήταν ούτε θάλασσα ούτε στεριά ούτε
αλμυρά κύματα,
ούτε γη ήταν ούτε ο απάνω ουρανός,
μόνο ένα τίποτα χαοτικό και πουθενά πράσινα
πράγματα.

Τότε υψώθηκε η στεριά ψηλά από τους γιους

του Μπουρ
που φτιάσανε το Μίθγκαρντ, τη γη την
απαρόμοιαστη·
έλαμπε απ’ το νότο ο ήλιος σε ξερή στεριά,
τότε στο χώμα βγήκε το μαλακό χορτάρι.

Απ’ το νότο ο ήλιος δίπλα στο φεγγάρι
σήκωσε βαριά δεξιό του χέρι πάνω απ’ το
στεφάνι τ’ ουρανού.
Ο ήλιος δεν ήξερε ποιο τόπο είχε,
τ’ άστρα ήξεραν ποια θέση κράταγαν,
το φεγγάρι δεν ήξερε τι δύναμη είχε.
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Τότε μαζεύτηκαν οι θεοί σε σύναξη
τα άγια πλήθη και κουβέντιασαν.
Στη νύχτα και στο νέο φεγγάρι δώσαν τ’ όνομά
τους,
το πρωί ονομάτισαν και το μεσημέρι ίδια,
το προμεσημέρι και το βράδυ, για να στρώσουν
τη χρονιά

2

Η μελία Υγκντραζίλ τραβάει αδημονία
πιο πολύ απ’ όσο το ξέρουν οι άνθρωποι:
το ελάφι δαγκώνει πάνω∙ στα πλευρά σαπίζει
κι ο Νιντχέγκρ μασάει από κάτω.

3

Ακόμη ανάμεσα στους Έσιρ είναι αυτός που
μερικοί ονομάζουν βλαπτουργό των Έσιρ, πρώτο
πατέρα των ψευδών και κηλίδα θεών και
ανθρώπων· ονομάζεται Λόκι ή Λοπτρ. Ο Λόκι
είναι όμορφος κι ευχάριστος να τον βλέπεις,
κακός στο νου, άστατος στις συνήθειες.
Ξεπέρασε τους άλλους ανθρώπους στη σοφία
που ονομάζεται «δεξιοτεχνία» κι έχει
τεχνάσματα για όλες τις περιπτώσεις. Μπορεί
πάντα να φέρνει τους Έσιρ σε μεγάλες δυσκολίες
και μετά να τους βγάζει απ’ αυτές μ’ επιδέξιες
συμβουλές. Η γυναίκα του ονομαζόταν Σίγκιν, ο
γιος τους Νάρι ή Νάρφι.

Όμως ο Λόκι είχε πιο πολλά παιδιά.
Άνγκρμποντα ήταν τ’ όνομα κάποιας γιγάντισσας
στο Γιότουνχεϊμ, και μ’ αυτήν ο Λόκι απόκτησε
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τρία παιδιά. Το ένα ήταν ο Λύκος Φένρις, το
δεύτερο ο Γιόρμουνγκαντρ ―αυτό είναι το Φίδι
του Μίντγκαρντ― το τρίτο είναι η Χελ. Αλλά
όταν οι θεοί έμαθαν πως αυτή η γενιά τρεφόταν
στο Γιότουνχεϊμ κι όταν οι θεοί είδαν από
προφητεία πως απ’ αυτή τη γενιά θα έπεφτε
πάνω τους μεγάλη δυστυχία κι αφού φαινόταν σ’
όλους πως υπήρχε μεγάλη πιθανότητα κακού
(πρώτα απ’ το αίμα της μητέρας κι ακόμη πιο
πολύ απ’ του πατέρα), τότε ο Παντοπατέρας
έστειλε τους θεούς να πάρουν τα παιδιά και να
του τα πάνε. Όταν πήγαν σ’ αυτόν, αυτός αμέσως
πέταξε το φίδι στη βαθιά θάλασσα, όπου κείτεται
γύρο απ’ όλη τη στεριά· κι αυτό το φίδι
μεγάλωσε τόσο πολύ, που κείτεται στο μέσο του
ωκεανού περικυκλώνοντας όλη τη στεριά και
δαγκώνει την ουρά του. Τη Χελ την πέταξε στο
Νίφλχεϊμ και της έδωσε δύναμη σ’ εννιά
κόσμους, να μοιράσει όλες τις κατοικίες σ’
αυτούς που στάλθηκαν σ’ αυτήν, δηλαδή στους
ανθρώπους τους πεθαμένους από αρρώστια ή
από γερατιά. Αυτή έχει μεγάλες κτήσεις εκεί. Τα
τείχη της είναι αξεπέραστα ψηλά και οι πύλες της
πελώριες. Ο οίκος της ονομάζεται Κρύο του
Χιονόνερου· το πιάτο της, Πείνα· ο Λιμός είναι
το μαχαίρι της· ο Τεμπέλης, σκλάβος της· η
Βρομιάρα, δούλα της· η Τρύπα του Σκοντάμματος,
το κατώφλι της, απ’ όπου μπαίνεις· η Αρρώστια,
το κρεβάτι της· το Ακτινοβόλο Κακό, τα
παραπετάσματα του κρεβατιού της. Είναι η μισή
γαλαζόμαυρη και η μισή στο χρώμα της
σάρκας (κι απ’ αυτό
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αναγνωρίζεται εύκολα) και πολύ σκυθρωπή κι
άγρια.

4

α

Ο δαυλός απ’ το δαυλό ανάβει και καίγεται
και η φωτιά από τη φωτιά γεννιέτσι
κι ο άνθρωπος απ’ το όγο του μαθαίνεται από τους

ανθρώπους
κι οι ανόητοι με τη σιωπή τους.

β

Νέος ήμουν κάποτε κι απορύσα μόνος
και τίποτα για το δρόμο δεν ήξερα.
Στ’ αλήθεια πλούσιος ένιωσα όταν σύντροφο βρήκα,
Γιατί ο άνθρωπος είναι του άνθρώπου η τέρψη.

Μεταφρασμένο ολόκληρο, ανέκδοτο
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ΓΑΕΛΙΚΟ ΕΠΟΣ

[ΟΣΙΑΝ]

ΦΙΝΓΚΑΛ (αποσπ.)

1

Όπως ορμάει ένα ρέμα αφρού απ’ τα σκοτεινά
ησκιερά βάθη του Κρόμλα, όταν η βροντή ταξιδεύει
πάνω κι η βαθυκάστανη νύχτα κάθεται πάνω στο μισό
λόφο· μέσ’ απ’ τις ρωγμές της καταιγίδας βγαίνουν
μπροστά τα θαμπά πρόσωπα των φαντασμάτων: τόσο
άγριος, τόσο πλατύς, τόσο τρομερός όρμησε πάνω
στους γιους του Έριν. Ο αρχηγός σα φάλαινα του
ωκεανού, που όλα του τα γιγάντια κύματα τον
ακολουθούν, ξέχυσε μπρος του ανδρεία, σα ρέμα που
κυλάει τη δύναμή του στην ακρογιαλιά. Οι γιοι του
Λόχλιν άκουσαν το θόρυβο, σαν τον ήχο
χειμωνιάτικης θύελλας. Ο Σουάραν χτύπησε τη
θολωτή του ασπίδα: κάλεσε το γιο τού Άρνα: «Τι
μουρμουρητό κατρακυλάει το λόφο, σαν τις
μαζευόμενες μύγες της παραμονής; Οι γιοι του Έριν
κατεβαίνουν ή άνεμοι ηχεροί βρυχιόνται στο μακρινό
δάσος! Τέτιος είναι ο θόρυβος του Γκόρμαλ, πριν οι
άσπρες κορφές των κυμάτων μου υψωθούν. Ω γιε του
Άρνο, ανέβα το λόφο· δες το σκοτεινό πρόσωπο του
ρεικότοπου!».

2

Τώρα βλέπω τους αρχηγούς στην περηφάνεια
των παλιών τους έργων! Η ψυχή τους είναι
αναμμένη για τη μάχη την παλιά· για τις πράξεις
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άλλων καιρών. Τα μάτια τους είναι φλόγες φωτιάς.
Κυλάνε γυρεύοντας τους εχθρούς του τόπου. Τα
δυνατά τους χέρια είναι πάνω στα σπαθιά τους.
Αστραπή χύνεται απ’ τ’ ατσάλινα πλευρά τους.
Πάνε σε ρέματα από τα βουνά· ο καθένας ορμάει
βρυχώμενος απ’ το λόφο του. Λαμπροί είναι οι
αρχηγοί της μάχης, με την πανοπλία των πατέρων
τους. Σκοτεινοί και μελαμψοί ακολουθούν οι
ήρωές τους, σαν τη σύναξη των βροχερών
σύννεφων πίσω απ’ τους κόκκινους μετεωρίτες τ’
ουρανού. Οι ήχοι των συγκρουόμενων όπλων
ανεβαίνουν. Τα γκρίζα σκυλιά ουρλιάζουν
ανάμεσα. Άνισο ξεσπάει το τραγούδι της μάχης.
Ο ταλαντευτός Κρόμλα αντηχεί γύρο. Στο σκούρο
ρείκι του Λένα, σαν ομίχλη που ησκιώνει τους
λόφους του φθινοπώρου: όταν σπάσει και
σκοτεινιάσει σηκώνεται ψηλά και υψώνει το
κεφάλι του στον ουρανό!

3

Όπως ορμάει ένα ρέμα αφρού απ’ τα σκοτεινά
ησκιερά βάθη του Κρόμλα, όταν η βροντή
ταξιδεύει πάνω κι η βαθυκάστανη νύχτα κάθεται
πάνω στο μισό λόφο· μέσ’ απ’ τις ρωγμές της
καταιγίδας βγαίνουν μπροστά τα θαμπά πρόσωπα
των φαντασμάτων: τόσο άγριος, τόσο πλατύς,
τόσο τρομερός όρμησε πάνω στους γιους του
Έριν. Ο αρχηγός σα φάλαινα του ωκεανού, που
όλα του τα γιγάντια κύματα τον ακολουθούν,
ξέχυσε μπρος του ανδρεία, σα ρέμα που κυλάει
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τη δύναμή του στην ακρογιαλιά. Οι γιοι του
Λόχλιν άκουσαν το θόρυβο, σαν τον ήχο
χειμωνιάτικης θύελλας. Ο Σουάραν χτύπησε τη
θολωτή του ασπίδα: κάλεσε το γιο τού Άρνα: «Τι
μουρμουρητό κατρακυλάει το λόφο, σαν τις
μαζευόμενες μύγες της παραμονής; Οι γιοι του
Έριν κατεβαίνουν ή άνεμοι ηχεροί βρυχιόνται
στο μακρινό δάσος! Τέτιος είναι ο θόρυβος του
Γκόρμαλ, πριν οι άσπρες κορφές των κυμάτων
μου υψωθούν. Ω γιε του Άρνο, ανέβα το λόφο·
δες το σκοτεινό πρόσωπο του ρεικότοπου!».
Αυτός πήγε. Τρέμοντας γρήγορα γύρισε. Τα
μάτια του στριφογύριζαν άγρια. Η καρδιά του
χτυπούσε ψηλά πάνω στο πλευρό του. Τα λόγια
του ήταν άστατα, σπασμένα, αργά. «Σήκω, γιε
του ωκεανού, σήκω, αρχηγέ των βαθυκάστανων
ασπίδων! Βλέπω το σκοτεινό, το βουνήσιο ρέμα
της μάχης! Τη βαθυκίνητη δύναμη των γιων του
Έριν! Το άρμα, το άρμα του πολέμου προχωράει
κι έρχεται, σαν τη φλόγα του θανάτου! τ’
ορμητικό άρμα του Κουθούλλιν, του ευγενικού
γιου του Σέμο! Λιγάει πίσω σαν το κύμα κοντά
στο βράχο, σαν την ηλιοριγωμένη ομίχλη του
ρεικότοπου. Τα πλευρά του εξογκώνονται από
πέτρες και λαμποκοπάνε σαν τη θάλασσα γύρο
στο σκάφος της νύχτας. Από γυαλισμένο
σμίλακα είναι ο άξονάς του· το κάθισμά του απ’
το πιο λείο ατσάλι. Τα πλευρά είναι γεμάτα
κοντάρια. Η βάση του είναι το σκαμνί των
ηρώων. Μπροστά απ’ το δεξί πλευρό του
άρματος φαίνεται το ξεφυσούμενο άτι. Το
ψηλόχαιτο, πλατύστηθο, περήφανο, πλατύπηδο,
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δυνατό άτι του λόφου. Βαριά κι αντηχητική είναι
η οπλή του· το άπλωμα ψηλά της χαίτης του είναι
σαν ένα ρέμα καπνού στη βραχοσειρά. Λαμπερά
είναι τα πλευρά του ατιού! τ’ όνομά του είναι
Σούλιν-Σιφάντντα!

Μεταφρασμένο ολόκληρο, ανέκδοτο
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ΕΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΣΡΑΗΛ

1. Τούτα είναι λόγια του Εκκλησιαστή, γιου του
Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ.
2. Ματαιότητα, είπε ο Εκκλησιαστής, ματαιότητα,
όλα είναι ματαιότητα.
3. Τι φτιάνει οάνθρωπος με όσα κάνει κάτω απ’ τον
ήλιο;
4. Μια γενιά φεύγει, άλλη έρχεται, και μένει η γη.
5. Και φαίνεται ο ήλιος, και χάνεται ο ήλιος, και πάει
εκεί απ’ όπου βγαίνει.
6. Διαβαίνει για το Νότο ο άνθρωπος, και από κει
πάει κατά το Βορρά, κάνει κύκλους, και ξαναγυρίζει
τον ίδιο το δρόμο.
7. Όλα τα νερά προχωράνε για τη θάλασσα, και δε
γυρίζει, και τα νερά γυρίζουν εκείπου ξεκίνησαν, για
ξαναπάνε στη θάλασσα.
8.Όλα τα λόγια δίνουν κόπο, κανείς δε θα μπορέσει
να μιλήσει, δε θα χαθεί το μάτι σε όσα βλέπει, και δε
πάψει το αφτί ν’ ακούει.
9. Τι σημαίνει γεγονός; Είναι αυτό που θα
ξαναγίνει.Τι έχει φτιαστεί; Αυτό που έχει φτιαστεί.
Δεν αρχίζει τίποτα κάτω απ’ τον ήλιο.
10. Αν πούμε «Να, τούτο είναι νέο», δέ λέμε τίποτα,
έχει ξαναγίνει στο χρόνο πριν από μας.
11. Κανείς δε μπορεί να πει για τα πρώτα και για τα
τελευταία.
12. Εγώ ο Εκκλησιαστής, έγινα βασιλιάς του Ισραήλ
στην Ιερουσαλήμ.
13. Και εξάντλησα τον εαυτό μου ερευνώντας και
σκεφτόμενος όλα όσα γίνονται κάτω απ’ τον ουρανό,
γιατί, περ’ απ’ όλα όσα έχω σαν όλους τους
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ανθρώπους, τη λύση που’ δωσε ο Θεός, να
τυραννιέμαι μέσα της.
14. Είδα όσα έχουν γίνει κάτω απ’ τον ήλιο και
δείχνουν πως τίποτα δε δίνουν, ίσα που είναι η
μοναδική εκλογή του ανθρώπου.
15.Το στραβό δε γίνεται ίσο, και δεν καθορίζεται
εκείνο που λείπει.
16. Μίλησα μόνο έτσι στον εαυτό μου: να, εγώ
υψώθηκα και μάζεψα σοφία πιο πολλή απ’ όλους
τους πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ. Και έδωσα την
ψυχή μου να μάθω και να εξηγήσω.
17. Όμως είδε πολλά η ψυχή μου, έμαθε και εξήγησε,
με το σωστό τρόπο και με τον δικό μου. Και έμαθα
πως και αυτό είναι αναγκαστικό στο μυαλό.
18. Γιατί το να μαθαίνεις πολλά σημαίνει πως εξηγείς
πολλά, και όταν εξηγείς, δε βρίσκεις τέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ΄

1. Είπα στην ψυχή μου: «Έλα να δοκιμάσουμε τη
χαρά. Κοίτα το καλό, βλέπεις πως κι αυτό είναι λειψό».
2. Κοιτώντας το γέλιο, το είδα αφύσικο, και την καλή
διάθεση τι τη θέλεις;
3. Και σκέφτηκα να ευφραίνω την καρδιά μου με
κρασί, όντας σοφός και σταματώντας στη χαρά, μέχρι
να δω το νέο, για τους ανθρώπους, που θα το βγάλουν
απ’ όλη τους τη ζωή.
4. Ύψωσα τη δημιουργία μου, έφτιασα σπίτι και
φύτεψα αμπέλια.
5. Έφτιασα κήπους και τόπους αναψυχής γεμάτους μ’
όλα τα οπωροφόρα δέντρα.
6. ΄Εσκαψα δεξαμενές νερού και πότιζα δάσος που
βλάσταινε ξύλα.
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7. Απόχτησα σκλάβους και χαριτωμένες δούλες, και
από αυτούς άλλους γεννημένους δικούς μου, και
βόδια και γιδοπρόβατα πιο πολλά απ’ όσα ζήσανε
πριν στην Ιερουσαλήμ.
8. Μάζεψα άργυρο και χρυσάφι κι εκλεκτά πράγματα
από βασιλιάδες και χώρες. Και είχα κοντά μου
τραγουδιστές και τραγουδίστριες και εξασφάλισα την
απόλαυση των ανθρώπων με το κρασί κερνάμενο από
άντρες και γυναίκες.
9. Και απ’ όλους τους προγενέστερούς μου στην
Ιερουσαλήμ υψώθηκα και μάζεψα γύρο μου, και είχα
και τη σοφία μου.
10. Και ό,τι ζήτησαν τα μάτια μου δεν το τράβηξα
από μπρος τους, έβαλα την καρδιά μου δίπλα σε κάθε
χαρά που γεννιόταν μέσα μου, γιατί η καρδιά μου
χάρηκε στα δημιουργήματά μου, αυτό βρήκα σε κάθε
μόχθο μου.
11. Και κοίταξα όλα όσα έφτιασαν τα χέρια μου, και
να πάλι καμιά ικανοποίηση, και βάσανο, και τίποτα
που να ξεφεύγει απ’ το φως του ήλιου.
12. Και κοίταξα τη σοφία και την παραφορά και την
αφροσύνη, γιατί τι νέο μπορεί να δείξει ο
οποιοσδήποτε άνθρωπος μπροστά σε όσα είδε ο
βασιλιάς;
13. Και είδα πως περισσεύει η σοφία από την
αφροσύν όπως το φως απ΄ το σκοτάδι.
14. Τα μάτια του σοφού είναι στο κεφάλι του, ενώ ο
άφρονας περπατάει στο σκοτάδι∙ και είδα πάλι πως
ένα θα βρω σε όλα αυτά.
15. Και είπα μέσα μου: ό,τι βρίσκει ο άνους θα βρω κι
εγώ, και γιατί έγινα σοφός; Κάτι απομένει στον
εαυτό μου, που είναι μάταιο,και από αυτό μιλάει ο
άνους.
16. Και φαίνεται αυτό απ’ τ’ ό,τι τίποτα δε θα μείνει
στο μέλλον από το σοφό, αλλά θα ομοιωθεί με τον
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άφρονα, γιατί, καθώς οι μέρες μια-μια τα
κατασκεπάζουν όλα. Κι όμως με πίκρανε η σκέψη
πως οι σοφοί θα πεθάνουν όπως οι άφρονες.
17. Και μίσησα τελικά τη ζωή, γιατί είναι για μένα
πονηρή όλη η δημιουργία κάτω απ’ τον ήλιο, γιαί
είναι θλίψη και βάσανο για το νου.
18. Και μίσησα ο,τι φτιάνω κάτω απ’ τον ήλιο, γιατί
θα τ’ αφήσω σε κείνον που θα με διαδεχθεί.
19. Και ποιος μπορεί να το ξέρει, αν θα είναι σοφός ή
άφρονας; Και αν θα είναι γι’ αυτόν ό,τι για μένα η
δημιουργία μου, που έπλασαμε σοφία; Αυτό είναι
βέβαια ματαιότητα.
20. Και στράφηκα να διώξω απ’ την καρδιά μου τη
χαρά για όσα έκανα κάτω απ’ τον ήλιο.

Μετάφρ, 1961
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ΙΑΠΩΝΙΑ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΖΕΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αν θεωρούμε την ποίηση πρωτεϊκή μορφή λόγου και δεν
προσπαθούμε, λοιπόν, να τη σχετίσουμε ή να τη
διακρίνουμε από τις μορφές της πνευματικότητας και του
πολιτισμού του ανθρώπου, τότε μπορούμε και να
θεωρούμε ότι η ποίηση έχει τη δυνατότητα να μιλάει (να
γράφει) για όλα όσα περιλαμβάνονται στο χώρο των
πολιτισμικών μορφών. Έτσι, αν η ποίηση ονομάζεται
θρησκευτική, ερωτική, κοινωνική κλπ., αυτές οι κατατάξεις
προκύπτουν από το γεγονός πως τη βλέπουμε από τη
σκοπιά αυτών των μορφών και ξεχνάμε, ή την
παραμερίζουμε ως αυτονόητη, την πρωτεϊκότητα της
φύσης της. Στ’ αλήθεια, η ποίηση δεν έχει, κατ’ αρχήν,
θέμα. Κατ’ αρχήν έργο της είναι η ίδια της η έκφραση,
καθώς ο ποιητικός άνθρωπος (και ο άνθρωπος είναι εξ
υπαρχής και εκ γενετής ποιητικός) μπαίνει στη διαδικασία
να κάνει γλώσσα τη βίωσή του, να μιλήσει προσωπικά γι’
αυτό στο οποίο μετέχει απρόσωπα. Οι καίριες στιγμές της
ζωής, ο έρωτας, ο θάνατος, αλλά και οι ελεύθερες από
πνευματικούς όρους στιγμές μπορούν να είναι η αφετηρία
και ο χώρος των «θεμάτων» της ποίησης.
Οι γιαπωνέζοι ποιητές του Ζεν είναι ένα καλό

παράδειγμα αυτής της ποιητικής κατάστασης. Υπάρχουν
όμως και άλλα παραδείγματα λιγότερο γνωστά ή επίκαιρα,
το ίδιο εύγλωττα. Οι «λαοί χωρίς γραφή», ας πούμε οι
ινδιάνοι της Αμερικής ή οι aboriginals της Αυστραλίας, με
την προφορικότητα των τραγουδιών τους, έδιναν άμεσα
αυτήν την ποιητική κατάσταση στον προφορικό τους λόγο.
Και γνωστά, συχνά ξεχασμένα σ’ αυτή τη συνάφεια, είναι
εκείνα τα περί «θεολήπτων, κατεχομένων, εμπνευσμένων»
κλπ. σ’ ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ώστε τελικά δεν
εξαρτάται από «παραδείγματα» η ορθή αντίληψη της
ποιητικής κατάστασης.
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Έτσι, δεν είναι κάποια ιδιαιτερότητα η ποίηση του Ζεν
και των θρησκευτικών δασκάλων που υπάρχει σ’ αυτό το
βιβλίο. Είναι μόνο ένα είδος εντυπωσιακό και σχετικά
πρόσφατα και επικαιρικά γνωστοποιημένο στην άνυδρη
και αψίκορη Δύση, που αρπάζεται, κατά συρμούς, από δω
κι από κει καθώς όλο και αποκόπτεται από την πολιτισμική
παράδοσή της. Αλλά έχει ίσως τη μορφολογική
ιδιαιτερότητα της, ιδιότυπης, συντομίας αυτή η ποίηση,
κυρίως το χαϊκού (και άλλες μορφές της γιαπωνέζικης
ποίησης, όπως το σένρυου και το τάνκα), είδος που τις
τελευταίες δεκαετίες καλλιεργείται ευρύτατα και με πάθος
στην Ευρώπη και στην Αμερική και πρόσφατα και στη
χώρα μας. Το 1988 είχα παρουσιάσει σ’ αυτή τη σειρά ένα
μικρό τόμο μεταφράσεων με πολλά χαϊκού και σένρυου,
που, νομίζω, τόνωσε το σχετικό ενδιαφέρον (γνωστά ήταν
τότε τα, εσφαλμένα ονομασμένα, «χάι-κάι» του Σεφέρη και
τα τάνκα του Αντωνίου). Εκεί αντιμετώπιζα και το ζήτημα
του ποιητικού τρόπου και της μορφής αυτών των,
έμμεσων, μεταφράσεων.
Θεωρώ ότι η προσπάθεια προσαρμογής σε ξένες

πολιτισμικές μορφές με τυφλή μίμηση είναι άγονη, ή και
επικίνδυνη. Αυτό ισχύει και για τις ανόητες μιμήσεις της
Ανατολικής πνευματικότητας (που παρήγαγε πλήθη
δασκάλων σε χώρους φαινομενικά ή κατασκευασμένα
ευνοϊκούς για μεγάλαυχους πνευματικούς πειραματισμούς,
ελκυστικούς και μη ελέγξιμους για τους προσήλυτους). Σ’
αυτό το χώρο εντάσσεται, νομίζω, και η προσπάθεια
οικείωσης του ξένης νοοτροπίας είδους του γιαπωνέζικου
χαϊκού με αγνόηση της ανάγκης χρήσης ενός
προσλαμβάνοντος εθνικού γλωσσικού-ποιητικού τρόπου.
΄Έτσι, συχνά μεταφράζονται γιαπωνέζικα χαϊκού σε
δεκαεφτά συλλαβές με σύγχρονη αδιαφορία για τα άλλα
τους εσωτερικά χαρακτηριστικά, που αποτελούν και την
ουσία τους, και γράφονται δεκαεπτασύλλαβα τρίστιχα, που
μόνο κατά τον αριθμό των συλλαβών είναι χαϊκού – -και
πώς άλλωστε να γραφτούν χαϊκου με ελληνικό ήθος, χωρίς
τα χαρακτηριστικά τους που προκύπτουν από έναν πολύ
διαφορετικό πολιτισμό; (Εδώ, θυμάμαι πως το πρώτο μου
ποιητικό βιβλίο, η Πρώτη Γραφή, που οι συμφοιτητές το
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αγάπησαν και το θυμούνται πάντα, περιείχε τρίστιχα,
άσχετα με χαϊκού, που δεν τα ήξερα κιόλας, κι έχουν την
ποιητική τους ιδιαιτερότητα, συγγενική μάλιστα στο
ασιατικό ήθος, ήταν όμως γραμμένα ελληνικά με ελληνικό
τρόπο). Αλλά έναντι των εντελώς ιδιότυπων
χαρακτηριστικών του χαϊκού που καλλιέργησαν οι μεγάλοι
του δάσκαλοι και ξεκαθάρισαν με μακρούς διαλόγους και
το έκαναν, προπαντός, ικανό φορέα του Ζεν, πνευματική
αίσθηση αμετάδοτη και δύσκολα προσλήψιμη στους
δυτικοευρωπαίους, το μορφολογικό χαρακτηριστικό των
δεκαεφτά συλλαβών είναι ολότελα τυπικό για μας, όσο
είναι για τους γιαπωνέζους ουσιαστικό. Η γιαπωνέζικη
ποίηση γράφεται σε πεντασύλλαβους και επτασύλλαβους,
που για τη νεοελληνική ποίηση είναι σπάνιοι στίχοι. Κι αν
είναι γεγονός (το μαρτυρεί πάντως και η νευροφυσιολογία)
ότι η μορφή του στίχου είναι βασικό στοιχείο για την
ποίηση (γ.π. ο οκτασύλλαβος είναι κυρίαρχη μορφή), αυτό
το δεδομένο δε μπορεί να αγνοείται στο χώρο της εθνικής
ποίησης, όσο δε μπορούν να αγνοούνται και τα άλλα της
γλωσσικά και πνευματικά δεδομένα.
Στα χαϊκού, νομίζω, πρωτεύοντα ρόλο παίζει το

χαρακτηριστικό που συχνά μπορεί να μεταφραστεί και
επιβιώνει και στις έμμεσες μεταφράσεις (παλιότερα το
δοκίμασα αυτό μεταφράζοντας έξι χαϊκού άμεσα και
έμμεσα), δηλαδή το απρόοπτο και οικείο, που δικαιώνουν,
αφού τη γεννάνε, τη συντομία. Σε μας τους έλληνες είναι
γνωστή η συντομία με το χαρακτήρα του λιτού και καίριου
της αρχαιοελληνικής ποίησης. Αλλ’ αυτό είναι αντίστοιχο
με τη συντομία του χαϊκού, όχι ίδιο. Η ασιατική σκέψη
επιδιώκει την ολοκλήρωση της μορφής για ν’ αφήσει
ελεύθερο το αόριστο, ενώ η αρχαιοελληνική ζητάει να
βάλει στην ιδέα του τέλειου ολόκληρη την
πραγματικότητα: ένα γιαπωνέζικο λιτό σχέδιο κύματος δεν
είναι ό,τι μια αιγαιοπελαγίτικη, αρχαιοκρητική, ιωνική ή
δωρική γραμμή· και το άσχημο, τυχαίο δέντρο, που είναι
για τον Τσουάνγκ Τσού πιο πραγματικό από το
συμμετρικό, εκφράζει βέβαια μια άλλη βιοσοφία από
αυτήν που πραγματώνει ο Απόλλωνας της Ολυμπίας, ο
Παρθενώνας ή έστω ένας Κούρος. Στη νεοελληνική μας
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ποίηση (στο δημοτικό τραγούδι, για να πατάμε πιο στέρεα
στην εθνική γλώσσα) το οκτασύλλαβο, ή και πιο σύντομο,
τσάκισμα ή γύρισμα με τα ωραία του δίστιχα, που κάποτε
φτάνουν την τελειότητα κατά το ζεστό, προφορικό και
οικείο νεοελληνικό ήθος, είναι επιφωνηματικές πρωτεϊκές
φράσεις-στίχοι, ολότελα άσχετες με τα βαθύτατα
προσωπικά και πνευματικά έντεχνα στην απλότητά τους
χαϊκού. Βέβαια, η ομοιότητα, που γεννάει η αρχετυπική
ποιητική κατάσταση, είναι προκύπτει πάντα στις ποιητικές
μορφές –αλλά αυτό γίνεται, ακριβώς, μέσω της εθνικής
διαφορετικότητας, που την πραγματώνει μέ την ελεύθερη
και δρώσα (όχι ελεγχόμενη) εθνική γλώσσα. Έτσι μπορεί ο
Ηράκλειτος να συναντάει τις Ουπανισάδες και οι μύθοι του
κόσμου και τα παραμύθια να ετεροιώνουν τα αρχετυπικά
δεδομένα. Εκείνο λοιπόν, τελικά, που ενδιαφέρει σ’ αυτές
τις μεταφράσεις ξένων ποιητικών μορφών είναι όχι η
τυπική μίμηση αλλά η διάσωση του ποιητικού
αποτελέσματος και της ποιητικής οικειότητας. Αν δεν το
καταφέρνουμε αυτό, ας παρατάμε τις προσπάθειες κι ας
αρκούμαστε στα δικά μας, που για όλα μιλάνε με τον
τρόπο τους –και, αν κοιτάξουμε καλά, υπάρχει Ζεν και
στον Παπαδιαμάντη.
Τέτιος είναι ο στόχος σ’ αυτό το μικρό βιβλίο, που
περιέχει λίγα σύντομα ποιήματα, καταγραφές βασικών
θρησκειολογικών εμπειριών, θανατικών καθ φώτισης, και
άλλα ποιήματα Ζεν μεγάλων Δασκάλων, ιδιαίτερα χαϊκού:
να φανεί, και από την αντίπερά μας όχθη και με έναν
αλλιώτικο, η ποιητική κατάσταση και τι στ’ αλήθεια είναι
ποίηση και η ποιητική οικειότητα. Αυτή η έτσι νοούμενη
ποίηση έγινε το μέσο να εκφραστεί μια ριζικά
ανθρωπολογική συμπεριφορά, που απέληγε στην ταύτιση
με τα πράγματα, όπως τουλάχιστον αυτό παρουσιάζεται με
μικρά ποιήματα γραμμένα σαν ακαριαίες ή απόλυτης
διαφάνειας αντιδράσεις σε ό,τι μόνο αυτά τα ίδια τα
δεδομένα δείχνουν, με τρόπους μοναδικούς όσο ποικίλους.
Η πρόσληψή τους απαιτεί προσωπική αντίδραση ανάλογη
με εκείνην της δημιουργίας τους, θα είναι, ας πούμε, μια
συμπραγμάτωση. Μια τέτια εμπειρία νομίζω πως είναι και
ενδιαφέρουσα και χρήσιμη, προπαντός στην άγονη, χωρίς
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σύνδεση με την παράδοση, χωρίς προοπτική, έντονα
μιμητική και, τελικά, χωρίς πραγματική γλώσσα, τωρινή
ελληνική ποίηση –αυτήν τουλάχιστον που φαίνεται να
κυριαρχεί.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΣΕΪΚΕΝ-ΧΙΤΖΟΥ

1

Εικοσι χρονια προσκυνητης,
πηγα ανατολικά, πηγα δυτικα.
Γυρισα στο Σεϊκου
και δεν ειχα κινηθει ενα ποντο.

ΚΙΣΟΥ

2

Μολις φτασεις το στοχο, γελα
με την καρδια σου.
Ξυρισμενος εισαι πιο ομορφος
αυτά τα αχρηστα φρυδια!

ΚΑΪΓΚΕΝ

3

Ο γερο-δασκαλος κρατησε ψηλα χνουδι,
το φυσηξε από την παλαμη
κι αποκαλυψε την ιδια την πηγη
Κοιτα εκει που κρυβουν την κορφη τα συννεφα.
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ΣΟΤΟΜΠΑ

4

Το βουνο –το σωμα του Βουδα,
Ο χειμαρρος –η διδασκαλια του.
Χθες το βραδυ, ογδοντα τεσσερες χιλιαδες ποιηματα.
πού, πώς να τους κανεις να καταλαβουν;

ΧΟΓΚΕ

5

Ποσα χρονια είναι ακαρπο το δεντρο;
Στην ακρη του μακρια σκοινια συννεφο,
Από τοτε που συντριψα τα κερατα του λασποταυρου,
το ρεμα κυλαει προς τα πισω.

ΣΟΦΟΥ

6

Πουθενα σημαδι σκονης.
Τι είναι παλιο; καινουργιο;
Σπιτι μου, στο γαλανο βουνο,
Δε μου λειπει τιποτα.

ΝΤΑΝΓΚΑΪ

7

Γη, ποταμι, βουνο:
Νιφαδες λειωνουν στον αερα.
Πώς εγινε ν’ αμφιβάλλω;
Πού είναι ο βορρας; ο νοτος; η ανατολη; η δυση;
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ΚΟΥΤΣΟΥ

8

Ο λογος του Γιοσου –Τιποτα.
Την ανοιξη μπουμπουκια παντου.
Τωρα η ενοραση ειναι δικη μου,
αλλα ενα σημαδι σκονης στο ματι μου.

ΚΕΠΠΟ

9

Να τον γυρευω,
μου πηρε τη δυναμη,
μια νυχτα κατεβασα
το δαχτυλο μου που ’δειχνε.
Ποτέ τετιο φεγγάρι!

ΣΟΖΑΝ-ΚΙΟΝΙΝ (9.αι.;)

10

Δεντρο διχως ριζες,
Τα κιτρινα φυλλα σκορπιουνται
περ’απ’το γαλαζιο
– χωρις ονειρα, χωρις σημαδι.

ΟΥΝΠΟΜΠΟΥΝ-ΕΤΣΟΥ

11

Εξηνταπεντε χρονων,
πενηνταεφτα μοναχός.
Μαθητες, γιατι να ρωτατε
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πού πηγαινω
με τα ρουθουνια στη γη;

ΤΕΝΤΟ-ΝΙΟΤΖΟ (1163-1228)

12

Εξηνταεφτα χρονια
σωρωνω αμαρτιες
πηδαω μες στην κολαση
– πανω απο ζωη και θανατο.

ΣΕΪΧΟ

13

Ο ουρανος δεν ειναι ψηλα,
η γη δεν ειναι στέρεα
–προσπαθησε να δεις. Κοιτα
σημερα, 25 του Δεκεμβρη,
η Βορινη Άρκτος δειχνει νοτια.

ΟΥΝΤΣΟ

14

Σαρανταεννια χρονια
– τι φασαρια!
Ογδονταεφτα πηγες
Τι τερψη!
Τι θα πει εχω; δεν εχω;
Ονειρο, ονειρο.
Δαμασκηνιες στο χιονι,
ειμαι ετοιμος.
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ΝΤΑΪΕ-ΣΟΚΟ (1089-1163)

15

Η ζωη ειναι οπως τη βρισκουμε
κι ο θανατος το ιδιο.
Ποιημα χωρισμου;
Γιατι επιμενουμε;

ΤΕΣΣΟ

16

Επιτελους απ’ ολα μακρια.
Κανενας δεσμος, καμια εξαρτηση.
Ποσο ηρεμος ο ωκεανος
που πυργωνει το κενο.

ΣΕΚΙΣΙΤΣΟΥ-ΣΟΕΪ

17

Πενηντατρια χρονια
αυτο το αχαρο βοδι τα καταφερε,
τωρα γυμνοποδος περπαταει
το Κενο –τι βλακεια!

ΓΙΑΠΩΝΕΖΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΖΕΝ

ΝΤΟΓΚΕΝ (1200-1253)
18

Παει, ερχεται η νεροκοττα
και ιχνος δεν αφηνει,
οδηγο δε θελει.
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ΣΟΪΤΣΙ

19

Ο παντοσημαντος κυκλος,
ουτε μεσα, ουτε εξω,
ουτε φως,ουτε σκια,
εδω γεννηθηκαν ολοι οι αγιοι.

ΡΙΟΥΖΑΝ (1274-1358)

20
Καθαρο στο γαλαζιο, το φεγγαρι!
Παγωμενο νερο ως τον οριζοντα,
Οριζοντας το ψηλα, το χαμηλα. Τρομαγμενος
ο δρακοντας ξετυλιγεται στα κυματα.

ΝΤΑΪΤΣΙ (1290-1366)

21

Οι σκεψεις ερχονται ατελειωτα,
καθε ζωη εχει το διασημα της.
εκατο χρονια, τριανταεφτα χιλιαδες μερες:
ολη την ανοιξη, τα ονειρα της πεταλουδας.

ΦΟΥΜΟΝ (1302-1369)

22

Υπεροχο! Υπεροχο!
Κανεις δεν ξερει τον τελειο λογο.
Ο βυθος του ωκεανου φλογισμενος,
απ’ το κενο πηδανε ξυλινα αρνάκια.



162

ΓΚΙΝΤΟ (1325-1388)

23

Επιγραμμα στην πορτα του

Αυτος που λεει πως το τιποτα
ειναι αμορφο, τα λουλουδια οραματα,
ας μπει θαρρετα.

ΝΑΝΕΪ (1363-1438)

24

Κοβοντας στα δυο το κενο,
κανοντας το χωμα σκονη,
κοιταω λιγο λιγο προς το ποταμι,
το τραβηγμενο στα συννεφα φεγγαρι.

ΙΚΚΙΟΥ (1394-1481)

25

Μετα απο δεκα χρονια στην κοκκινοφωτη χωρα,
ποσο μοναχικη η γοητεια των βουνων.
Βλεπω τα χιλια μιλια
ακουω αρχαια μουσικη στα πευκα.

ΣΑΪΣΟ (;-1506)
26
Γη, βουνα, ποταμια κρυμμενα σ’ αυτο το τιποτα.
σ’ αυτο το τιποτα –γη, βουνα, ποταμια
αποκαλυπτονται.
Ανοιξιατικα λουλουδια, χειμωνιατικα χιονια:



163

δεν ειναι ύπαρξη ουτε μη υπαρξη, ουτε κι η ιδια η
αρνηση.

ΝΕΝΣΟ (1409-1482)

27

Μονο το γνησιο ξυπνημα καταληγει σ’ αυτο. Μονο οι
χαζοι ζητανε την αγιοτητα γι’ ανταμοιβη. Υψωνω το
ενα χερι, το πετρινο φαναρι αναγγελλει την αυγη.
Χαμογελαω, το κενο κινει το γιγαντιο κεφαλι του.

ΓΙΟΥΣΟΥΙΝ (;-1544)

27

Ω, μα ειναι μονο η κινηση των ματιων και των
φρυδιων!
Και το ζητουσα δωθε κειθε.
Ξυπνημενος επιτελους, βρισκω το φεγγαρι
πανω απ’τα πευκα, το ποταμι να τιναζεται ψηλα.

ΝΤΑΪΓΚΟΥ (1584-1669)

29

Εδω κανεις δε σκεφτεται πλουτο και δοξα,
καθε λογος για δικιο κι αδικο παυει:
το φθινοπωρο παω προς τα πισω στη φυλλοσκεπη
οχθη το ρεμα,
την ανοιξη ανταμωνω τ’ αηδονι.
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ΜΠΟΥΝΑΝ (1602-1676)

30

Το φεγγαρι ειναι το ιδιο παλιο φεγγαρι,
τα λουλουδια ακριβως οπως ηταν.
Κι ομως εχω γινει η πραγματοσυνη
ολων των πραγματων που βλεπω.

31

Οταν εισαι ζωντανος και νεκρος,
ολοτελα νεκρος και ζωντανος,
τι υπεροχη
κι η πιο μικρη τερψη!

ΚΑΡΑΣΟΥΜΑΡΟΥ-ΜΙΤΣΟΥΧΙΡΟ (1579-1638)

32

Προσεχε το ροκανισμα του ιδεογραμματος του
τιποτα:
θα σπασουν τα δοντια σου. Καταπιε το ολοκληρο, κι
εχεις ενα θησαυρο,
περα κι απο τις ελπιδες του Βουδα και του
Πνευματος. Η ανατολικη αυρα
διπλωνει τ’ αφτια του αλογου: τι γλυκια η μυρωδια
του δαμασκηνου.

ΧΑΚΟΥΙΝ (1685-1768)

33

Παρελθον, παρον, μελλον: απροσπελαστα,
ομως καθαρα σαν τον ασκονιστο ουρανο.
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Αργα τη νυχτα το σκαμνι ειναι σκληρο σα σιδερο,
μα το φεγγαροφωτιστο παραθυρο μυριζει δαμασκηνο.

ΣΟΝΤΟ (1841-1920)

34

Η ερωτηση καθαρη, η απαντηση βαθια,
καθε μοριο, καθε στιγμη μια πραγματικοτητα,
η κρωξια ενος πουλιου μεσα απ’ την αυγη του
βουνου:
κοιτα κει που ο γερος δασκαλος καθεται, βραχος, στο
ζεν.

ΣΟΕΝ (;)

35

Ο δασκαλος Γιοσου κι ο σκυλος
– αληθινα εξωφρενικοι, χαζομαρα τους.
Υπαρξη και μη υπαρξη επιτελους
εκμηδενιστηκαν, πες τον τελευταιο λογο.

ΧΑΪΚΟΥ

ΜΠΑΣΟ (1644-1694)

36

Προς την ιτια
– ολο μισος, ολο ποθος
της καρδιας σου.
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37

Ελα, παμε
να βλεπουμε το χιονι
ωσπου να μας θαψει.

38

Ελα, κοιτα
αληθινα λουλουδια
αυτου του πονεμενου κοσμου.

39

Πεπονι
στην πρωινη δροσια
– φρεσκο της λασπης.

40

Βροχη του Ιουνιου,
οι αλθαιες στραμμενες
εκει που επρεπε να ειναι ο ηλιος.

41

Ναρκωμενος πανω στο αλογο,
καπνος απο φωτιες τσαγιου
πλανιεται ως το φεγγαρι.

42

Χειμωνιατικη μερα,
πανω στ’ αλογο μου
παγωμενη σκια.
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43

Μαραμενο χορταρι
κατω απο σωρωμενα
κυματα ζεστης.

44

Φθινοπωρινο φεγγαρι,
η παλιρροια αφριζει
ως την πορτα μου.

45

Φθινοπωρο
– ακομη και τα πουλια και τα συννεφα
φαινονται γερασμενα.

46

Προς την πρωτευουσα
ο μισος ουρανος.

47

Καπελο κοριτσιου,
τοσο λεπτο
με κριθαρι και αγαπη.

ΚΙΚΑΚΟΥ (1661-1707)

48

Πανω απ’ τη βαρκα
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κοιλιες
αγριοχηνων.

49

Οποιος φερνει
λουλουδια αποψε,
ας εχει φεγγαροφωτο.

ΜΠΟΥΣΟΝ (1715-1783)

50α

Ανεμος στη δυση,
πεσμενα φυλλα
προς την ανατολη.
50β

Μικρος υπνος
– στο ξυπνημα,
παει η ανοιξη.

51

Μίλια παγου
– πανω στη λιμνη
το φεγγαρι δικο μου.

52α

Βουνα του Γιοσινο
– σκορπανε πεταλα,
τρωνε συννεφα.



169

52β
Ελαφι στη βροχη
– τρεις κραυγες
και πια τιποτα.

53

Χελιδονια,
στα ψηλα γεισωματα,
στα χαμοσπιτα.

54
Πρωινη δροσια
– αυτες οι κατσαρολες
ωραιες.

55

Αρωμα δαμασκηνου
γυρο
στο φεγγαρι.

56α

Τετιο φεγγαρι
– ο κλεφτης
στεκεται να τραγουδησει.

ΤΑΪΓΚΙ (1709-1772)

57

Στον κηπο των πεπονιων
κλεφτης κι αλεπου
προσωπο με προσωπο.
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58

Περ’ απ’ την αιθρία
γερακια
στη γαληνη,
59

Καιρος του κριθαριου
– η σκονη βουβαινει
την καμπανα του μεσημεριου.

60

Ζαζεν:
παχια κουνουπια
παντου.

61

Στη βαρκα,
το φως του φεγγαριου
στα ποδια μου.

62

Πεσμενα φυλλα
– μαζευονται
μα δε μαζευονται.

63

Βροντη
– φωνες πνιγμενων
σε βουλιαγμενα πλοια.
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64

Λουλουδια κερασιας,
εδώ
και το χορταρι λουλουδιζει.

ΙΣΣΑ (1763-1827)

65

Μονο γιατι υπαρχω
ειμαι εδω
– χιονιζει.

66

Χαμενος στα μπαμπου,
μα οταν φωταει το φεγγαρι
– στο σπιτι μου.

67

Ο Νομος του Βουδα,
λαμπει
στη δροσια του φυλλου.

68

Καλος κοσμος,
δροσοσταλες παντου,
μια μια, δυο δυο.

69

Ακουστε,
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οσα ερπετε,
η καμπανα του μεσημεριου.

70

Μην κλαιτε, εντομα,
κι οι εραστες και τ’ αστρα
θα φυγουν.

71

Πληθη μυγες
– τι θελουν
απ’ το ζαρωμενο χερι μου;

72

Το ενα λουτρο
μετα το άλλο
– τι χαζομαρα!

73

Χειμωνιατικη γαληνη
– κανενα ταλεντο,
λοιπον καμια αμαρτια.

74

Συντομη νυχτα
– αλικο λουλουδι
στην ακρη του κληματος
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75

Ας παρουμε
το δρομο της νεροφακης
για τα συννεφα.

76

Η Νιρβανα του Βουδα,
περ’απ’τα λουλουδια
και τα χρωματα.

77

Πεντε γιεν το καθενα:
μια κουπα τσαϊ,
το αηδονι.

78

Τραγουδι αηδονιου
ξημερωματα,
βρεγμενο στη βροχη.

79

Τα γερακια
κρωζουν μαζι
– φευγουν οι θεοι.

80

Δανειστηκα το σπιτι μου
απ’ τα εντομα
και κοιμαμαι.
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81

Σ’ ολο το χωραφι
παει το κορακι,
σαν αυτος να οργωνει.

82

Φθινοπωρινος ανεμος
– ο ησκιος του βουνου
ταραζεται.

83

Το καπελο μου
πλεγμενο
με λαμψεις της αυγης.

84

Να ζεις μετα,
μετα απ’ ολους,
τι παγωνια!

85

Πιο κοντα, πιο κοντα
στον παραδεισο
– τι κρυο!

86

Κατω απ’ τις κερασιες
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δεν υπαρχουν
ξενοι.

87

Κρωξιες αγριοχηνων,
ψιθυροι
απλωνουν γυρο.

88

Απ’ το αγριοχορτο
τετια
λιμπελουλα;

ΓΙΟΣΟ (1662-1704)

89

Γυρο απ’ τον ταφο
κυματα ανοιξιατικης ομιχλης
– μολις που ζω.

90

Τι πρασινες
– ανθισμενες πλαγιες
καθρεφτιζουν η μια την άλλη.

ΧΟΚΟΥΣΙ (1665-1718)

91

Γραφω,
σβηνω
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–προσωπο παπαρουνας.

92

Βαρκες στη γραμμη,
νησι
χαμενο στην ομιχλη.

ΣΟΥΣΙΚΙ (1669-1725)

93

Μετα τ’ ονειρο
ποσο αληθινη
η ιριδα.

ΚΙΟΡΑΪ (1651-1704)

94

Ακομη και στην πολη μου
τωρα, κοιμαμαι
Σα να ταξιδευω.

ΡΑΝΣΕΤΣΟΥ (1654-1707)

95

Πεπονι
– ποσο καλα
υπαρχει.

96

Πεντε γλυκα ρυζιου
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σε φυλλα μπαμπου
–κανενα μηνυμα, κανενα ονομα.

ΟΝΙΤΣΟΥΡΑ (1660-1738)

97

Φθινοπωρινος ανεμος
– στα χωραφια ως περα
προσωπα.

98

Λουλουδια δαμασκηνιας
– η μυτη σου,
η καρδια σου.

99

Σωρος χαμοκλαδα
για φωτια
μπουμπουκιαζουν.

ΤΑΝΤΑΝ (1674-1761)

100

Πρωινη παγωνια,
το Φουτζι
σαρωνεται ελαφρα.

ΣΟΝΤΟ (1641-1716)
101
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Στο βραχο
δε φτανουν τα κυματα,
φρεσκο χιονι.

ΓΚΙΟΝΤΑΪ (1732-1793)

102

Αργα
πανω απ’ τα κεδρα
ηλιοφωτο, βροχες.

ΡΙΟΤΑ (1707-1787)

103

Στα φυλλα της βροχης
λαμψεις
απο τα φωτα του χωριου.

ΣΑΪΜΑΡΟ (1656-1737)

104

Καθρεφτισμενο στο ρεμα
ορμαει ένα χελιδονι
–-ψαρι.

ΜΠΟΡΙΟΥ (18.αι.)

105

Συννεφο πανω απ’ το λωτο
– κι αυτο
γινεται Βουδας.
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ΤΣΙΟΥΝ (15.αι.)

106
Ανωνυμο,
χορταρι τραβηγμενο
απ’ το ρεμα.

ΧΟΪΤΣΟΥ (1760-1828)

107

Βουδας:
λουλουδια κερασιας
στο φεγγαροφωτο.

ΣΑΜΠΟΥ (1647-1732)

108

Προχωρουν
βαθια στην ομιχλη
– χρυσαναθεμα.

ΚΑΚΕΪ (1648-1716)

109

Λαμψη της αυγης,
τοσο καθαρη,
που δε φαινεται η δροσια.

ΓΙΑΜΕΪ (18.αι.)
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110

Ανοιξιατικος καμπος,
καταπινεται
απ’ το λαιμο του φασιανου.

ΜΟΚΟΥΣΕΤΣΟΥ (17.αι.)

111

Μακριες καλοκαιρινες βροχες
– το κριθαρι αγευστο
σαν τον ουρανο.

ΜΠΑΚΟΥΣΟΥΙ (1720-1783)

112

Ξαναγυρισαν
από ξεχασμενο μονοπατι
– βιολετες.

ΣΙΣΕΚΙ (1676-1759)

112

Τα παλια μου πραγματα,
ποσο λεπτα
διπλα στη φωτια.

ΣΙΚΙ

113Φθινοπωρινος ανεμος:
θεοι, Βουδας
– ψεματα, ψεματα, ψεματα.
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114

Ομιχλη γερτη
στο χωραφι της πατατας,
ο Γαλαξιας.

116

Καλοκαιρινος ουρανος
καθαρος απ’ τη βροχη
– μυρμηγια στη γραμμη.

117

Ρεικια
– τα σανταλια
ευωδιαζουν.

118

Στου Σαγκα
τα ψηλα αγριο
χορταρα
ταφοι ωραιων γυναικων.

119

Ξαφνικη βροχη
– σειρες αλογα,
καπουλια παιζουν.

120
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Τετια σιωπή;
το χιονι γραφει
φτερα αγριοχηνων.

ΠΕΝΤΑΣΤΙΧΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι πιο γνωστές μορφές της γιαπωνέζικης ποίησης είναι το
χαϊκού και το τάνκα, τρίστιχα και πεντάστιχα. Γενικά η
γιαπωνέζικη ποίηση έχει καλλιεργήσει σύντομες μορφές
ποιημάτων με στίχους προπαντός από πέντε κι εφτά
συλλαβές. Είναι φανερό λοιπόν ότι πολλά άλλα, λιγότερο
εμφανή, χαρακτηριστικά δίνουν σ’ αυτή την ποίηση τη
δυνατότητα να δημιουργεί εκείνο το ήθος που γοητεύει
τους αναγνώστες της. Αλλά στη μετάφραση μπορεί μόνο
να διασωθεί η αίσθηση, ο αέρας αυτού του ήθους, όπως
προπαντός εκδηλώνεται στα μεγέθη των στίχων και τον
ψυχικό ρυθμό που κρατάνε οι λέξεις.
Σ’ αυτή τη μετάφραση έχουμε τάνκα (που αποτελούνται
από πέντε εναλλασσόμενους πεντασύλλαβους κι
εφτασύλλαβους στίχους (5,7,5,7,5) και άλλες πεντάστιχες
ποιητικές μορφές. τα ποιήματα προέρχονται από σπουδαίες
συλλογές (όπως το περίφημο Μανγιόσου) ή από
σημαντικούς ποιητές, όπως ο Επίσκοπος Χέντζο. Εχουμε,
ακόμη, πολλά δείγματα ποίησης ανώνυμων ή κοινών,
καθημερινών ανθρώπων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ίσως
να μελετήσει κανένας τις διαφορές και τις σχέσεις των
νεότερων ποιημάτων με τα παλιότερα.
Στη μετάφραση προτιμήθηκε η έμφαση στην ουσία της

ιδιαιτερότητας αυτής της γιαπωνέζικης ποίησης, και πέτυχε
ό,τι πέτυχε. Δεν τηρήθηκε λοιπόν η συλλαβική έκταση των
στίχων −κάτι που θα κρατούσε ένα μάλλον ξένο
χαρακτηριστικό της για μας τους έλληνες (που άλλα είναι
τα μετρικά χαρακτηριστικά της εθνικής μας ποίησης), όσο
εγγενές είναι για την γιαπωνέζικη. Αυτό προτιμήθηκε και
για το χαϊκού.
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Πρώτη δημοσίευση στο Οστρακο 1, Πάτρα 1963, και
αρκετές στη συνέχεια.

Πρίγκιπας Αρίμα (640-58)

1
Στην ακτή του Ιβασίρο
τραβώ και πλέκω
τα κλαδιά του πεύκου.
Αν πάει καλά η μοίρα μου,
θα γυρίσω και θα το ξαναδώ.

2
Αν ήμουνα σπίτι
θα σωρώναμε ρύζι στην κούπα.
Με μαξιλάρι το χορτάρι,
τώρα που ταξιδεύω,
σωρώνεται σε φύλλα πασάνιας.

Πριγκίπισσα Νουκάντα (7ος αι.)

3
Περιμένουμε το φεγγάρι
να φύγουμε α’ το Νικιτάτσου.
Φουσκώνει η παλίρροια
ολόκληρη.
Εμπρός, κουπί!

4
Έφευγες σε χωράφια
κόκκινα του ριζαριού,
πήγαινες στους αυτοκρατορικούς σου τόπους.
ο φύλακας κοίταζε,
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καθώς μου ένευες με το μανίκι σου.

5
Σε περίμενα
και σε λαχταρούσα.
Το φύλλο του παραθύρου μου
ταράζεται
απ’ την φθινοπωρινή αύρα.

Πριγκίπισσα Καγκάμι (7ος αι.)

6
Ο άνεμος φυσούσε για μένα,
φυσούσε κακός άνεμος.
Περίμενα τον άνεμο,
το κίνημά του για μένα.
Και τώρα η καρδιά μου ματώνει.

Πρίγκιπας Ότσου (663-87)

7
Στο στάλαγμα της δροσιάς
στου λόφου το πλάτωμα
προσμένοντάς σε
στέκομαι μουσκεμένος
απ’ τη δροσιά του λόφου.

Κυρία Ισικάβα (7ος – 8ος αι.)

8
Προσμένοντάς με
μουσκεύτηκες.
Ω αν μπορούσα να είμαι
το στάλαγμα της δροσιάς
στου λόφου το πλάτωμα.
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Πριγκίπισσα Όκου (661-701)

9
Ξεπροβοδώντας
τον αγαπημένο μου αδερφό
για το Γιαμάτο
στεκόμουν στη μαύρη νύχτα
ώσπου μούσκεψα στη δροσιά της αυγής.

10
Και δύο να πηγαίνουν μαζί
δύσκολα περνιούνται
τα φθινοπωρινά βουνά.
Πώς μοναχός του
θα περάσει ο κύριός μου;

Αυτοκράτειρα Τζίτο (;645-702)

11
Όχι, όχι!, λέω
στις απίθανες ιστορίες της Σίι.
Μα αυτή επιμένει.
Για καιρό δεν τις άκουσα
και τώρα τις λαχταράω.

Γριά Κυρία Σίι (7ος αι.)

12
Όχι, όχι!, λέω
όμως εσύ προστάζεις:
«Συνέχισε, συνέχισε!»
Φτιάνω λοιπόν άλλη μια.
Και λες «Απίθανη!»
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ΑΓΝΩΣΤΟΙ

13
Να πάω στην αγάπη μου
δεν ξέρω πώς.
Σαν την ψηλή κορφή
του Φούτζι στο Σουρούγκα
θα καίγομαι αιώνια;

14
Στη Λίμνη Όμι
ογδόντα νησιά.
Στην κορφή κάθε νησιού
μια πορτοκαλιά.

15
Ο δρόμος ψηλά στο Σινάνο
είναι φρεσκοανοιγμένος.
Πρόσεχε καθώς ταξιδεύεις
κούτσουρα των δέντρων,
φόρα τα σάνταλά σου, σύζυγέ μου.

16
Ο άνεμος που κατεβάζει το Ικάμπο,
λένε, μια μέρα φυσάει,
μια δε φυσάει.
Μονάχα η αγάπη μου
χρόνο δεν ξέρει.

17
Κοπάνιζα ρύζι
κι οι παλάμες σκλήρυναν,
ράγισαν.
Απόψε ο νέος μου πρίγκιπας
θα τις πιάσει και θα στενάξει.
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18
Στο ανοιξιάτικο λιβάδι
τρώγοντας χορτάρι
τα σαγόνια του αλόγου μου δε σταματούν.
μιλάει έτσι για μένα
η σύζυγος που άφησα σπίτι;

19
Πόνος είναι η αγάπη
όταν την κρύβουμε.
Γιατί να την μην αφήνουμε γυμνή
σαν το φεγγάρι που φαίνεται
πίσω απ’ την κορφή του βουνού;

20
Θα σε σκέφτομαι, αγάπη μου,
τα βράδια που σηκώνεται η γκρίζα ομίχλη
πάνω απ’ τα βούρλα
και το κρύο έχει φωνή
σαν τις αγριόπαπιες που κρώζουν.

21
Να μη σ’ αρέσω
μπορεί έτσι να ’ναι.
Μα δε θα ’ρθείς
ούτε να δεις την πορτοκαλιά
λουλουδισμένη στην αυλή;

22
Που σε είδα σαν σ’ όνειρο,
νιώθω πως θ’ αναλυθώ,
ψυχή και σώμα,
σαν το χιόνι που πέφτει
σκοτεινιάζοντας τον ουρανό.



188

23
Θα ’ρθω απόψε
να σε δω στ’ όνειρό σου
και κανείς δε θα με δει να με ρωτήσει.
Σιγουρέψου ν’ αφήσεις
την πόρτα σου ανοιχτή.

Χιτομάρο Κάσου (7ος – 8ος αι.)

24
Στο δρόμο του παλατιού,
παλάτι στον ήλιο,
περπατούν άντρες πλήθη.
Όμως αυτός που λαχταρώ
είν’ ένας, ένας μονάχα.

25
Ουρανός και γη
– μόνο όταν τα ονόματά τους
σβηστούν,
εγώ κι εσύ
δε θα ξαναβρεθούμε.

26
Οι μεταξοσκώληκες της μάνας μου,
μάνα μου με τα πεσμένα στήθη,
ανακατώνονται στα κουκούλια τους.
Το κορίτσι μου, στο κλουβί του σπιτιού της.
Αχ, ένας τρόπος να βρεθούμε!

27
Δυνατά και καθαρά
σα νυχτερινή φωνή
ανθρώπου του Χάγια,
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είπα τ’ όνομά μου.
Εμπιστέψου με για σύζυγό σου.

Πρίγκιπας Χοτζούμι (πεθ. 715)

28
Αφημένη στο σπίτι,
κλεισμένη σ’ ένα ντουλάπι,
αυτή η παλιοαγάπη
μ’ άρπαξε
πάλι.

Ότομο Ταμπίτο (665-731)

29
Παρά να σκοτίζεσαι
και να μη βγαίνει τίποτα,
καλύτερα να κατεβάζεις
μια κούπα
γερό σακέ.

30
Που το ’πε σοφό
αυτός ο λαμπρός σοφός
πολύ παλιά,
δίκιο,
πόσο δίκιο είχε!

31
Κι οι εφτά Σοφοί,
κι αυτοί,
πολύ παλιά,
αυτό που λαχταρούσαν,
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πάνω απ’ όλα το σακέ.

32
Παρά να ’μαι σοφός,
να φαφλατίζω λόγια,
καλύτερα να πίνω το σακέ σου
και να κλαίω
μεθυσμένα δάκρυα.

33
Πώς να το πω,
δεν ξέρω,
όμως αυτό
που βάζω πρώτο
είναι το σακέ.

34
Πριν να γίνω άνθρωπος,
θα προτιμούσα
να ’μαι μια ζάρα σακέ,
να μουσκεύομαι
στο σακέ.

35
Τι άσχημη όψη
αυτός που νομίζει πως είναι σοφός
και δεν πίνει σακέ!
Κοιτάξτε τον,
ίδιος πίθηκος!

36
Σαν κόσμημα
αξετίμητο,
– πώς να υμνήσω
μια κούπα
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γερό σακέ!

37
Και τα κοσμήματα
που λάμπουν στη νύχτα,
κι αυτά,
μοιάζουν με το ρεύμα του σακέ
που ελευθερώνει το πνεύμα;

38
Τρόπος ν’ αποκρίνεσαι
σ’ αυτό τον κόσμο μας
ο μόνος που φαιδρύνει την καρδιά,
είναι να κλαις
δάκρυα του σακέ.

39
Ας το γλεντάω
σ’ αυτή τη ζωή,
και στην άλλη ζωή
ας γίνω πουλί,
ας γίνω έντομο.

40
Ό,τι ζει
στο τέλος θα πεθάνει.
Εντάξει,
όσο ζω,
το χαίρομαι.

41
Ήρεμος, γνώσης τρόπος
– αυτά δεν είναι για μένα.
Πιο καλά να κλαίω
δάκρυα ανακατεμένα με σακέ.
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Γιαμανούε Οκούρα (660;-735)

42
Όπως ήταν η προσταγή
του Αυτοκρατορικού μας Κυρίου,
με τη θέλησή του σάλπαρε ο Αράο
κυματίζοντας το μανίκι του σημάδι
πως η θάλασσα φούσκωνε.

43
Γρήγορα θα ’ρθει, νομίζουμε,
να σωρώσει ρύζι στην κούπα του.
Στην πόρτα στεκόμαστε
και περιμένουμε.
Αλλά δεν έρχεται.

44
Μην τα κόψεις τα πεύκα
του Λόφου Σίκα,
εκεί καθόταν ο Αράο·
καθώς θα τα κοιτάμε,
θα τον ονειρευόμαστε.

45
Από τότε που έφυγε ο Αράο
είναι μοναχικά
τα νησάκια
όπου ψάρευαν
οι άνθρωποι του Σίκα.

46
Χωρίς έγνοια
για γυναίκα και παιδί
πέρασαν οχτώ χρόνια
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περιμένουμε τον Αράο,
μα δεν έρχεται.

47
Ας περάσει η βάρκα
που τη λένε Αγριόπαπια,
φύλακα του ακρωτηρίου Γιαν,
ας πάει γρήγορα
να το πει.

AΓΝΩΣΤΟΙ

48
Σ’ ένα λιμανάκι
του κόλπου Μούκο
η νερόκοτα μαζεύει τα φτερά της.
Χωρισμένη από σένα
θα πεθάνω από αγάπη.

49
Στο ψηλό μου πλοίο
αν μπορούσες να μπαρκάρεις
εσύ, μια γυναίκα,
θα ’κλειναν τα φτερά μου πάνω σου
και θα σάλπαρα.

50
Στην ακρογιαλιά που κοιμάσαι
πέρα στο ταξίδι σου,
όταν έρχεται κύματα η θαλασσινή ομίχλη,
να ξέρεις πως είναι
σαν την ανάσα του στεναγμού μου.

51
Όταν έρθει το φθινόπωρο,
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θα ξαναβρεθούμε.
Γιατί να στενάζεις έτσι
που να γίνεται η ανάσα σου
ομίχλη που απλώνει;

52
Εσύ που ταξιδεύεις
μακριά στο Σιράγκι,
για να δω ξανά τα μάτια σου
σήμερα, αύριο,
θα περιμένω και θα νηστεύω.

53
Δεν το ’ξερα
πως έπρεπε το πλοίο μου να περιμένει
την παλίρροια.
Ω πόσο μετανιώνω
που τη χωρίστηκα τόσο γρήγορα!

54
Τα φώτα απ’ τις ψαρόβαρκες
λάμπουν
στους κάμπους της θάλασσας·
δώστε τους πιο πολύ φως,
μπορεί να δω τους λόφους του Γιαμάτο.

55
Όταν έρχεται το βράδυ
ο φθινοπωρινός άνεμος φυσάει κρύος.
Ω ας μπορούσα να πάω σπίτι
και να φορέσω γρήγορα τα ρούχα
που ’ραψε κι έπλυνε η γυναίκα μου.

56
Είμαι σε ταξίδι,
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όμως τη νύχτα
ανάβω φωτιά·
στο σκοτάδι η αγάπη μου
θα λιώνει για μένα.

57
Την τρομερή προσταγή
πήρα.
Από αύριο
με το χορτάρι θα κοιμάμαι,
τη γυναίκα μου δε θα ’χω.

58
Αυτή η γυναίκα μου
πολύ θα μ’ αγαπάει·
και στο νερό που πίνω,
ο ίσκιος της·
δε θα την ξεχάσω ποτέ.

59
Πίσω απ’ το σπίτι
των γονιών μου
μεγαλώνει το εκατόχορτο.
Να ζήσει εκατό χρόνια
ώσπου να γυρίσω.

60
Ω να ’χα μια στιγμή
να ζωγραφίσω
μια ζωγραφιά της γυναίκας μου.
Στο ταξίδι κοιτάζοντάς την,
θα την έβλεπα και θα τη σκεφτόμουνα.

61
Στη βιαστική φυγή μου,
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σαν τα νεροπούλια,
δεν είπα μια λέξη
στη μάνα μου, στον πατέρα μου,
και τώρα με πονάει.

62
«Θα ξεχάσω», είπα
περπατώντας σε βάλτους
και σε βουνά.
Τώρα σας λέω, γονείς μου,
δε θα ξεχάσω ποτέ.

63
Στεκόσουν γερμένη
στο φράχτη των καλαμιών,
το μανίκι σου
μουσκεμένο δάκρυα·
έτσι σε θυμάμαι.

64
Μένοντας εδώ στο σπίτι,
αν σε πονάω; Όχι.
Μακάρι να μπορούσα να ’μαι
το πλατύ σπαθί που φορείς,
να φυλάει το κορμί σου.

65
Το άλογο είν’ ελεύθερο
στα βοσκοτόπια του βουνού.
Πεδουκλωμένο να το ’χω
τη ζωή του όλη, δε μπορούσα.
Σ’ έστειλα λοιπόν πεζό στην κορφή του Τάμα.

66
«Ποιανής ο άντρας πάει
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φρουρός στα σύνορα;»,
τις ακούω να ρωτάνε
χωρίς ανησυχία,
και πώς τις ζηλεύω!

67
Τα φύλλα των μπαμπού ηχούν
στην κρύα, παγωμένη νύχτα·
εφτά ρούχα φορώ,
μα ζεστά δεν είναι
σαν το σώμα της γυναίκας μου.

Ιερέας Μανσέι (8ος αι.)

68
Με τι να συγκρίνω
αυτό τον κόσμο;
Με την άσπρη γραμμή
του πλοίου που έφυγε
την αυγή.

Πριγκίπισσα Χιροκάβα (8ος αι.)

69
Το χορτάρι της αγάπης
εφτά κάρρα θερισμού.
Αυτό το χορτάρι ψηλώνει,
ψηλώνει,
βαρύ στην καρδιά μου.

Κυρία Χεγκούρι (8ος αι.)
70
Χίλια χρόνια,
είπες,
καθώς λιώναν οι καρδιές μας.



198

Κοιτάω το χέρι που κρατούσες,
κι είναι βαρύς ο πόνος.

Κυρία Κάσα (8ος αι.)

71
Ω ποιο στέρεα σ’ αγαπάω,
εσένα που με τρομάζεις
σαν το βροντερά κύματα
που άγρια χτυπάνε
την ακτή του Ίσε.

72
Αν ήταν η αγάπη θάνατος,
θα είχα πεθάνει
και ξαναπεθάνει
χίλιες φορές
ξανά και ξανά.

73
Σαν το μαργαριτάρι της δροσιάς
πάνω στο χορτάρι
του κήπου μου
στις βραδινές δροσιές,
δε θα υπάρχω πια.

74
Κι οι κόκκοι της άμμου
σε μια ακρογιαλιά
οχτακόσιες μέρες πλατιά
δε θα ’ταν πιο πολλοί απ’ την αγάπη μου,
φύλακα της ακτής του νησιού.

75
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Τα κύματα της θάλασσας του Ίσε
χτυπούν και βροντάνε στην ακτή.
Άγριος σαν αυτά,
περήφανος σαν αυτά,
είναι αυτός που χτυπάει στην καρδιά μου.

76
Ονειρεύτηκα
ένα μεγάλο σπαθί
κρεμασμένο στο πλευρό μου·
τι σημαίνει;
πως θα σε συναντήσω;

77
Χτύπησε η καμπάνα,
το μήνυμα
να κοιμηθούν όλοι.
Όμως με την αγάπη μου στο νου μου,
πώς να κοιμηθώ;

78
Ν’ αγαπάς κάποιον και
να μη σ’ αγαπάει,
μοιάζει, να προσεύχεσαι
στη ράχη ενός διαβόλου
σ’ ένα τεράστιο ναό.

Ότομο Γιακαμότσι (716;-85)

79
Παρά να λιώνω για σένα
καλύτερα να μεταμορφωνόμουνα
σε δέντρο ή σε πέτρα
ποτέ να μη νιώσω πια
τους πόνους της αγάπης.



200

80
Το βράδυ
καθώς οι ανοιξιάτικες ομίχλες
σκορπάν πάνω απ’ την πλατιά θάλασσα
κι είναι θλιμμένη η φωνή των γερανών,
σκέφτομαι το μακρινό σου σπίτι.

81
Σκέφτομαι το σπίτι μου
και κάθομαι άγρυπνος,
οι γερανοί φωνάζουν
ανάμεσα στα καλάμια της ακτής
χαμένοι στις ανοιξιάτικες ομίχλες.

82
Το σύννεφο που πλέει
στον ουρανό μακριά
το λέω αγγελιοφόρο,
όμως δε μπορεί αγγελιοφόρος
να φέρει δώρα στο σπίτι μου.

Όνο Τακαμούρα (802-52)

83
Πίσω απ’ τις νιφάδες
το χρώμα των πετάλων σου
μπορεί να κρύβεται·
όμως στέλνε το άρωμά σου,
για να ξέρουν πως άνθισες.

Αριβάρα Ναριχίρα (825-80)
84
Μπορεί να είναι πως άλλαξε το φεγγάρι;
Μπορεί να είναι πως η άνοιξη
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δεν είναι η παλιά άνοιξη;
Μονάχα το σώμα μου
είναι ίδιο;

85
Βλέποντας τέτια ανθισμένη ομορφιά
φρέσκια όπως το μουρασάκι της λίμνης Κασούγκα,
σαν αυτό το σχέδιο του φυτού του πάθους
και το πάθος στην καρδιά μου
δεν έχει όρια.

86
Σαν το σχέδιο του φυτού του πάθους
είναι πλεγμένη η καρδιά μου.
Ποιος το ’φερε
αυτό το ανακάτεμα;
Εγώ δεν το ’κανα.

87
Ήρθες εσύ σε μένα
ή εγώ ήρθα σε σένα;
Δεν ξέρω.
Ήταν όνειρο ή αλήθεια,
ύπνος ή ξύπνος;

88
Με τη μαυρίλα
μιας ναρκωμένης καρδιάς,
έχασα το δρόμο μου:
Όνειρο ή αλήθεια,
ας αποφασίσουν οι άλλοι.

89
Όλο και πιο πολύ
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λαχταράω
την πρωτεύουσα που άφησα.
Ω πόσο ζηλεύω τα κύματα
που ξαναγυρνούν.

90
Δεν ήταν πως δε μπορούσα να τη δω,
όμως δεν την έβλεπα καθαρά.
Νοσταλγώντας την
άκαρπα θα ξοδέψω
αυτή τη μέρα χαμένος στη σκέψη.

Άγνωστη

91
Να ξέρεις ή να μην ξέρεις
– γιατί να κάνουμε
αυτή τη μάταιη διάκριση;
Αυτή η βαθιά νοσταλγία μονάχα
είναι ο φάρος της αγάπης.

Επίσκοπος Χέντζιο (816-90)

92
Τ’ αγριόχορτα πύκνωσαν τόσο,
που δε φαίνεται καν ο δρόμος
που οδηγεί σπίτι μου·
έτσι έγινε, καθώς περιμένω
κάποια που δε θέλει να ’ρθει.

93
Φύσα άνεμε τ’ ουρανού
φύσα και κλείσε
τους δρόμους των σύννεφων,
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να μείνει λίγο ακόμη
η όψη αυτών των κοριτσιών.

94
Τα φύλλα του λωτού
ακηλίδωτα απ’ τη λάσπη,
τόσο καθαρά ως την καρδιά.
Γιατί να παρομοιάζεις
τις δροσοσταλιές του με κοσμήματα;

95
Απ’ αγάπη για τ’ όνομά σου μόνο
έκοψα το κοτσάνι σου,
παρθενικό λουλούδι.
Μην πεις στους ανθρώπους
πως αυτό ήταν το φθινόπωρό μου.

96
Όταν πέφτουν τα λουλούδια
γίνονται σκόνη·
ανέγνοιαστη
η πεταλούδα
φτερουγίζει ανάμεσά τους.

Αριβάρα Γιουκιχίρα (815-93)

97
Πρέπει να φύγω τώρα.
Μα σαν το πεύκο
στην κορφή του Ινάμπα,
αν ακούσω πως με πονάς,
θα ξανάρθω σε σένα.

98
Το φόρεμα της ομίχλης
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φορεμένο απ’ την άνοιξη,
πόσο λεπτή ύφανση·
ο άνεμος του βουνού
αμέσως το αναστατώνει.

99
Πρέπει να ψάχνω καθώς μαζεύω,
γιατί ο πρώτος πάγος
είναι πολύ βαθιά,
για να μαζέψω
άσπρα λουλούδια χρυσανθέμων.

100
Το τέλος του ταξιδιού μου
ήταν ακόμη πολύ μακριά,
αλλά στον ίσκιο του δέντρου
του καλοκαιρινού βουνού
στάθηκα, με πλεούμενο πνεύμα.

101
Ο άνεμος που φυσάει,
γιατί να τον μισούν;
Όταν πέφτουν
τα χρυσάνθεμα
μυρίζουν πιο γλυκά.

102
Το μεγάλο ουρανό
κοιτάω όλη τη ζωή μου·
ο ορμητικός άνεμος,
κι ας ουρλιάζει καθώς πάει,
ποτέ δε φαίνεται.

Σουγκαβάρα Μιτσιτζάνε (845-903)
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103
Όταν φυσάει ο ανατολικός άνεμος,
στείλτε μου το άρωμά σας,
λουλούδια της δαμασκηνιάς·
κι αν λείπει ο κύριός σας,
μην ξεχνάτε την άνοιξη.

ΑΓΝΩΣΤΟΙ

104
Χορτάρι της λίμνης Κασούγκα
μην το κάψτε σήμερα
εγώ κι η γυναίκα μου,
τρυφεροί σα νέα φύλλα,
είμαστε μαζί ξαπλωμένοι.

105
Μυρίζω το άρωμα
των λουλουδιών της πορτοκαλιάς
που περιμένουν το Μάη ν’ ανθίσουν.
Και φέρνω στο νου το μανίκι μιας φίλης,
μιας φίλης που ξέρω καλά.

106
Όταν το φεγγαρόφωτο
αρχίζει να στάζει
ανάμεσα στα δέντρα,
το φθινόπωρο ήρθε,
μ’ έγνοιες, με σκοτούρες.

107
Φαίνεται να σκοτεινιάζει
απ’ τον κριγμό του τζίτζικα·
μα είναι τα πλάγια
της ρεματιάς του βουνού
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που φέρνουν τη σκοτεινιά.

108
Ν’ αντέξει ο φίλος μας χίλια,
οχτώ χιλιάδες χρόνια·
ώσπου το πιο μικρό χαλίκι
να στρογγυλέψει πέτρα μεγάλη
χαραγμένη απ’ τα βρύα.

109
Αν ήξερα
πως θα ’ρχονταν τα γερατιά,
θα ’χα κλείσει το πορτόνι μου,
θ’ απαντούσα «λείπω»
και θ’ αρνιόμουν να τα δεχτώ.

110
Είναι τίποτα σταθερό
σ’ αυτό τον κόσμο;
Τα χθεσινά βάθη
του ποταμιού Ασούκα
σήμερα είναι τα ρηχά.

111
Να φυτέψεις λουλούδια δαμασκηνιάς
τόσο κοντά στο σπίτι μου,
δείχνει πως δε με τιμάς·
μοιάζουν με τ’ άρωμα
αυτής που περιμένω.

112
Αν θα ’ρχόσουν
ή θα ’ρχόμουν εγώ,
καθώς δίσταζα,
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μ’ ανοιχτή την πόρτα,
αποκοιμήθηκα.

113
Καθώς χτυπάνε τα φτερά μπρος
στ’ άσπρα σύννεφα, μπορείς να
τις μετρήσεις μία μία τις
αγριόπαπιες που πετάνε: φεγγάρι
φθινοπωρινής νύχτας.

114
Όταν χίλια πουλιά
τερετίζουν
την άνοιξη,
όλα ανανεώνονται·
μόνο εγώ γερνάω.

115
Στην ανοιξιάτικη πάχνη
θαμπές,
φευγαλέες
οι αγριόπαπιες κρώζουν
πάνω απ’ τη φθινοπωρινή ομίχλη.

116
Θαμπά
στην πρωινή ομίχλη
του ακρωτηριού Ακάσι,
απ’ τα νησιά κρυμμένος
ονειρεύομαι μια βάρκα.

Μίμπου Τανταμίνε (10ος αι.)

117
Από τότε που χωρίσαμε
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κι αίσθημα αυτή δεν είχε,
όπως το πρωινό φεγγάρι,
τίποτα δεν είναι τόσο σκληρό
όσο το φως της αυγής.

118
Όταν φυσάει ο άνεμος
τ’ άσπρα σύννεφα σκίζονται
απ’ την κορφή.
Είν’ έτσι κρύα
η καρδιά σου;

119
Από τότε που τη χωρίστηκα,
ψυχρήν σαν το φεγγάρι της δύσης,
τίποτα πιο πολύ δεν αποστρέφομαι
από το φως της αυγής
στα σύννεφα.

Μιναμότο Μουνεγιούκι (πέθ. 939)

120
Στο βουνίσιο χωριουδάκι μου
ο χειμώνας είναι πιο μοναχικός
και ξεχασμένος,
γιατί μαζί μαραίνονται
άνθρωπος και χορτάρι.

121
Λένε πως υπάρχει
μια ήσυχη λίμνη
ακόμη και στη μέση της δίνης·
γιατί δεν υπάρχει λίμνη
στη δίνη της αγάπης μου;
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122
Σαν τον πάγο
που λιώνει
όταν αρχίζει η άνοιξη
χωρίς ν’ αφήνει ίχνος,
ας λιώσει η καρδιά σου προς τα μένα.

123
Ήταν αυτός ο κόσμος
από παλιά
τόσο θλιμμένος
ή έγινε έτσι
μόνο για μένα;

Οσικότσι να Μιτσούνε (859-907)

124
Η αγάπη μου
δεν έχει προορισμό
δεν έχει σκοπό.
Όριο μόνο σκέφτομαι
τη συνάντησή μας.

Κυρία Ίσε (10ος αι.)

125
Αφήνουν τις ομίχλες
που υψώνονται την άνοιξη
οι αγριόπαπιες και φεύγουν.
Έμαθαν να ζουν
σε γη χωρίς λουλούδια.

126
Ούτε στ’ όνειρο πια
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δε μπορώ να τον δω
– ο καθρέφτης μου το πρωί
δείχνει ένα πρόσωπο τόσο ξοδεμένο,
που γυρνάω ντροπιασμένη.

127
Αν συγκρίνω
το σώμα μου με τα χωράφια
που μαραίνονται το χειμώνα,
μπορώ να ελπίσω, έτσι καμένη,
πως θα ξανάρθει η άνοιξη;

Κι Τομομόρι (10ος αι.)

128
Οι αύρες της άνοιξης
φυσάνε τις ρυτίδες
πάνω στο νερό
– σίγουρα σήμερα θα λιώσουν
το σεντόνι του πάγου στη γέφυρα.

129
Αυτή την τέλεια
ανοιξιάτικη μέρα τη λουσμένη στο μαλακό φως
του απλωμένου ουρανού,
γιατί τ’ άνθη κερασιάς
σκορπίζονται κάτω ασταμάτητα;

Σεμιμάρου (;)

130
Εδώ είναι το Σύνορο
όπου όλοι πάνε κι έρχονται
αλλάζοντας χαιρετισμούς·
για φίλους και ξένους, όμοια,
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εδώ είναι το Σύνορο της Συνάντησης.

Σακάι Χιτοτζάνε (πέθ.931)

131
Είναι οι πλατιοί ουρανοί
ένα ενθύμιο της αγάπης της;
Όχι, είναι ανόητο.
Όμως τι με κάνει να κοιτάω τον ουρανό
όταν τη σκέφτομαι;

Ανώνυμος

132
Επειδή ήταν ένας σπόρος,
φύτρωσε κι εδώ ένα πεύκο
στους άγονους βράχους.
Αν αγαπιόμαστε πραγματικά,
τι μας εμποδίζει να βρεθούμε;

133
Μόλο που ξέρω καλά
πως δε θα τη δω να ’ρχεται,
στο βραδινό φως,
όταν κοφτερά κρίζουν οι ακρίδες,
πάω στην πόρτα και περιμένω.

134
Την ώρα της δύσης
τα σύννεφα είναι στη σειρά σα λάβαρα
κι εγώ σκέφτομαι τα πράγματα:
αυτό θα πει ν’ αγαπάω
κάποια που ζει πέρ’ απ’ τον κόσμο μου.
Κι Τσουραγιούκι (884-946)
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135
Δε μπορώ να βρω
τι σκέφτεται ο παλιός μου φίλος·
αλλά τα πέταλα της δαμασκηνιάς
σ’ αυτόν τον τόπο που ήξερα
έχουν το παλιό άρωμά τους.

136
Όταν πήγα να δω
το κορίτσι που τόσο αγαπώ
κείνη τη χειμωνιάτικη νύχτα,
τόσο φυσούσε απ’ το ποτάμι
που οι χαραδριοί φώναζαν.

137
Πίνουμε με τις παλάμες
στην πηγή του βουνού
και θαμπώνουμε την ήρεμη λιμνούλα.
Πίνω, όμως, διψασμένος,
πρέπει να συνεχίσω το ταξίδι.

138
Καλοκαιρινή νύχτα·
κλείνω τα μάτια μου
κι ο κούκος
με μια κραυγή
λέει την αυγή.

139
Πέρασα τ’ ανοιξιάτικα βουνά
στην άνοιξη της μπιγκόνιας
και τα χνάρια μου
δε φαίνονταν
που ’χαν πέσει τόσα λουλούδια.
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140
Σα λείψανο
απ’ τα λουλούδια της κερασιάς
τα σκορπισμένα απ’ τη θύελλα,
σ’ ένα άνυδρο ουρανό
ένα κύμα μεγάλωνε.

Τάιρα Κανεμόρι (10ος αι.)

141
Θέλω να την κρύψω,
όμως φαίνεται πάνω μου
η αγάπη μου
τόσο καθαρά, που με ρωτούν:
«Δε σκέφτεσαι ποτέ τίποτα;»

Όνο Κομάτσι (10ος αι.)

142

Κάτι που σβήνει
χωρίς σημάδι απέξω,
είναι το λουλούδι
της καρδιάς του ανθρώπου
σ’ αυτό τον κόσμο.

143
Αυτή τη νύχτα χωρίς φεγγάρι
δεν είναι τρόπος να τον δω·
σηκώνομαι όλο λαχτάρα·
το στήθος μου χτυπάει, μια φλόγα,
την καρδιά μου καίει φωτιά.

144
Η γυαλάδα των λουλουδιών
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θάμπωσε, πέρασε,
ενώ εγώ γι’ ανούσια πράγματα
ξόδευα το κορμί μου
στις μακριές βροχές του κόσμου.

145
Ήταν πως κοιμήθηκα
με τη σκέψη του
που ήρθε στ’ όνειρό μου;
Αν το ’ξερα για όνειρο,
δε θα ’χα ξυπνήσει.

146
Τι παρατημένη η καρδιά μου!
Αν το ρέμα έπαιζε το σώμα μου
σαν καλάμι
σπασμένο στη ρίζα,
μου φαίνεται, θ’ αφηνόταν.

147
Όταν η αγάπη μου γίνεται
παντοδύναμη,
γυρίζω ανάποδα
τα ρούχα μου της νύχτας,
νύχτα μαύρη σα λουλούδι της λεοπάρδαλης.

Μπούνγια Γιασουχίντε (10ος αι.)

148
Τα χορτάρια και τα δέντρα
αλλάζουν τα χρώματά τους·
μα στ’ άνθη των κυμάτων
στο πλατύ λιβάδι της θάλασσας
έρχεται το φθινόπωρο.
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Ονοκατόμι Γιοσινόμπου (921-91)

149
Οι φωτιές οι αναμμένες απ’ τους φρουρούς
στις πύλες του Αυτοκρατορικού Παλατιού
που φωτάνε λαμπρές τη νύχτα,
μουσκεύουν, σβήνουν το ξημέρωμα·
έτσι κρυφοκαίνε οι σκέψεις της καρδιάς μου.

150
Στον Αειθαλή Λόφο,
όπου κανένα δέντρο δεν κοκκινίζει,
τα ζαρκάδια
απ’ το δικό τους χρόνο
θα ξέρουν πως ήρθε το φθινόπωρο.

Μιναμότο Σιγκεγιούκι (πέθ. 1000)

151
Χωρίς καθόλου ήχο,
μα καμένη από βαθύ πάθος,
η πυγολαμπίδα
είναι πιο θλιμμένη
απ’ το έντομο που στενάζει.

152
Μαστιγωμένος από άγριο άνεμο
και τιναγμένος σαν του ωκεανού τα κύματα
πάνω στους βράχους,
είμαι μονάχος μου σπασμένος κομμάτια
και τώρα χαμένος στη νοσταλγία.

Σόνε Γιοσιτάντα (10ος αι.)
153
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Σα βαρκάρης
που περνάει το Στενό Γιούρα
με χαμένο τιμόνι,
δεν ξέρω πού πάει
ο δρόμος αυτής της αγάπης.

Ιερέας Νόιν (988;-1050)

154
Άφησα την πρωτεύουσα
τυλιγμένος σ’ ανοιξιάτικη ομίχλη.
Μα ο άνεμος του φθινοπώρου
φυσάει
στο σύνορο του Άσπρου Ποταμιού.

155
Είναι ακόμη νύχτα
– μόλο που απομιμείσαι
τα πρωινά κοκόρια,
δε θα σ’ αφήσουν να περάσεις
το Σύνορο του Αουσάκα.

Μιναμότο Τοσιγιόρι (1057-1129)

156
Ο άνεμος που φυσάει
ανάμεσα απ’ τα πεύκα,
το έρημο αίσθημα του φθινοπώρου·
γυναίκες με πλατιά φορέματα
σ’ ένα χωριουδάκι στο ποτάμι Τάμα.

Φουτζιβάρα Μοτοτόσι (1056-1142)
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157
Το τέλος του φθινοπώρου,
όταν παύουν οι φωνές των εντόμων
πάνω απ’ το μαραμένο ρείκι,
θα το ρωτούσα:
«Είναι ζωντανός ή πεθαμένος;».

Ριότζιν Χίσο (12ος αι.)

158
Και το φεγγάρι ακόμη
όποτε βγαίνει
είναι νέο·
τι θα γίνει το σώμα μου
τόσο γεμάτο χρόνια;

159
Για γλέντι και παιγνίδι
θαρρώ, γεννηθήκαμε·
γιατί όταν ακούω
τις φωνές των παιδιών που παίζουν,
και τα ξερά μου μέλη ταράζονται.

160
Ω παντοδύναμοι θεοί!
Αν αλήθεια είστε θεοί,
λυπηθείτε με·
γιατί κι οι θεοί κάποτε
ήταν άνθρωποι σαν εμάς.

Ιτζούμι Σικίμπου (ποιήτρια, 10ος αι.)
161
Σύντομα θα ’μαι νεκρή.
για τελευταία ανάμνηση
από αυτό τον κόσμο,
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έλα τώρα άλλη μια φορά
– αυτό λαχταράω πιο πολύ.

162
Βγαίνοντας απ’ το σκοτάδι
σε σκοτεινό δρόμο
πρέπει να μπω:
φώτα μου από μακριά
φεγγάρι της κορυφογραμμής.

Κυρία Ούκον (;)

163
Δεν πειράζει
που ξεχάστηκα,
αλλά λυπάμαι
την παρατημένη του πια
ζωή.
Ιερέας Έγκιο (;)

164
Στη μοναξιά
μιας καλύβας όπου άφθονο φυτρώνει
το αγκαθερό χηνόχορτο,
δε φαίνεται ψυχή:
ήρθε κιόλας το φθινόπωρο.
Ανώνυμος

165
Όνειρα, ακούστε, όνειρά μου,
μη με βάζετε μαζί
με τον άντρα που αγαπάω
– μόλις ξυπνήσω
νιώθω τόσο μόνη.
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Μίμπου Ταντάμι (;)

166
Λένε πως είμαι ερωτευμένος,
το λένε κιόλας
παντού·
Όμως όταν άρχισα ν’ αγαπάω,
δεν το ’ξερε ψυχή.

Κυρία Ακατζόνε Έμον (;)

167
Δεν έπρεπε να περιμένω.
καλύτερα θα ήταν
να είχα κοιμηθεί κι ονειρευτεί,
παρά που κοίταζα τη νύχτα να περνάει
κι αυτό το αργό φεγγάρι να βυθίζει.
Μιναμότο Γιοριτζάνε (;)

168
Η μέρα τέλειωσε
κι οι επισκέπτες φύγανε
– στο βουνίσιο χωριό
μένει μόνο το ούρλιασμα
των ανέμων της θύελλας απ’ την κορφή.

Μιναμότο Κανεμάσα (;)

169
Φύλακα της πύλης του Σούμα,
πόσες νύχτες
αγρύπνησες
για το λάλημα του πουλιού της ακτής
του νησιού Αβάτζι;
Μιναμότο Τοσιγιόρι (;)
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170
Σύννεφα που μαζεύονται
– μήπως σβήνουν
τον ήσκιο του φεγγαριού;
Κάθε φορά που καθαρίζουν λίγο,
το φεγγαρόφωτο λάμπει πιο δυνατά.

Ιερέας Τζακούρεν (12ος αι.)

171
Οι κραυγές των εντόμων
θαμμένες στις ρίζες
των σκόρπιων χορταριών της άπλας,
το τέλος του φθινοπώρου,
στο χρώμα των τελευταίων φύλλων.

172
Οι κρεμασμένες σταγόνες της βροχής
δε στεγνώνουν
στις βελόνες του ελατόδασου
πριν σηκωθεί
η ομίχλη του φθινοπώρου.

173
Η μοναξιά
δεν έρχεται
από κάτι ξεχωριστό:
βράδυ του φθινοπώρου
πάνω στα μαύρα πεύκα του βουνού.

174
Τώρα που η άνοιξη τελείωσε,
δεν ξέρω πού θα ’ναι το λιμάνι του.
Πέρ’ απ’ τα μάτια, στην πάχνη
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προχωρούν στο ποτάμι
οι μαούνες με τα καυσόξυλα.

Σοσάμι Σουεγιόσου (;)

175
Οι κραυγές των νυχτερινών θαλασσοπουλιών
πλησιάζουν
στην ακτή Ναρούμι·
καθώς το φεγγάρι βουλιάζει στον ουρανό
η παλίρροια υψώνεται ολόκληρη.

Φουτζιβάρα Γιασούσουε (;)

176
Τίποτα πια
δε μένει από σένα στο χορτάρι
όπου κάποτε περπατούσαμε·
πότε ήταν που ήρθαμε;
Ο κήπος είναι τώρα αγριότοπος.

Πριγκίπισσα Σικούσι (πέθ. 1201)

177
Τα λουλούδια πέσανε.
Κοιτάζω άδεια ένα κόσμο
χωρίς χρώμα:
στον πλατύ κενό ουρανό
πέφτουν οι ανοιξιάτικες βροχές.

178
Όταν ξαναλέω
τα χρόνια που ξοδεύτηκαν
σε κενές υποσχέσεις,
πόσες άνοιξες πέρασαν
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να θρηνώ με τα λουλούδια!

Φουτζιβάρα Σουντζέι (1114-1204)

179
Όταν κοιτάω πέρα
στο μακρινό ουρανό που βρίσκεσαι
με λύπη πολλή,
φιλτραρισμένες μες στις ομίχλες
πέφτουν οι ανοιξιάτικες βροχές.

180
Πέταξε, έφυγε
ο κούκος που λάλησε
και με ξύπνησε μεσάνυχτα;
Όμως το τραγούδι του
δίπλα στο μαξιλάρι μου.

181
Ακόμη και τα μεσάνυχτα,
τόσο σπάνια που έρχομαι
ο θλιμμένος άνεμος στα πεύκα:
να τον ακούει πάντα
κάτω απ’ τα χορτάρια;

182
Ω, αυτός ο κόσμος μας,
δεν έχει έξοδο!
Με καρδιά βασανισμένη πήγα
στα βάθη των βουνών, αλλά κι
εκεί φωνάζει ο έλαφος.

Φουτζιβάρα Γιοσιτσούνε (1169-1206)
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183
Οι ίριδες,
μουσκεμένα τα πέταλά τους μοσκοβολάνε.
Άκου! Οι κούκοι
φωνάζουν τώρα, αυτό το βροχερό
βράδυ του Μάη.

184
Κανείς δε ζει τώρα
στο σπίτι του φύλακα
δίπλα στο σύνορο Φούβα,
σάπια τα δοκάρια του·
μόνο οι φθινοπωρινοί άνεμοι.

185
Το τζιτζίκι λαλάει
αυτή την παγερή νύχτα:
απλώνοντας το μανίκι μου
στο ψυχρό ψαθί,
πρέπει να κοιμηθώ μόνος.

Μιναμότο νο Μιτσιτόμο (1171-1227)

186
Μου υποσχέθηκε τότε
πως θα ’ρχόταν αμέσως
– ήταν όνειρο:
κι όμως το φεγγάρι το χάραμα
έμοιαζε όπως τη νύχτα που γνωριστήκαμε.
Η Μητέρα του Γκίντο Σάντζι.

187
Θα ’ναι σκληρό
να κρατήσω για πάντα την υπόσχεση
να μην ξεχάσω ποτέ
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– ας ήταν σήμερα τ’ όριο,
και μ’ αυτό να τελειώσουν οι ζωές μας!

Φουτζιβάρα Αρίιε (1155-1216)

188
Είπες πως ποτέ
δε θα με ξεχνούσες – ήταν μόνο λόγια.
Αυτό που μένει ακόμη
είναι το φεγγάρι αυτής της νύχτας
που τώρα ήρθε πάλι.

Ιερέας Σούνε (12ος αι.)

189
Με την άνοιξη τώρα
συνωστίζονται στην ομίχλη
οι λόφοι του Αβάτζι
που φαίνονται πάνω απ’ τα κύματα
ως χτες.

Ιερέας Σάιγκιο (1118-90)

190
Παρασυρμένος στον άνεμο
ο καπνός του βουνού Φούτζι
στέκεται στον ουρανό·
το ίδιο κι οι σκέψεις μου,
δεν ξέρω πού αναπαύονται.

191
Στο πλάι του δρόμου
που το ρέμα κελαρύζει
στη σκιά των ιτιών,
«μια στιγμούλα μόνο», είπα
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κι ακόμη δεν έφυγα.

192
Τον άνθρωπο που γίνεται μακρινός
γιατί να τον αντιπαθώ;
Ήταν ένας καιρός
που, άγνωστο,
δεν τον ήξερα.

193
Κι άνθρωπος χωρίς ευαισθησία
θα ’νιωθε λύπη,
όταν μια μπεκάτσα
πετάει απ’ τα έλη
ένα φθινοπωρινό βράδυ.

194
«Μπόρα είναι;»
σκέφτηκα καθώς άκουγα
στο κρεβάτι μου, φρεσκοξυπνημένος.
Όμως ήταν φύλλα που ’πεφταν
μην αντέχοντας τον άνεμο.

195
Δε μπορώ να δεχτώ
το πραγματικό για πραγματικό·
τότε
πώς δέχομαι
τ’ όνειρο για όνειρο;

196
Στο βουνό Γιοσίνο
θ’ αλλάξω την πορεία μου
απ’ το περσινό προχώρημα στα σπασμένα κλαδιά,
και σε μέρη ανίδωτα
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θα γυρεύω τα λουλούδια κερασιάς.

197
Οι ανοιξιάτικοι άνεμοι
σκόρπισαν τα λουλούδια
στ’ όνειρό μου.
Ξύπνιος τώρα,
κι η καρδιά μου ταραγμένη.

198
Η φωνή των γρύλλων,
καθώς οι νύχτες ψυχραίνουν
και προχωράει το φθινόπωρο,
γίνεται πιο αδύναμη
και μακρινή.

199
Το κάθε τι
αλλάζει κι όλο αλλάζει
σ’ αυτό τον κόσμο.
Όμως το φεγγάρι
λάμπει με το ίδιο φως.

200
Σ’ ένα δέντρο ορθό
δίπλα σ’ ένα έρημο αγρό
η φωνή ενός περιστεριού
που καλεί τους συντρόφους του
– μοναχικό, τρομερό βράδυ.

201
Ζώντας μόνος
στο κενό ανάμεσα στα βράχια
μακριά απ’ την πόλη,
εδώ, που κανείς δε με βλέπει



227

θα δοθώ στη θλίψη.

Πριγκίπισσα Σικίσι (12ος αι.)

202
Ω ψυχή μου, κλωστή πετραδιών,
αν είναι να σπάσει η χορδή,
ας σπάσει τώρα·
γιατί αν κρατήσει πιο πολύ,
πιο αδύναμη θα κρύβω την αγάπη μου.

Κουνάικιο (12ος αι.)

203
Με φως ή με σκοτάδι
του πράσινου των χωραφιών
όπου υψώνονται οι νέοι βλαστοί,
φαίνεται καθαρά
που πρωτοτελειώνει το χιόνι.

204
Φέρνοντας λουλούδια
ο άνεμος απ’ το βουνό Χίρα
σάρωσε τη λίμνη·
μια βάρκα πέρασε με τα κουπιά,
στη γραμμή της άφησε λουλούδια

Φουτζιβάρα Σανεσάντα (1139-91)

205
Λάλησε ο κούκος:
κοίταξα προς τον ήχο
αλλά μόνο το φεγγάρι
της αυγής
ήταν εκεί.
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Τάιρα Ταντανόρι (1144-84)

206
Η πρωτεύουσα του Σίγκα
με τα κελαρυστά κύματα
σκόρπια τώρα σ’ ερείπια.
Τα βουνίσια μούρα
όπως πριν.

207
Μ’ έπιασε το σκοτάδι·
ήσκιος ενός δέντρου
κάνω πανδοχείο μου·
απόψε οικοδεσπότης μου
θα ’ναι ένα λουλούδι.

Φουτζιβάρα Τέικα (1162-1241)

208
Σ’ αυτό το πλατύ τοπίο
δε βλέπω λουλούδια κερασιάς
και κόκκινα φύλλα
– βράδυ του φθινοπώρου
πάνω από μια αχυρόσκεπη καλύβα στην ακρογιαλιά.

209
Πονώντας για κάποια που δεν έρχεται
σαν το θαλασσόχορτο που το ’καψε το αλάτι
στο ήσυχο βράδυ
του όρμου του Ιστίου του Πεύκου,
καίγομαι βαθιά μου ολόκληρος.

210
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Αυτή την ανοιξιάτικη νύχτα
η πλεούμενη γέφυρα του ονείρου μου
έσπασε κι έπεσε:
στροβιλιστά απ’ την κορφή,
αυγινά σύννεφα του ανατολικού ουρανού.

211
Όσο μπορεί να δει το μάτι,
ούτε λουλούδι κερασιάς
ούτε κόκκινο φύλλο:
χορτοκαλύβα δίπλα σε μια λίμνη,
αυτό το φθινοπωρινό βράδυ.

212
Αυτός που περιμένω
έρχεται από γύρο στους λόφους
κι ο δρόμος θα ’ναι κλεισμένος·
γιατί στο κέδρο δίπλα στο γείσωμα
κάθεται βαρύ το χιόνι.

Αυτοκράτορας Γκοτόμπα (1180-1239)

213
Αχνά η άνοιξη, φαίνεται,
ήρθε στον ουρανό·
πάνω στο βουνό Κάγκου,
πεσμένη από ψηλά,
η ομίχλη πλανιέται.

214
Μόλο που τραγουδάει το αηδόνι,
τα φύλλα των κέδρων
είναι άσπρα ακόμη απ’ το χιόνι
εδώ
στο σύνορο της συνάντησης στο βουνό.
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Μιναμότο Σανετόμο (1192-1219)

215
Όταν σκιστούν τα βουνά
και στεγνώσουν οι θάλασσες
– τέτιος κόσμος να γεννιόταν,
δε θα ’δειχνα καρδιά διπλή
στην υπηρεσία του Κυρίου μου.

216
Τα κύματα του ωκεανού
χτυπούν και βροντούν
στα βράχια,
συντρίβονται, σπάνε, σκίζονται
σκάζοντας στην ακρογιαλιά.

Ανώνυμοι (13ος αι.)
217
Καθώς τον περιμένω,
τώρα που η νύχτα προχώρησε,
ο ήχος της καμπάνας είναι πιο θλιμμένος
απ’ το λάλημα του κόκορα
όταν φεύγει την αυγή.

218
Η παλιά μου ζωή,
μες στην πάχνη
σαν όνειρο.
Έτσι κι αυτή η χορταρένια κατοικία
ας παλιώνει προς τα παλιά.
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219
Τις παλιές μέρες
τα ωραία χαρακτηριστικά της
έλαμπαν σαν το φεγγάρι·
τώρα σκοτεινή μοναξιά
βαθιά σ’ ένα φαράγγι του βουνού.

220
Έλα, λοιπόν, κούκο,
ας ενώσουμε τα δάκρυά μας
σ’ ένα μοναχό λυγμό·
κι εγώ, σ’ αυτό τον κόσμο των λυγμών,
συνεχίζω να ζω, για να κλαίω.

Κυρία Σανούκι (13ος αι.)

221
Το μανίκι του φορέματός μου,
σα βράχος στην ανοιχτή θάλασσα,
ανίδωτο, άγνωστο σ’ άντρα,
ακόμη κι όταν κάθεται η παλίρροια,
ούτε μια στιγμή δεν είναι στεγνό.
Αυτοκράτορας Γκοντάιγκο (1288-1339)

222
Στρέψε σε μένα τις σκέψεις σου
και κοίτα αυτά τα δάκρυά μου
τα πολλά που δεν τα παίρνει η βούρτσα·
έπεσαν στις χορδές του λαούτου,
όταν είδα πόση σκόνη είχαν πάνω τους.

223
Όταν έπαιξα τις νότες
μετ’ από μήνες σιωπής,
σε νοστάλγησα,
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κι οι νότες έγιναν κλωστές
να περάσω τα δάκρυά μου.

224
Είναι η μοίρα μου
να τελειώσω έτσι της μέρες μου,
στα βάθη των ερειπίων·
γιατί να γεννηθώ
αφέντης των ανθρώπων;

225
Δεν ξέρω
αν από δω θα πάω
σε πιο κακό τόπο,
ίσως κι αυτή την κατοικία
κάποτε θα τη νοσταλγώ.

226
Μόλο που αυτός ο δρόμος
όπου μ’ οδηγείτε
δεν είναι ο παλιός,
στο Πέρασμα του Γιόντο
δεν ξεχνώ το παρελθόν.

227
Εγώ που πρέπει να ταξιδεύω
σ’ ένα κόσμο που σβήνεται
σαν αφρός στα κύματα,
πιο πολύ νοσταλγώ
μια μικρή ψαρόβαρκα.

228
Τα λουλούδια της κερασιάς
ανέγνοιαστα για τη θλίψη του κόσμου
φουντώσανε·
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και στην πρωτεύουσα
τώρα θα ’ναι όμορφα.

229
Το σκεφτόμουν πάντα
κάτι μακρινό
– φαντάστηκα ποτέ
πως έτσι κοντά θα δω
τις φωτιές που μαγειρεύει ο λαός μου;

230
Πόσο δύσκολο θα ’ναι
να δω πάλι την άνοιξη
και λουλούδια της κερασιάς,
ακόμη κι αν ταξιδέψω
πίσω στον ίδιο δρόμο.

231
Όταν τους ακούω να λένε
αυτές τις παλιές ιστορίες
γεμίζω θλίψη.
Ω όνομα που έμαθα παλιά,
δάσος του Φεγγαριού των Τριών Ημερών!

232
Αληθινά
ξέχασα ολότελα
το πέρασμα του χρόνου.
Σήμερα δεν έπρεπε
να βάλω καλοκαιρινά ρούχα;

233
Πέρασα τη μέρα
με ήσυχο διαλογισμό
και τώρα που ακούω τον ήχο
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της βραδινής καμπάνας του ναού
σε νοσταλγώ, κύριέ μου.

234
Κι ας ζω ακόμη,
θα πεθάνω χωρίς νόημα·
σαν τον πρώτο πάγο
που δε βρίσκει τόπο να σταθεί
περνάω τις μέρες μου στον κόσμο.

235
Τώρα, κιόλας,
κι ας είμαι στον ίδιο κόσμο,
κανείς δε ρωτάει πια
τι έγινα,
εγώ που έτσι πόνεσα.

236
Αφού δε θα έχω
ένα καιρό επιστροφής,
το ταξίδι μου θα ’χει
μόνο πηγαιμό,
μόλις περάσω το ποτάμι Αουσάκα.

237
Τώρα μπορώ να δω
τη στιγμή της εκπνοής
της ζωής μου σαν τη δροσιά.
Πιο πολύ θα ’θελα να δω
το τέλος του Ατζούμα.

238
Θα ’θελα να σας ρωτήσω
πού πάτε,
μικρές ψαρόβαρκες
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που πλέετε, αφήνεστε άσκοπα
στα κύματα της θάλασσας.

Ριόκαν (1757-1831)

239
Στο χωριό
ηχούν
φλάουτο και τύμπανο·
εδώ στο λόφο,
το μουρμούρισμα πολλών πεύκων.

240
Στην κούπα της ζητιανιάς
βιολέτες και ραδίκια
ανακατεμένα:
θα τα προσφέρω
στους Βούδδες των Τριών Κόσμων.

241
Θα βγάλω νερό,
θα κόψω ξύλα,
θα μαζέψω λάχανα
τον καιρό πριν
τις μπόρες του Αυγούστου.

242
Ευγενικός ο άνεμος,
φωτεινό το φεγγάρι.
Έλα λοιπόν,
μαζί θα χορεύουμε όλη νύχτα,
απόδειξη γερατιών.
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Τατσιμπάνα Ακέμι (1812-1868)

243
Τι τέρψη είναι
όταν στο ψαθί από μπαμπού
στη χορταρόσκεπη καλύβα μου,
ολομόναχος,
αφήνομαι.

244
Τι τέρψη είναι
όταν, παίρνοντας δανεικά
από ένα φίλο
σπάνια γραφτά,
ανοίγω το πρώτο φύλλο.

245
Τι τέρψη είναι
όταν, απλώνοντας χαρτί
παίρνω το πινέλλο μου
και βρίσκω το χέρι μου
πιο σωστό απ’ όσο νόμιζα.

246
Τι τέρψη είναι
όταν, μετ’ από εκατό μέρες
που βασάνιζα το νου μου,
το ποίημα που δεν ερχόταν
ξαφνικά πάει καλά.

247
Τι τέρψη είναι όταν,
ένα πρωί, ξυπνάω
και βγαίνω
και βρίσκω ολάνθιστο ένα λουλούδι
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που χθες δεν υπήρχε.

248
Τι τέρψη είναι
όταν, ξεφυλλίζοντας ένα βιβλίο,
ανακαλύπτω
να περιγράφεται εκεί ένας άντρας
ακριβώς σαν εμένα.

249
Τι τέρψη είναι
όταν όλοι συμφωνούν
πως είν’ ένα πολύ δύσκολο βιβλίο,
κι εγώ το καταλαβαίνω
χωρίς καμιά δυσκολία.

250
Τι τέρψη είναι
όταν φυσάω τις στάχτες,
να δω το κόκκινο
της λαμπερής φωτιάς
και ν’ ακούσω το νερό να βράζει.

251
Τι τέρψη είναι
όταν ένας επισκέπτης που δεν υποφέρεις
έρχεται, και τότε σου λέει:
«Φοβάμαι πως δε μπορώ να μείνω πολύ»,
και σε λίγο πάει σπίτι του.

252
Τι τέρψη είναι
όταν βρίσκω ένα καλό πινέλλο,
το μουσκεύω καλά στο νερό,
το γλείφω με τη γλώσσα
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και το δοκιμάζω πρώτη φορά.
Τόντα Μουσάι (1629-1706)
253
Έπαιζα κότο
– μ’ ελεύθερη τη φωνή του
έν’ αηδόνι τραγουδούσε·
δεν ήξερα τι ένιωθα,
έκλαιγα κι εγώ παίζοντας.

Κάμο μο Μαμπούτσι (1697-1769)

254
Απ’ τα βάθη της καρδιάς
της ανοιξιάτικης γαλήνης
λαμπρό, ολόλαμπρο
υψώθηκε έν’ άρωμα
– τα λουλούδια της κερασιάς του βουνού!

Τογιάσου Μουνετάκε (1715-1771)

255
Κανένας δε χαίρεται
να βλέπει το φθινόπωρο να ’ρχεται.
Αυτό φαίνεται το νιώθουν
και τα ουράνια
– δες πώς ψιχαλίζει!

256
Εγώ, σαν ξένος,
ακούω γοητευμένος
– μα οι ψαράδες,
που κοντά στην καλύβα τους κάθε νύχτα
ηχεί ο ήχος των κυμάτων;
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Οκούμα Κοτομίτσι (1798-1868)
257
Ω να ’χα ένα σπίτι
σε τέτιο φυλλωμένο τόπο,
λαχταράει ο άνθρωπος της πόλης·
όμως ποτέ δε φτιάνει καλύβα
στην ορεινή ύπαιθρο.

258
Ανοιχτό
και ξεχασμένο
ώρες δίπλα στο παράθυρο,
το βιβλίο φυλλομετρήθηκε
μόνο απ’ τον άνεμο.

259
Άρωμα μόνο,
σκέφτηκα,
ήταν το βάρος του ανέμου,
αλλά και πέταλα
γυρνάνε στο δαμασκηνόκηπο.

260
Καλύτερα
να μην είχε ’ρθει
παρά που μ’ άφησε
στη μοναξιά
ενός απογεύματος αργά την άνοιξη.

Τατσιμπάνα Ακέμι (1812-68)

261
Ολόγυμνοι οι άντρες
στέκονται ομάδες
βαρώντας τα σφυριά τους
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συντρίβουν σε κομμάτια
τους βώλους του ακατέργαστου μετάλλου.

Αυτοκράτορας Μέιτζι (1868-1912)

262
Στον κήπο μου
δίπλα δίπλα
ντόπια φυτά,
ξένα φυτά,
μεγαλώνουν μαζί.

263
Οι νέοι φεύγουν
για τους κάμπους της μάχης.
Μόνο οι γέροι
φυλάνε τα χωράφια μας
στην πατρίδα.
264
Όποτε βλέπω
τα παλιά γραφτά,
συλλογίζομαι:
«Πώς είναι
ο λαός που κυβερνώ;»

265
Στις εφημερίδες
όλοι βλέπουν
τα γεγονότα του κόσμου,
που δεν οδηγούν πουθενά:
καλύτερα να μη γράφονταν!

Ίτο Σάτσιο (1864-1913)
266
Όταν οι αγελάδες θ’ αρχίσουν
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να γράφουν ποιήματα,
πολλά νέα στιλ
θα βγουν
στον κόσμο.

267
Καθώς στεκόμουν εκεί,
το πρωινό κρύο
με ξάφνιασε!
μαλακή δροσιά: βαθιά σωρωμένα,
πεσμένα φύλλα διόσπυρου.

268
Έχω εγκαταλείψει
τον τόπο των ανθρώπων
κι ήρθα σ’ ένα μέρος
όπου άσπρα κύματα
κόβουν τη γη στα δύο.

269
Όχι ψηλά βουνά,
όχι χαμηλοί λόφοι:
στα όρια της γης
μπρος στα μάτια μου
πέφτουν οι ουρανοί.

270
Πέρ’ απ’ την πίσω πόρτα
τίποτα να δεις.
Κρύο, ψύχρα:
νεφόσκεπος ήλιος ακουμπάει
σε μαραμένα χορτάρια.

Μασαόκα Σίκι (1867-1902)
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271
Καμένα φυτίλια,
χωριό κοιμισμένο,
όλα τα φώτα σβησμένα,
άστρα ασημόλευκα
πάνω απ’ τη συστάδα των μπαμπού.

272
Σκέφτηκα να φτιάξω
ένα δικτυωτό
για το φεγγαρολούλουδο.
Αχ, η ζωή μου
δύσκολα θ’ αντέξει ως το φθινόπωρο.

Γιοσάνο Ακίκο (ποιήτρια, 1878-1942)

273
Ποτέ δεν αγγίζεις
το τρυφερό δέρμα
που ταράζει το ζεστό αίμα.
Δε βαριέσαι ποτέ
να εξηγείς την Οδό;

274
Τελειώνει η άνοιξη:
γιατί τη φανταστήκαμε
αθάνατη;
Γυρεύω
τα γεμάτα μου στήθη με τις παλάμες.

275
Η σούτρα είναι πικρή:
αυτό το ανοιξιάτικο βράδυ
των Εικοσιπέντε Αγίων
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του εσώτερου ιερού,
δέξου αντί γι’ αυτήν τα τραγούδια μου.

276
Όχι καμέλια
ούτε δαμάσκηνο για μένα,
όχι λευκό λουλούδι.
Το λουλούδι της ροδακινιάς έχει χρώμα
που δε γυρεύει τις αμαρτίες μου.

Σάιτο Μοκίτσι (1882-1953)

277
Πάνω στο βουνό,
όπου το ασημένιο
χιόνι πέφτει,
σ’ ένα στενό μονοπάτι,
όπου περνούν οι άνθρωποι.

278
Κοντά στο θάνατο
δίπλα στη μητέρα:
το τραχύ κόασμα
των βατράχων του ρυζιού
ζυγώνει τον ουρανό.

279
Μαραμένα λουλούδια αμπελιού
πεταρίζουν κάτω
στην πλαγιά του βουνού:
η φωνή του περιστεριού
τόσο μακρινή.

280
Κόκκινη ντομάτα
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σάπια ως μέσα:
και τα βήματά μου
όχι πολύ μακριά
από κάτι τέτιο.

281
Το ελαφρό ροζ
της γλώσσας της γάτας:
το χέρι μου αγγίζει
κι αρχίζω να καταλαβαίνω
αυτή την αθλιότητα.

Ισικάβα Τακουμπόκου (1885-1912)

282
Κλάμα, λυγμοί
σε μια ακρογιαλιά άσπρο άμμο,
σ’ ένα νησί
της Ανατολικής θάλασσας,
έρωτας με τα καβούρια.

283
Τη μητέρα μου στην πλάτη
έτσι γι’ αστεία:
τρία βήματα,
μετά κλάμα
– δεν είν’ ελαφρή.

284
Δουλειά, δουλειά.
Όμως καμιά χαρά
στη ζωή
άδεια να κοιτάς
άδεια χέρια.
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285
Μέρα
που λαχταρώ την πατρίδα
σαν άρρωστος:
βαρυθυμιά
του καπνερού ουρανού.

286
Μες στο πλήθος
στο σταθμό
άκουσα λέξεις
που λεν στην πατρίδα·
ω να γύριζα!

287
Κι ας μου πετάγανε
πέτρες
να με διώξουν·
μνήμη
που ποτέ δε στομώνεται.

288
Στη μακρινή όχθη του ποταμού
φρέσκο πράσινο
η τρυφερή ιτιά·
σα να λέει:
«Κλάψε για μένα».

289
Μες στο χιόνι
που μαλακά πλανιέται
καυτά μάγουλα θλιμμένα:
αγάπη,
για μένα.



246

290
Μόνο σε μια νύχτα
ήρθε η θύελλα
και ύψωσε ψηλά
αυτό το σωρό άμμο.
Τίνος είναι ο τάφος;

291
Γράφω στον άμμο
τη λέξη «σπουδαία»
πιο πολύ από εκατό φορές.
Μετά γυρίζω σπίτι
διώχνοντας κάθε σκέψη θανάτου.

292
Μέσ’ απ’ το παράθυρο του τρένου
μακριά πέρα στο βορρά,
οι λόφοι πάνω απ’ το σπίτι μου
αρχίζουν να φαίνονται αργά
καθώς ισιώνω το κολλάρο μου

293
Ο άνεμος στα πεύκα
σφυρίζει νύχτα μέρα
στ’ αυτιά του πέτρινου αλόγου
ενός βουνίσιου βωμού
όπου κανείς δεν προσεύχεται.

Βακαγιάμα Μποκούσουι (1885-1928)

294
Τι ερημικό
είναι το άσπρο πουλί!
Ουρανός και θάλασσα
γαλάζια: κι όμως άβαφο
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πετάει εκεί.

295
Σαν αφρισμένο ρέμα,
η φωνή του πουλιού
μέσ’ απ’ τα πεύκα
και τις κερασιές του βουνού:
βουνίσιο φαράγγι, μεσημέρι.

296
Ο λόφος κοιμισμένος·
στα πόδια του
η θάλασσα κοιμισμένη·
σ’ ερημική άνοιξη
ταξιδεύω.

297
Στο βυθό της θάλασσας
ζουν ψάρια χωρίς μάτια,
λένε:
α, να ήμουνα
ένα τέτιο, χωρίς μάτια, ψάρι.

298
Στο πλάι μου
φθινοπωρινά χορταρολούλουδα
μαλακά ψιθυρίζουν:
«Πόσο τ’ αγαπάω
όσα πεθαίνουν».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ετοιμασία για το ταξίδι.
6. Απάντηση στο αρ. 5 της αδερφής της Πριγκίπισσας
Νουκάντα.
7,8. Ανταλλαγμένα ποιήματα.
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9. Για την επιστροφή του αδερφού της Πρίγκιπα Ότσου
στο Γιαμάτο μετά από επίσκεψη στο ιερό Ίσε.
11. Για τη γηραιά κυρία Σου.
12. Απάντηση στο αρ. 12.
20. Τραγούδι ενός φρουρού.
27. Ανθρώπου του Χάγια. Οι άνθρωποι αυτής της περιοχής
είχαν δυνατή και καθαρή φωνή. Είπα τ’ όνομά μου.
Δέχτηκα να γίνω σύζυγός σου.
29-41. Εγκώμια στο σακέ, το γιαπωνέζικο ποτό. 36.
Κόσμημα. Έτσι ονομάζει ο Βουδδισμός τη διδασκαλία του.
39. Ο Βουδδισμός απαγορεύει το πιοτό με διάφορες
απειλές.
42-47. «Τραγούδια των ψαράδων του Σίκα στο
Τσικούτζεν».
48-56. «Η πρεσβεία στο Σιράγκι», (κορεατικό βασίλειο
736-7 μ. Χ. Τα αρ. 48-53 ανταλλάσσουν ένας άντρας της
πρεσβείας με τη γυναίκα του· το πρώτο είναι της συζύγου.
54. Ζυγώνοντας το Μπούτζεν. 55. Κοιτάζοντας το φεγγάρι.
57-67. Ποιήματα των φρουρών των συνόρων. Με τη σειρά,
των: Μονουόμπα Ακιμότσι, Γουακαγιάμα Μιμάρο,
Ικονιαμάμπε Τρουκούνι, Μουονόμπε Φουρουμάρο (αρ.
60), Ουντόμπε Ουσινάρο, Ακινούσα Ομπιτομάρο,
Οσακάμπε Αταετσικούνι, φρουρού.
73-78. Τάνκα γραμμένα για το Γιαμαμότσι. 78. Στη ράχη
ενός διαβόλου. Ο Βουδδισμός απειλεί με δαιμονικές
εικόνες τους ανάξιους πιστούς του.
84-91. Από το Ίσε Μονογκατάρι, «Ιστορίες του Ίσε»,
κείμενο που συνδυάζει πεζά τμήματα με ποιήματα.
93. Πίστευαν πως τα σύννεφα εμπόδιζαν στην πορεία τους
τις νεράιδες. Εδώ, για κορίτσια που χορεύουν.
123. Οι αγριόπαπιες δε νοιάζονται για τα λουλούδια της
κερασιάς που βγαίνουν, όταν αυτές μεταναστεύουν.
137. Καθώς αποχωρίζεται κοντά σε μια πηγή μια γυναίκα
που συνάντησε στο ταξίδι του.
147. Γυρίζω ανάποδα τα ρούχα μου της νύχτας. Για να ’ρθει
αυτή που περιμένει· μαγική πράξη.
181. Γραμμένο το φθινόπωρο, καθώς κατοικούσε κοντά
στον τάφο της γυναίκας του.



249

218-21. Από το Χέικε Μονογκατάρι, «Ιστορία του Χέικε»,
πολεμική ιστορία με πεζά κομμάτια και ποιήματα.
224-239. Από την «εξορία του Γκοντάιγκο», αφηγηματικό
κείμενο με πεζά κομμάτια και ποιήματα που έγραψε ο
αυτοκράτορας στην εξορία του.
240. Των Τριών Κόσμων: Παρελθόν, παρόν, μέλλον.
243-252. «Ποιήματα των τέρψεων της μοναξιάς».
257. «Βουνίσια κατοικία».
258. «Βιβλίο».
259. «Άνεμος δαμασκηνιάς».
260. Επισκέπτης αργά την άνοιξη».
261. «Το ορυχείο του ασημιού».

\
Μερικά από τα πεντάστιχα αυτής της ανθολογίας
δημοσιεύτηκαν σε διάφορα τεύχη του περ. Υδρία (1974-
1976), σε άλλη μετάφραση.

Άλλη γιαπωνέζικη ποίηση και Κοτζίκι στα Κείμενα των
Λαών, εκδ. Καστανιώτη
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ΑΡΑΒΙΑ
AL-NARIGHA AL-BHOUBIANI (535;-604;)

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ

Το πέπλο της γλίστρησε χωρίς αυτή να θέλει
να το βλέπει να πέφτει.
Με το ένα χέρι το άρπαξε και με το άλλο
μας ένευσε
να έχουμε το φόβο του Θεού. Σβήνοντας την απληστη
όρεξή μας.

Μια παλάμη με βαμμένα δάχτυλα
μαλακή, μ’ ελεύθερες άκρες
σαν τους καρπούς του ανάμ
πoυ έμοιαζαν να μη μπορούν
να ξελυθούν, τόσο είναι μεγάλη
η λεπτότητά τους.

Μετά με τα μακριά μαύρα μαλλιά της,
τα μισοβοστρυχωμένα, καλυπτόμενη
λύγισε όπως το κλήμα που στηρίζεται
στην αντηρίδα του που το συγκρατεί.

Μετά κοίταξε σαν
για να σου θυμίσει πως, μ’ όλη την παράκλησή της,
θα μπορούσες να το αποκτήσεις αυτό
που δε δοκίμασες να πάρεις...
Βαρύ βλέμμα αναμονής που ένας άρρωστος
απευθύνει σ’ αυτούς που έρχονται να τον
επισκεφτούν.
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DJAMIL (;-701)

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

Μου είχατε πει κι οι δύο πως η Λαϋλά μου κατοικεί
στο Ταϋμά,
όταν έρχονται να ρίξουν άγκυρα τα πλοία του
καλοκαιριού.

Μα να που κύλησαν οι μήνες του καλοκαιριού,
γιατί λοιπόν μια μακριά εξορία την πάει από φωλιά σε
φωλιά;

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΗ

Μπροστά μου είναι ο θάνατος,
ο αδερφός της λιόπαρδης∙
και ο κύριός της
με το στολισμένο φόρεμα
είναι ευτυχισμένος που κατέχει
για μόνο θησαυρό
τη θλίψη του.

Πίστευα
ή πιο καλά σχεδόν
ήξερα
πως αυτή θα μ’ αφηνε
να πλησιάσω
την πηγή του φρέσκου νερού
όπου οι άλλοι ποτίστηκαν.

Αυτόν που φτάνει στο βράδυ
της ζωής του
λίγο τον κοιτάζει
να μην έχει στήριγμα,
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μες στ’ αγαθά αυτού του κόσμου,
κι εσύ είσαι δική του.

ΜΠΑΧΑΡ ΙΜΠΝ ΜΠΟΥΡΝΤ (8ος αι.)

[ΑΤΙΤΛΟ]

Ναι, μα για τ’ όνομα του Θεού, εύχομαι να γητευτώ
Απ’ τη μαγεία των ματιών σου,
κι όμως φοβάμαι να κατεβώ στην παλαίστρα των
εραστών
να παλαίψω.

IBN AL-AHNAF(;-192)

ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ

Ω εσύ που ονομάστηκες ο δήμιός σου,
πάψε τη θλίψη σου, αυτό είναι το μόνο γιατρικό.

Τα κλάματα εξαντλήσανε τα δάκρυα των ματιών σου∙
δανείσου από άλλους πιο γόνιμες πηγές.

Μα ποιος θα σου δανείσει τα μάτια του να κλάψεις;
Έχεις δει να νοικιάζουν τα εργαλεία του πένθους;

ABOU NOWAS (;- 810)

[ΑΤΙΤΛΟ]

Για όλους όσους δημιούργησε ο Θεός,
αυτή υποκρίνεται έρωτα μεγάλο,
και τους ρίχνει ένα χαιρετισμό
και μαζί τις καλύτερες ευχές της.
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Έχω ερθεί στην πόρτα σου
να παραπονεθώ για το μαρτύριό μου∙
όμως δε μπόρεσα να το ζυγώσω,
τόσο μεγάλη ήταν σ’ αυτό η επίδρασή του.

Εσύ που δε μπορείς να ευχαριστηθείς
μ’ ένα μόνο σύντροφο και φίλο
ούτε καν, πιστεύω, με δυο χιλιάδες,
για τη δική σου χρήση, κάθε χρόνο.

Και πρέπει μάλιστα να είσαι ένα υπόλοιπο
Από τους ξακουσμένους ανθρώπους του Μωυσή
που να περιμένουν δεν το αντέχουν
για να φάνε να είναι έτοιμο ένα γεύμα..

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ

Όποιος βαστάει το βάρος της επιθυμίας
γρήγορα κουράζεται.μα μια χαρούμενη
ορμή έρχεται να τον ανακουφίσει
όταν βλέπει την αγάπη του στο κορύφωμά της.

Αν τον βλέπεις δάκρυα να χύνει,
πες στον εαυτό σου πως να κλαις ταιριάζει
στην κατάστασή σου, γιατί αυτό που υπάρχει
σ’ αυτήν, μάταια να φανεί δε γίνεται.

Κι εσύ σένα, γυναίκα, γελάς χαρούμενα
και στις διασκεδάσεις τρέχεις,
ενώ ο εραστής σου αφήνεται
στον πόνο, στους λυγμούς του.

Το κακό που κάθε μέρα με σφίγγει,
στα κατάπληκτα ωραία μάτια σου
φαίνεται παράξενο κι αλλόκοτο πολύ:
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παράξενο θα ήταν η υγεία μου.

ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Άλλο οι άνθρωποι δεν είναι
παρά ένας σωρός νεκρών ζωντανών βγαλμένων από
ζωντανούς νεκρούς.
Αυτός που η καταγωγή του
είναι από ήρωες πλούσια, κολλιέται σε σάπια
κόκκαλα.

Και ο έξυπνος άνθρωπος,
αν βαθιά εξετάζει όλα τ’ αγαπά αυτού του κόσμου,
χωρίς κάλυμμα, είναι γι’ αυτόν
ένας φλογερός εχθρός ντυμένος φίλος.

ABOU’L-‘TAHIHYA (748-825)

ΛΗΣΜΟΝΙΑ

Όταν θα έχει κυλήσει το μερδικό μου του χρόνου,
δε θα μου αρκεί να με θρηνούν οι μοιρολογίστρες.

Θ’ αφεθεί η μνήμη μου∙ η λησμονημένη μου
στοργή θα δώσει στο φίλο ένα φίλο.

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

Όταν ο θάνατος είναι ο όρος μιας ζωής,
η ευτυχία της γρήγορα εξοφλείται.
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AL-BOUHTOURI (819-897)

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΥ, ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΥΓΗ

Είναι μια αστραπή στα σκοτάδια
που έλαμψε
ή το φως μιας λαμπάδας
ή το χαμόγελό σου,
λαμπερή αυγή;

Ω θλίψη μι ς ψυχής
που θρηνεί την απουσία της!
Ανησυχία
μιας καρδιάς παραιτημένης
που μόνο σ’ αυτή βρίσκει
αληθινή ανάπαυση.

Τρέμει
σαν ένα κλαδί
νέο που έχει κουράσει
το πέρασμα μιας καταιγίδας,
κλαίγοντας τις σταλίτσες της
πάνω σε τρυφερά φύλλα.

Ήρθαν δυο αγγελιαφόροι
για να φέρουν από σένα
το καλό νέο:
λόγια γλυκά
που σβήνουν τη δίψα
του δυστυχισμένου
του καρφωμένου στο κρεβάτι του πόνου:
βλέμματα
που μεθούν το φωτεινό άνθρωπο.

Σου παραχωρώ με χαρά
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αυτό το εγκώμιο
πως ποτέ κανείς
δε θα μπορέσει να σου προκαλέσει
αξιόμεμπτη αδικία.
Αυτός ο φόβος μακριά από μένα!
Τι μπορεί λοιπόν να κακολέει
σε βάρος σου
ένα εγκληματικό στόμα;

IBN AL-MOU’TAZZ (861-903)

ΜΑΛΛΙΑ

Ο βοριάς των μαλλιών της την έχει κρύψει απ’ τα
μάτια∙
πρόσωπο, αστροφώτιστη νύχτα, όπου μαντεύεις την
αυγή.

Τα μαλλιά της την καλύπτουν με τη σοφή και
προστατευτική σκιά∙
μες στα σκοτάδια ζητάς μια χαριτωμένη αχτίδα του
φεγγαριού.

ΑΠΕΙΛΗ

Λευκή γκαζέλα που μας γοητεύει η ομορφιά σου,
που με το μάτι της παίζει τους χαύνους,

ο απειλητικός βόστρυχος σκορπιού στον κρόταφό
της,
έκπληκτος, τόσο κοντά στα ρόδα των παρειών της.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Θεέ μου, αν δε μπορούμε να καταφέρουμε το
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αγκάλιασμά της,
κι αν δεν υπάρχει καμιά χαρά ύστερα απ’ τη μακρά
της άρνηση,

γιάτρεψε το κακό που φτάνει από το βλέμμα των
ματιών της,
και τύλιξε τα μάγουλά της με μια μακριά γενιάδα.

ΤΑ ΧΑΜΗΛΩΜΕΝΑ ΜΑΤΙΑ

Ξέροντας τον πόθο κάτω από τις κόρες των ματιών
της,
βιάζεται να κατεβάσει τα μάτια, με την καρδιά
ξετρελαμένη,

και αμέσως με το ελάχιστο μιας ματιάς πληγώνει την
καρδιά μου,
γλυκιά όπως η κάμα του σπαθιού που διαπερνάει η
αιχμή του.

ΤΑ ΘΑΛΕΡΑ ΛΙΒΑΔΙΑ

Ένωσε τη μια και την άλλη
παρειά
στη δική μου,
τότε θα δεις
το πνεύμα σου
θαμπωμένο,
γιατί τα θαλερά λιβάδια
των παρειών σου
θα πάρουν πάνω στα δικά μου
τη δροσιά των δακρύων.
Ρόδα των παρειών σου
και νάρκισσοι της ματιάς,
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δυο χείλη
που ενώνονται στις μοναξιές.
Ποτό που θα πιω
ξέροντας καλά,
απ’ τη ζωή της,
που βρίσκεται πάνω
από τις τέρψεις.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Για να λουστεί, που ξιφούλκησε από το φόρεμά της,
μια υπερβολή τριανταφυλλένιας ντροπής στόλισε τις
παρειές της.

Προσφέρθηκε στον αέρα, γυμνή και χωρίς
μεταμέλειες,
δίνοντάς του ένα ζέφυρο πιο λεπτό από τον άνεμο,

κι ένωσε με την παλάμη της μια διαύγεια
σ’ ένα κρυστάλλινο νερό ετοιμασμένο σ’ ένα βάζο.

Άφησε να κυλήσει το νερό, σφογγίστηκε
και αμέσως πήγε να ξαναβάλει τα φορέματά της,
όταν είδε κοντά της έναν άντρα να κρυφοκοιτάζει.
Μαύρο πέπλο των μαλλιών της αιχμαλώτισε τον
αέρα,

κι η αυγή της χάθηκε κάτω από ένα μανδύα της
νύχτας
και μαργαριτάρι κύλησε ο ιδρώτας πάνω στην
κρυστάλλινη θάλασσα.
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AL-MOUTANABBI (915-965)

ΣΤΩΙΚΟΣ

Ο αιώνας μου τίναξε τις βολές της δυστυχίας,
τόσο, που τ’ ακόντια τύλιξαν τη καρδιά μου.

Και τώρα, όταν τα κοντάρια με χτυπάνε,
το σίδερό τους χτυπάει και σπάει στ’ άλλα σίδερα.

Η ΣΤΡΑΤΙΑ

Η αναρίθμητη στρατιά προχωράει με σειρές
σμιχτές, και η σκόνη την προστατεύει
από το βλέμμα τόσο πυκνή, που ούτε το μάτι
δεν τη διαπερνάει, και το πνεύμα, για να τη δει
πρέπει να δανειστεί τη βοήθεια του αφτιού.

ΣΤΗΝ ΚΙΜΟΥΡ

Πρέπει για χάρη σου να πολεμήσω το νικητήριο
έρωτα
και να θαυμάσω τη γενναιοδωρία σου πιο πολύ από
την αγκαλιά;

Πόσο θα ήθελα να προφέρω μια μέρα ένα ποίημα,
όπου δε θα έχω πλάσει ούτε κατηγόρια ούτε
παράπονο.

Μέσα μου, η πιο μικρή μου έγνοια μου αρκεί για να
διώξει
την ποίηση, και η καρδιά μου, ω φίλη μου, είναι
αντρός καρδιά.
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ΡΗΤΟ

Τα άτια και η νύχτα και οι έρημοι, οι σπαρμένρς
ενέδρες
με ξέρουν, οι πόλεμοι και τα χτυπήματα, το χαρτί, η
πένα.

ABBOU ’ALA’ AL-MA’ARRI (979-1058)

ΛΑΜΠΑΔΑ

Θηρίο, στο χρώμα χρυσής άμμου, υπομονητική, σαν
εμένα,
ενάντια στα χτυπήματα του χρόνου και μιας
πτωχευμένης ζωής,

σε δείχνει πάντα ένα χαμόγελο θαρραλέο και
σταθερό,
ν’ αντέχεις τη σκληρή μοίρα που τη σφίγγει και την
καταστρέφει.

Αν μια μέρα μιλήσει, θα πει: «Σε υποπτεύομαι
πως φαντάζεσαι ότι κλαίω από το φόβο του θανάτου.

Ούτε και να πιστεύεις ότι κλαίω στο μάκρος μιας
έκστασης έρωτα,
γιατί συχνά τα μάτια κλαίνε γιατί θέλουν να
γελάσουν».

ABOU- ’AMIR AL-ACHJA’I (992-1035)

ΕΝΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

Τα κυνηγετικά σκυλιά ξέρουν πως οι πολεμιστές του,
όταν συναντούν τον εχθρό, είναι πουλιά της λείας.
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Πεινασμένα, πάνω από τα κεφάλια, πετάνε,
γυροφέρνουν∙
και το λαμπερό σπαθί του τα στέλνει στις φωλιές τους
χορτασμένα.

IBN KHAFADJA (1O58-1139)

ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Είναι άδειο το σπίτι που καθόλου δεν κατοικεί η
νεότητά σου.
Κλαίγοντας εσταμάτησα, επαιτώντας τη ζωντανή
εικόνα:

Γύρο από τα ερείπια τρέχει μια τάφρος που οι πέτρες
της κρατούν
το πένθος των δυστυχιών που ζήσανε, χνούδι
νεανικού προσώπου.

ABOU-ISHAQ AL-HOUSRI (;-1022)

ΑΓΝΟΙΑ

Σ’ αγαπώ με μια αγάπη
που εξυπνάδα καμιά
δε θα μπορούσε να εκφράσει.
Αν απαριθμούσα
όλες της τις ιδιότητες,
η απαρίθμησή μου
δε θα τέλειωνε ποτέ.

Και το ακραίο όριο
της εξυπνάδας μου
είναι να αναγνωρίζω
σ’ αυτή τη βαθιά αγάπη
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πως πρέπει να αρνηθώ
να καταλάβω το σκοπό
σα σκέψη της ύπαρξής της.

JELALLUDIN BALKHI’ – RUMI (1207-1273)

ΕΤΣΙ

Αν οποιοσδήποτε σε ρωτήσει πώς
η τέλεια ευχαρίστηση
όλων μας των σεξουαλικών επιθυμιών
θα μοιάζει, σήκωσε τιο κεφάλι σου
και πες,

Έτσι.

Όταν κάποιος αναφέρει τη χάρη
του νυχτερινού ουρανού, ανέβα στη στέγη
και χόρεψε και πες,

Έτσι;

Αν κάποιος θέλει να μάθει τι είναι το «πνεύμα»
ή τι σημαίνει «η ευωδία του Θεού»,
κλίνει το κεφάλι σου προς αυτόν ή αυτήν.
Κράτα το κεφάλι σου κοντά εκεί.

Έτσι.

Όταν κάποιος απαγγείλει την παλιά ποιητική εικόνα
για τα σύννεφα που σιγά σιγά αποκαλύπτουν το
φεγγάρι,
χαλάρωσε τον κόμπο στους σπάγγους
του φορέματός σου.

Έτσι.

Αν κάποιος απορεί πώς ο Χριστός ανάστησε τους
νεκρούς, μην προσπαθήσεις να εξηγήσεις το θαύμα.
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Φίλησέ με στα χείλη.
Έτσι.Έτσι.

Όταν κάποιος ρωτήσει τι σημαίνει
«να πεθάνεις από αγάπη», δείξε

Εδώ.

Αν κάποιος ρωτήσει πόσο ψηλός είμαι, συνοφρυώσου
και μέτρησε με τα δάχτυλά σου την απόσταση
ανάμεσα στις ρυτίδες του μετώπου σου.

Τόσο ψηλός.

Η ψυχή μερικές φορές εγκαταλείπει το σώμα, μετά
ξαναγυρίζει.
Όταν κάποιος δεν το πιστεύει αυτό,
γύρισε πίσω στο σπίτι μου.

Έτσι.

Όταν ο εραστής στενάζει,
διηγούνται στην ιστορία μας.

Έτσι.

Είμαι ένας ουρανός όπου ζουν τα πνεύματα.
Ατένισε το βαθυνόμενο γαλάζιο,
ενώ η αύρα λέει ένα μυστικό,

Έτσι

Όταν κάποιος ρωτάει τι υπάρχει να κάνει,
άναψε το κερι που κρατάει στο χέρι.

Έτσι.

Πώς η μωρωδιά του Ιωσήφ έφτασε στον Ιακώβ;

Χουουουουου.
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Πώς η όψη του Ιακώβ ξαναγύρισε;
Χουουουου.

Ένας μικρός άνεμος καθαρίζει τα μάτια.
Έτσι.

Όταν ο Σαμς ξαναγυρίσει απ’ το Ταμπρίζ,
θα βάλει μόλις το κεφάλι του γύρο απ’ την άκρη
της πόρτας για να μας εκπλήξει.

Έτσι.

Σημ. Ο Σαμς είναι ο σουφιστικός φίλος του Ρουμί, με τον
οποίο ταυτίστηκε απόλυτα, ώστε να θεωρεί ότι τα
ποιήματά του έγιναν από αυτόν και, όταν ο Σαμς έφυγε και
χάθηκε, ο Ρουμί θεωρούσε πως ο Σαμς ζούσε με τη ζωή
του.

ΜΙΑ ΚΟΥΠΑ

Φαντάσου τον καιρό που το μόριο που είσαι
γυρίζει εκεί απ’ όπου ήρθε.

Η αγαπημένα οικογένεια γυρίζει σπίτι. Κρασί,
χωρίς να περιέχεται σε κύπελλο
πάει γύρο χέρι με χάρι.
Μια κόκκινη λάμψη εμφανίζεται σ’ ένα γρανιτένιο
έξαρμα,
και ξαφνικά ολόκληρος ο βράχος γίνεται ρουμπίνι.

Την αυγή περπάτησα μ’ ένα μοναχό
στο δρόμο του προς το μοναστήρι. «Κάνουμε την ίδια
δουλειά»,
του είπα «υποφέρουμε το ίδιο».
Μου έδωσε μια κούπα.
Και είδα: η ψυχή είχε αυτό το σχήμα της. Σαμς,
όντας στη μέση του να είσαι είσαι μέρος μέσα μου
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και μέρος έξω.

ΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ ΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑΜΟΥ

Όλη μέρα το σκέφτομαι, τη νύχτα μετά το λέω.
Από πού ήρθα και τι πρέπει να κάνω;
Δεν έχω ιδέα.
Η ψυχή μου είναι από αλλού, γι’ αυτό είμαι βέβαιος,
κι έχω σκοπό εκεί να τελειώσω.

Αυτό το μεθύσι άρχισε σε κάποια άλλη ταβέρνα.
όταν ξαναγυρίσω σ’ αυτό τον τόπο
θα είμαι ολότελα νηφάλιος. Στο μεταξύ,
είμαι σαν ένα πουλί από άλλη ήπειρο, καθισμένο σ’
αυτό το πτηνοτροφείο.
Έρχεται η μέρα όταν ξεπετάω,
Αλλά ποιος είναι τώρα στο αφτί μου που ακούει τη
φωνή μου;
Ποιος λέει λόγια με το στόμα μου;

Ποιος κοιτάζει με τα μάτια μου; Τι είναι η ψυχή;
Αν μπορούσα λίγο να γευτώ μια απάντηση,
θα δραπέτευα από αυτή τη φυλακή για μεθύστακες.
Δεν ήρθα εδώ από μόνος μου, και δε μπορώ έτσι να
φύγω.
Όποιος μ’ έφερε εδώ, θα έχει να με γυρίσει πίσω στην
πατρίδα.

Αυτή ποίηση. Ποτέ δεν ξέρω τι θα πω.
Δεν το σχεδιάζω.
Όταν βγω από το να το λέω,
Γίνομαι πολύ ήσυχος και σπάνια μλάω καθόλου.

ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
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Υπάρχει μια κοινότητα του πνεύματος.
Πήγαινε σ’ αυτήν και νιώσε την τέρψη
του βαδίσματος στο θόρυβο του δρόμου
και από το να είσαι ο θόρυβος.

Πιες όλο σου το πάθος
και γίνε ένα αίσχος.

Κλείσε τα μάτια σου,
για να δεις με το άλλο μάτι.

Άνοιξε τα χέρια σου,
αν θες να σε κρατήσουν.

Κάθησε χάμω σ’ αυτό τον κύκλο.

Πάψε να φέρεσαι σα λύκος,
και νιώσε να σε γεμίζει η αγάπη του βοσκού.

Τη νύχτα ο αγαπημένος σου περιπλανιέται.
Μη δέχεσαι παρηγοριές.

Κλείσε τα μάτια σου απέναντι στην τροφή.
Νιώσε το στόμα του εραστή το δικό σου.

Θρηνείς, «Αυτός μ’ εγκατέλειψε». «Αυτός μ’
εγκατέλειψε».
Είκοσι παραπάνω θα ’ρθούν.

Άδειασε από την έγνοια.
Σκέψου ποιος δημιούργησε τη σκέψη.

Γιατί μένεις στη φυλακή,
όταν η πόρτα είναι ορθάνοιχτη;
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Βγες απ’ το δεσμό της φοβισμένης σκέψης.
Ζήσε στη σιωπή.

Κύλησε κάτω κι όλο κάτω σε πάντοτε
ευρυνόμενους κύκλους ύπαρξης.

*
Είναι μια παράξενη φρενίτιδα στον κεφάλι σου
από πετούμενα πουλιά,
με το κάθε μόριο να κυκλοφορεί από μόνο του.
Είναι αυτός που αγαπάω παντού;

Οι μέθυσοι φοβούνται την αστυνομία,
αλλά και η αστυνομία φοβάται τους μέθυσους.

Οι άνθρωποι αυτής της πόλης τους αγαπούν και τους
δύο
σαν δύο διαφορετικά πούλια σκακιού.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΙΑΤΑ

Παρατήρησε πώς κινείται κάθε μόριο.
Παρατήρησε πώς ο καθένας μόλις έφτασε εδώ

από ένα ταξίδι.

Παρατήρησε πώς ο καθένας θέλει διαφορετική
τροφή.
Παρατήρησε πώς τ’ αστέρια χάνονται καθώς
ανατέλλει ο ήλιος
και πώς όλα τα ρέματα ρέουν προς τον ωκεανό.

Κοίταξε τους αρχιμάγειρους που ετοιμάζουν ιδιαίτερα
πιάτα
για τον καθένα, ανάλογα μ’ αυτό που χρειάζεται.
Κοίταξε αυτή την κούπα που μπορεί να χωρίσει τον
ωκεανό.
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Κοίταξε αυτούς που βλέπουν το πρόσωπο.
Κοίταξε μέσα από τα μάτια του Σαμς

μες στο νερό, που είναι
ολόκληρο πετράδια.

ΚΑΜΜΕΝΟ ΚΑΜΠΟΜΠ

Πέρσι θαύμαζα τα κρασιά. Φέτος
πλανιέμαι μέσα στον κόκκινο κόσμο.

Πέρσι κοίταζα τη φωτιά.
Φέτος είμαι καμμένο καμπόμπ.
όπου ήπια την αντανάκλαση του φεγγαριού.

Τώρα είμαι ένα λιοντάρι που ολοκληρωτικά κοιτάζει
στηλά

Χαμένο στην αγάπη με το πράγμα καθεαυτό.

Μην κάνεις ερωτήσεις για τη λαχτάρα.
Κοίταξε το πρόσωπό μου.

Ψυχή μεθυσμένη, σώμα ρημαγμένο, αυτά τα δύο
κάθονται αδύναμα σ’ ένα ερειπωμένο βαγόνι.
Κανένα τους δεν ξέρει να το φτιάσει.

Και η καρδιά μου θα ’λεγα πως είναι πιο πολύ
σαν ένας γάιδαρος βουλιαγμένος σε μια λασπότρυπα
που παλεύει και βουλιάζει πιο βαθιά.

Αλλά ακούστε με: για μια στιγμή
άσε τη θλίψη. Άκου τις ευλογίες
που ρίχνουν τα λουλούδια τους
γύρο σου. Θεός.
Καμπόμπ: Το κεμπάμπ, με σεξουαλικό υπαινιγμό.
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Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Είναι ο παλιός κανόνας πως οι μέθυσοι πρέπει να
μαλώνουν
και να τσακώνονται.
Ο εραστής είναι το ίδιο κακός. Πέφτει σε μια τρύπα.
Αλλά σ’ αυτή τη τρύπα βλέπει κάτι λαμπερό,
που αξίζει πιο πολύ από όσο ποσό χρήματα και
δύναμη.

Χθες το βράδυ ήρθε η σελήνη ρίχνοντας τα φορέματά
της στο δρόμο.
Το πήρα για σημάδι ν’ αρχίσω το τραγούδι,
πέφτοντας ψηλά μες στην κούπα τ’ ουρανού.
Η κούπα σπάει. Το οπουδήποτε πέφτει οπουδήποτε.
Τίποτα άλλο να κάνεις.

Να ένας νέος κανόνας: σπάσε το κρασοπότηρο
και πέσε κάτω κατά την ανάσα του κρασοφυσητή.

ΕΧΩ ΠΕΝΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΠΩ

Ο ξυπνημένος εραστής μιλάει άμεσα στην
αγαπημένη.
«Είσαι ο ουρανός που μέσα του στρέφεται η ψυχή
μου,
η αγάπη μέσα στην αγάπη, ο τόπος της ανάστασης.

Αν γίνει αφτί σου αυτό το παράθυρο.
Έχω χάσει συνείδηση πολλές φορές
με λαχτάρα για την ακουστική σιωπή σου
και το ζωογόνο χαμόγελό σου.
Δίνεις προσοχή στα πιο μικρά ζητήματα,
τις φιλύποπτες αμφιβολίες μου, και στα πιο μεγάλα.
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Ξέρεις πως τα νομίσματά μου είναι κίβδηλα,
όμως, ας είναι, τα δέχεσαι,
την αναίδεια και την υποκρισία μου.

Έχω πέντε πράγματα να σου πω,
πέντε δάχτυλα να δώσω
στο χέρι σου.

Πρώτο, όταν ήμουνα χαρούμενος από σένα,
αυτός ο κόσμος δεν υπήρχε,
ούτε άλλος κανένας.

Δεύτερο, ό,τι κι αν γύρευα,
ήσουνα πάντα εσύ.

Τρίτο, γιατί τέλος πάντων έμαθα να μετράω ως το
τρία;

Τέταρτο, καίγεται το καλαμποχώραφό μου.

Πέμπτο, αυτό το δάχτυλο είναι στη θέση της Ράμπια,
κι αυτό είναι για κάποιον άλλο.
Υπάρχει καμιά διαφορά;

Αυτά είναι λόγια ή δάκρυα;
Είναι θρηνητική ομιλία;
Τι θα κάνω, αγάπη μου;

Έτσι μιλάει, και όλοι γύρο
αρχίζουν να κλαίνε μαζί του, ή γελάνε τρελά,
βογγώντας στην απλωμένη ενότητα
εραστή και αγαπημένης.

Αυτή είναι αληθινή θρησκεία. Όλες οι άλλες
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είναι πεταγμένοι επίδεσμοι μπροστά σ’ αυτή.
Αυτό είναι ένα σήμα σκλαβιάς και κυριότητας
που χορεύουν μαζί. Αυτό είναι μη-υπάρχειν.

Ούτε λόγια, ούτε κανένα φυσικό γεγονός
μπορεί να το εκφράσει.

Ξέρω αυτούς τους χορευτές.
Μέρα νύχτα τραγουδώ τα τραγούδια τους
σ’ αυτό το κλαδί του φαινομένου.

Ψυχή μου, μην προσπαθήσεις ν’ απαντήσεις τώρα

Βρες ένα φίλο και κρύψου.

Όμως τι μπορεί να μένει κρυμμένο;
Το μυστικό της αγάπης σηκώνει πάντα το κεφάλι
έξω απ’ τα καλύμματα.
«Εδώ είμαι!»

ΓΙΝΕ ΧΙΟΝΙ ΠΟΥ ΛΙΩΝΕΙ

Ολοκληρωτικά συνειδητός και κατάλληλος για
τίποτα, έρχεσαι να με δεις.
Είναι κάποιος εδώ; ρωτάω.
Η σελήνη. Η πανσέληνος είναι μέσα στο σπίτι σου.

Οι φίλοι κι εγώ πάμε τρέχοντας κατά μέσα στο
δρόμο.
«Είμαι εδώ μέσα», έρχεται μαι φωνή από το σπίτι,
αλλά εμείς δεν ακούμε.
Κοίταξε ψηλά στον ουρανό.
Το αηδονάκι μου κλαίει λυγμικά σαν μεθυσμένο στον
κήπο.
Φάσες σκορπάνε με μικρά σκουξίματα, Πού,Πού;
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Είναι μεσάνυχτα. Όλη η γειτονιά είναι ξύπνια και έξω
στο δρόμο σκεφτικοί. Η κλέφτρα γάτα έχει γυρίσει.
Ο πραγματικός κλέφτης είναι κι αυτός εδώ, λέγοντας
δυνατά.
«Να, η κλέφτρα γάτα είναι κάπου μές σ’ αυτό το
πλήθος
Κανείς δε δίνει προσοχή.
.
Ω, είμαι πάντα μαζί σου, σημαίνει όταν γυρεύεις το
Θεό,
ο Θεός είναι στο βλέμμα των ματιών σου,
στο βλέμμα της σκέψης, πιο κοντά σε σένα από τον
εαυτό σου
ή σε πράγματα που σου έχουν συμβεί.

Γίνε σα χιόνι που λιώνει.
Ξεπλύσου από τον εαυτό σου.
Ένα λευκό λουλούδι μεγαλώνει στην ησυχία.
Άσε τη γλώσσα σου να γίνει αυτό το λουλούδι.

ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΞΕΡΩ ΤΙ ΚΑΝΩ;

Νομίζεις πως ξέρω τι κάνω;
Πως για μια αναπνοή η αναπνοή ανήκω στον εαυτό
μου;

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΥ ΑΥΛΟΥ

Ακούστε την ιστορία που είπε το καλάμι
για το ότι χωρίστηκε.

«Από τότε που κόπηκα από τον καλαμιώνα
κάνω αυτόν τον ξεφωνιστό ήχο.

Όποιος χωρισμένος τραγηγμένος από μια πηγή,
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νοσταλγεί να γυρίσει πίσω.

Όποιος χωρισμένος απ’ όποιον αγαπάει
καταλαβαίνει τι λέω.

Σ’ όποια συγκέντρωση είμαι εκεί
ανακατεμένος στο γέλιο ή στον πόνο,

φίλος στον καθένα, αλλά λίγοι
θ’ ακούσουν τα μυστικά τα κρυμμένα

στις νότες. Γι’ αυτό δεν υπάρχουν αφτιά.
Σώμα ρεούμενο από πνεύμα,

πνεύμα από το σώμα: κανένα κρύψιμο
αυτής της μείξης. Αλλά δε μας είναι δοσμένο

να βλέπουμε την ψυχή. Ο καλαμένιος αυλός
είναι φωτιά, όχι άνεμος. Γίνε αυτό το άδειο».

Ακούστε τη φωτιά της αγάπης τη μπλεγμένη
στις νότες του καλαμιού, καθώς η ζάλη

λιώνει στο κρασί. Το καλάμι είναι φίλος
σε όλους που θέλουν να κοπεί το υλικό

και να ξεσκλιστεί. Το καλάμι συνδυάζει
πληγή και αλοιφή. Οικειότητα
και λαχτάρα οικειότητας, ένα
τραγούδι. Μια καταστροφική παράδοση

και μια ωραία αγάπη, μαζί. Αυτός
που το ακούει αυτό μυστικά είναι αναισθητηριακός.

Μια γλώσσα έχει έναν πελάτη, το αφτί.
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Ένα ζαχαροκάλαμο έχει τέτιο αποτέλεσμα,

επειδή ήταν ικανό να φτιάσει ζάχαρη
στον καλαμιώνα. Ο ήχος που κάνει

είναι για τον καθένα. Μέρες γεμάτες έλλειψη,
αφήστε τες να περάσουν δίχως έγνοια

που περνάνε. Μείνετε εκεί που είστε
μέσα σε μια τόσο καθαρή, κούφια

Κάθε πείνα ικανοποιείται, εκτός
από την πείνα αυτών των ψαριών, των μυστικιστών,

που κολυμπάνε σ’ ένα πλατύ ωκεανό χάρης
κι ακόμα λαχταρώντας τον!

Κανένας δε ζει σ’ αυτόν χωρίς
να τρέφεται κάθε μέρα.

Αλλά αν κάποιος δε θέλει ν’ ακούσει
το τραγούδι του καλαμένιου αυλού,

πιο καλά να κόψει τη συζήτηση
στη στιγμή, να πει γεια, και να φύγει.

ΑΡΚΕΤΑ ΛΟΓΙΑ;

Πώς ένα μέρος του κόσμου αφήνει τον κόσμο;
Πώς η υγρότητα ν’ αφήσει το νερό;

Μην προσπαθείς να σβήσεις τη φωτιά
ρίχνοντας κι άλλη φωτιά πάνω της!
Μην ξεπλένεις με αίμα την πληγή!
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Όσο γρήγορα κι ας τρέξεις,
τόσο πιο πολύ ο ήσκιος σου θα σ’ ακολουθεί.
Κάποτε βρίσκεται μπροστά!

Μόνο γεμάτος ο ψηλά σου ήλιος
μικραίνει τον ήσκιο σου.

Αλλά αυτός ο ήσκιος σε έχει υπηρετήσει!
Το σκοτάδι είναι το κερί σου.
Τα όριά σου είναι η ζήτησή σου.

Μπορώ να το εξηγήσω αυτό, αλλά θα έσπαζε
το γυάλινο κάλυμμα της καρδιάς σου,
και αυτό δε φτιάνεται.

Πρέπει να έχεις πηγή ήσκιο και φως, και τα δύο.
Άκου και γείρε το κεφάλι σου κάτω απ’ το δέντρο του
τρόμου.

Όταν από αυτό το δέντρο σκορπούν φτερά και
πούπουλα
πάνω σου, γίνε πιο ήρεμος απ’ το περιστέρι.
Μην ανοίξεις το στόμα σου ούτε για ένα κόοοοοοοο.

Όταν ο βάτραχος γλιστράει μες στο νερό, το φίδι
δε μπορεί να τον πιάσει. Μετά ο βάτραχος
σκαρφαλώνει πάλι έξω
και κοάζει, και το φίδι πάει πάλι καταπάνω του.

Ακόμα κι αν ο βάτραχος μάθαινε να συρίζει, πάλι το
φίδι
θ’ άκουγε μέσ’ απ’ το σύριγμα την πληροφορία
που θα χρειαζόταν, η φωνή του βατράχου αποκάτω.
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Αλλά, αν ο βάτραχος μπορούσε να είναι ολότελα
σιωπηλός,
τότε το φίδι θα κοιμότανε πάλι,
κι ο βάτραχος θα έφτανε στο κριθάρι.

Η ψυχή ζει εκεί στη σιωπηλή αναπνοή.

Και ο κόκκος του κριθαριού είναι τέτιος που,
όταν τον βάζεις στο χώμα,
φυτρώνει.

Είναι αυτά λόγια αρκετά,
ή πρέπει να στύψω πιο πολύ χυμό από αυτό;
Ποιος είμαι, φίλε μου;

ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΕΝΟΤΗΤΑ;

Ύμνος στην κενότητα που λευκαίνει την ύπαρξη. ΄
Ύπαρξη:
αυτός ο τόπος ο καμωμένος από την αγάπη μας γαι
την κενότητα.
Και όμως με κάποιο τρόπο έρχεται η κενότητα,
αυτή η ύπαρξη χάνεται.
Ύμνος σ’ αυτό το γεγονός, πάλι και πάλι!

Για χρόνια τραβούσα την ύπαρξή μου από την
κενότητα.
Μετά μια εφόρμηση, μια αιώρηση του βραχίονα,
το έργο τελείωσε.
Ελεύθερος από το όποιος ήμουνα, ελεύθερος από
παρουσία, ελεύθερος από
τον επικίνδυνο φόβο, ελπίδα,
ελεύθερος από την τεράστια λαχτάρα.
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Το εδώ-και-τώρα βουνό είναι κομμάτι ενός
κομματιού
άχυρου.
φυσημένο στην κενότητα.

Αυτά τα λόγια που λέω τόσο αρχίζουν να χάνουν
νόημα:
ύπαρξη, κενότητα, βουνό, άχυρο: λόγια
και αυτό που προσπαθούν να πούν σαρωμένα
πεταμένα απ’το παράθυρο, κάτω στην κλίση της
στέγης.

ΜΟΝΟ ΑΝΑΠΝΟΗ

Όχι χριστιανός ή εβραίος ή μουσουλμάνος, όχι
ινδουιστής,
βουδδιστής, σουφιστής, ζενιστής. Καμιά θρησκεία

ή πολιτισμικό σύστημα. Δεν είμαι από την Ανατολή
ή από τη Δύση, όχι έξω από τον ωκεανό ή πάνω

από το έδαφος, ούτε φυσικός ούτε αιθέριος, όχι
συνθεμένος από στοιχεία καθόλου. Δεν υπάρχω,

δεν είμαι μια οντότητα σ’ αυτόν τον κόσμο ή τον
επόμενο,
δεν κατάγομαι από τον Αδάμ και την Εύα ή

ιστορία καταγωγής. Ο τόπος μου είναι άτοπος, ένα
ίχνος
άνιχνου. Ούτε σώμα ή ψυχή.

Ανήκω στον αγαπημένο, έχω δει τους δύο
κόσμους σαν ένα, καλώ και ξέρω,
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πρώτον, τελευταίον, εξώτερον, εσώτερον, μόνο αυτή
την αναπνοή αναπνέοντας ανθρώπινη ύπαρξη.

ΤΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΥΤΗ ΠΟΥ ΚΕΙΤΟΝΤΑΙ
ΑΔΕΙΑ

Κάθεσαι εδώ μαζί μας, αλλά περπατάς έξω επίσης
σ’ ένα αγρό της αυγής. Είσαι εσύ ο ίδιος
το ζώο που κυνηγάμε όταν έρχεσαι μαζί μας στο
κυνήγι.
Είσαι στο σώμα σου όπως το φυτό είναι στερεό στο
έδαφος,
όμως είσαι άνεμος. Είσαι τα φορέματα του δύτη
που κείτονται άδεια στην ακρογιαλιά. Είσαι το ψάρι.

Στον ωκεανό είναι πολλά φωτεινά νήματα
και πολλά σκοτεινά νήματα σα φλέβες που φαίνονται
όταν υψώνεται ένα φτερό.
Ο κρυμμένος εαυτός σου είναι αίμα σ’ αυτές, αυτές
που είναι χορδές λαούτου που κάνουν ωκεάνια
μουσική,
όχι η θλιβερή άκρη ενός άγριου κύματος, αλλά ο ήχος
της μη ακτής.

ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΟΥ

Σιγά σιγά απογαλακτίσου.
Αυτό είναι η ουσία αυτού που έχω να σου πω.

Αν ένα έμβρυο, που η τροφή του έρχεται από το αίμα,
προχωρά σ’ ένα νήπιο που πίνει γάλα,
σ’ ένα παιδί που τρώει στέρεα τροφή,
σ’ ένα ερευνητή που ζητάει τη σοφία,
σ’ ένα κυνηγό πιο αόρατου θηράματος.
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Σκέψου πώς είναι να συνομιλείς μ’ ένα έμβρυο.
Θα μπορούσες να πεις, «Ο κόσμος έξω είναι πλατύς
και πολύπλοκος.
Υπάρχουν σιταροχώραφα και ορεινά περάσματα
και ανθισμένοι δεντρόκηποι.
Τη νύχτα υπάρχουν εκατομμύρια γαλαξίες, και στο
ηλιοφώς
η ομορφιά των φίλων που χορεύουν σ’ ένα γάμο».

Ρωτάς το έμβρυο γιατί αυτός ή αυτή μένει
κουλουριασμένος
στο σκοτάδι με κλειστά μάτια».
Άκου την απάντηση:

Δεν υπάρχει άλλος κόσμος.
Ξέρω μόνο αυτό που έχω εμπειρία.
Πρέπει να έχεις παραισθήσεις.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Εσύ που αγαπάς τους εραστές,
αυτό είναι το σπίτι σου. Καλώς ήρθες!

Στο μέσο της δημιουργίας μορφών, η αγάπη
δημιούργησε αυτή τη μορφή που λιώνει τη μορφή,
με πόρτα την αγάπη,
είσοδο την ψυχή.
Κοίτα τους κινούμενους κόκκους της σκόνης
στο φως κοντά στο παράθυρο.

Ο χορός τους είναι ο χορός μας.

Σπάνια ακούς την εσώτερη μουσική,
αλλά όμως μ’ αυτή χορεύουμε,
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διευθυνόμενοι από αυτόν που μας διδάσκει
την καθαρή χαρά του ήλιου,
το δάσκαλό μας της μουσικής.

*

Όταν είμαι μαζί σου, είμαστε ξύπνιοι όλη τη νύχτα.
Όταν δεν είσαι εδώ, δε μπορώ να κοιμηθώ.

Να υμνείς το Θεό γι’ αυτές τις δυο αϋπνίες!
Και για τη διαφορά μεταξύ τους.

*
Τη στιγμή που άκουσα την πρώτη μου ερωτική
ιστορία,
άρχισα να σε γυρεύω, μην ξέροντας
τι τύφλα ήταν αυτό.

Οι εραστές δεν συναντιούνται κάπου τελικά.
Βρίσκονται πάντα ο ένας μέσα στον άλλο όλο τον
καιρό.

*
Είμαστε ο καθρέφτης και μαζί το πρόσωπο μέσα του.
Έχουμε αυτή τη στιγμή τη γεύση
της αιωνιότητας. Είμαστε πόνος
και αυτό που θεραπεύει τον πόνο. Είμαστε
το γλυκό κρύο νερό και η στάμνα που το χύνει.

*

Θέλω να σε κρατήσω κοντά μου σαν ένα λαούτο,
έτσι που να φωνάξουμε από αγάπη.

Είμαστε ο καθρέφτης και μαζί το πρόσωπο μέσα του.
Έχουμε αυτή τη στιγμή τη γεύση
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της αιωνιότητας. Είμαστε πόνος
και αυτό που θεραπεύει τον πόνο. Είμαστε
το γλυκό κρύο νερό και η στάμνα που το χύνει.

*
Θα προτιμούσες να πετάξεις πέτρες σ’ ένα καθρέφτη;
Είμαι ο καθρέφτης σου, και να οι πέτρες.

ΚΑΘΑΡΗ ΥΠΑΡΞΗ

Τιμώ αυτούς που προσπαθούν
να ξεφορτωθούν κάθε ψέμα,
που αδειάζουν τον εαυτό
κι έχουν εκεί μόνο καθαρή ύπαρξη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΚΕΨΗ (απόσπ.)

Η ελληνική τέχνη είναι ο σουφιστικός τρόπος.
Δε μελετάνε βιβλία φιλοσοφικής σκέψης.

Κάνουν την αγάπη τους όλο και πιο καθαρή.
Όχι επιθυμίες, όχι οργή. Σ’ αυτή την καθαρότητα
δέχονται και αντανακλούν τις εικόνες κάθε στιγμής,
από εδώ, από τ’ άστρα,από τα νέφη.

Θα εισδέχονται
σα να βλέπουν
με τη φωτεινή καθαρότητα
που τους βλέπει.

*
Στο φως σου μαθαίνω ν’ αγαπάω.
Στην ομορφιά σου, πώς να φτιάχνω ποιήματα.

Χορεύεις μέσα στο στήθος μου,
όπου κανείς δε σε βλέπει,
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αλλά μερικές φορές σε βλέπω,
και αυτή η θέα γίνεται αυτή η τέχνη.

ΗΧΟΛΙΒΑΔΙΑ

Ήρθαμε πάλι σ’ αυτή την καμπύλη της ακτής
που δε μπορεί να φτάνει κανένας ωκεανός.

Δέσε μαζί όλες τις ανθρώπινες διάνοιες.
Δε μπορούν ν’ απλωθούν ως εδώ.

Ο ουρανός γυμνώνει τόσο όμορφα το λαιμό του,
μα φιλί δεν παίρνει. Μόνο γεύση.

Αυτή είναι η τροφή που θέλουν όλοι,
περιπλανώμενοι στις ερημιές. «Παρακαλώ,
δος μας το μάννα και το «ορτύκι σου».

Είμαστε πάλι εδώ με την αγαπημένη.
Αυτός ο αέρας, μια κραυγή. Αυτά τα ηχολιβάδια,
ένας εκπληκτικός μύθος.

Ήρθαμε εδώ στην παρουσία αυτού
που ποτέ δεν ήταν χωριστά μας.

Όταν γεμίζει ο ασκός, ξέρεις
πως ο νερουλάς είναι εδώ.

Ο ασκός ακουμπάει αγαπητικά στον ώμο σου.
«Χωρίς εσένα δεν έχω γνώση,
κανείς τρόπος ν’ αγγίξω κανέναν».

Όταν κανείς μασάει ζαχαροκάλαμο,
του λείπει η ηδύτητά του.
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Μέσα σ’ αυτή την υδρόγειο η ψυχή βρυχάται σα
βροντή.
Και τώρα σιωπή, αυστηρέ μου προγυμναστή.

Δε θα προσπαθήσω να μιλήσω για τον Σαμς.
Γλώσσα δε μπορεί ν’ αγγίξει αυτή την παρουσία.

ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ

Ένα πρόσωπο στην πόρτα του Φίλου
και χτύπησε.

«Ποιος είναι;»
«Είμαι εγώ».

Ο Φίλος απάντησε,«Φύγε, δεν υπάρχει χώρος
για ωμό κρέας σ’ αυτό το τραπέζι».

Αυτό το άτομο πέρασε ένα χρόνο περιπλανώμενο.
Μόνο η φωτιά του χωρισμού
μπορεί ν’ αλλάξει την υποκρισία και το εγώ. Το
πρόσωπο ξαναγύρισε
ολότελα μαγειρεμένο.,
περπάτησε πάνω κάτω μπροστά από το σπίτι του
Φίλου
χτύπησε μαλακά.

«Ποιος είναι;»
«Εσύ».

«Παρακαλώ, έλα μέσα, εαυτέ μου,
δεν υπάρχει χώρος σ’ αυτό το σπίτι για δύο.
Η διπλή άκρη του νήματος δεν περνάει
στην τρύπα της βελόνας.
Είναι μια μοναδικής άκρης, εκλεπτυσμένη άκρη
νήματος,
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Όχι ένα μεγάλο εγώ-ζώο με μπαγκάζια».

Αλλά πώς μπορεί μια κάμηλος να λεπτύνει σε νήμα;
Με την ψαλίδα της άσκησης, με το κάμωμα
πραγμάτων.

Και με βοήθεια από αυτόν που φέρει
αδυνατότητες να ξεπεράσεις, που εγκαταλείπει το
πείσμα,
που δίνει την όραση στον εκ γενετής τυφλό.
Κάθε μέρα που κανείς κάνει κάτι.
Αυτό πάρε το για κείμενό σου.

Κάθε μέρα ο Θεός στέλνει τρεις ενέργειες:
Μία από το σπέρμα του πατέρα στη μητέρα,
για ν’ αρχίσει η ανάπτυξη.
Δεύτερη, μια γέννηση από τη μήτρα του εδάφους,
ώστε αρσενικό και θηλυκό να ξεπηδήσουν στην
ύπαρξη.
Τρίτη, υπάρχει μια αναπήδηση από την επιφάνεια
σε αυτό που είναι πέρα από το θάνατο, ώστε να
αναγνωριστεί
η πραγματική ομορφιά της δημιουργίας.

Δεν υπάρχει τρόπος να το πεις αυτό.
Ας ξαναγυρίσουμε στους δύο φίλους που το νήμα
τους έγινε μοναδικό,
που γητεύουν με τα τρία τους γράμματα
την αρχέτυπη λέξη,

ΕΣΟ.

Ε και Ο δένουν σφιχτά υποκείμενα και αντικείμενα,
ώστε να τα κρατάει ένας κόμπος. Δύο λεπίδες
ψαλιδιού
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κάνουν ένα κόψιμο. Και κοίτα δυο ανθρώπους που
πλένουν φορέματα.
Ο ένας υγραίνει τα στεγνά φορέματα. Ο άλλος
στεγνώνει τα υγρά φορέματα. Μοιάζουν ν’
αντιπαλεύουν ο ένας τον άλλο,
αλλά το έργο τους είναι μια τέλεια αρμονία.

Κάθε ιερό πρόσωπο μοιάζει να έχει μια διαφορετική
διδασκαλία
και άσκηση, αλλά στ’ αλήθεια υπάρχει μόνο ένα
έργο.

Κάποιος που ακούγοντας ένα ανεμόμυλο
αποκοιμιέται.
Δεν πειράζει. Η πέτρα εξακολουθεί αν γυρίζει.

Το νερό από το βουνό
πολύ μακριά από το μύλο συνεχίζει να κυλάει προς τα
κάτω.
Οι κοιμάμενοι θα πάρουν το ψωμί τους.

Αποκάτω κινείται. χωρίς ήχο και χωρίς
επανάληψη. Δείξε μας πού είναι αυτή η πηγή του
λόγου
που δεν έχει αλφάβητο.Αυτή την αδιαστημότητα.

Εδώ που είμαστε τώρα είναι μια στενή φαντασία
που έρχεται από εκεί, και ο πραγματικός, εξωτερικός
κόσμος
είναι ακόμη πιο στενός. Η στενότητα είναι πόνος,
και η αιτία της στενότητας είναι η πολλότητα.

Η δημιουργία ειπώθηκε με ένα ήχο, ΕΣΟ.
Τα τρία γράμματα Ε και Ογια να την καταγράψουν,
ήρθαν μετά.
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Το νόημα του ήχου και η αντήχησή του είναι ένα.
Δεν υπάρχει τρόπος να το πεις ποτέ αυτό,
με τόσα λόγια! Και κανένας τόπος
Να σταματήσεις να το λες.

Στο μεταξύ, ένα λιοντάρι κι ένα λύκος πάλευαν...
Κάμηλος(:παλαμάρι): Αναφορά στη γνωστή Ευαγγελική ρήση.

ΚHWAZA SHAMS-UD-DIN MUHAMMAD
HAFEZ –E SHIRAZE (1315-1390)

1

Στην αγορά που ξεγελάνε τα παιχνίδια την ψυχή
κάτι φωνάζουν: «Ακούστε, μέθυσοι της γειτονιάς,
ακούστε.

Η κόρη του σταφυλιού το ’σκασε, φευγάτη μέρες
τώρα!
Ακούτε, ακούτε, μαζευτείτε, είναι απολυμένη,
φυλαχτείτε!

Φόρεμα έχει ρουμπινί και στέμμα από φουσκάλες,
σήκωσε νου και λογικό. Μην κοιμηθείτε, έχετε το νου
σας!

Όποιον μου φέρει το πικρό κορίτσι με γλυκά θα τον
πληρώσω,
κατεβείτε, ψάξτε μες στην Κόλαση, μπορεί να
κρύβεται εκεί μέσα!

Κάποιος γρήγορος στη νύχτα, ένας κλέφτης, κόκκινος
σαν τριαντάφυλλο, μέθυσος,,
κόκκινος, πικρόγλυκος
− κι αν τη βρείτε, φέρτε τη στο σπίτι του Χαφίζ».
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2

Απαλέ άνεμε, καλοσύνεψε, πες στη λυγερή γκαζέλα:
«Μ’ έσυρες έξω στις ερημιές και στους λόφους».

Τα χαιρετίσματά μου στους πωλητές όλων των
γλυκών πραγμάτων:

Δεν του λείπει ο παπαγάλος του, ο ζαχαροτσιμπιστής
του;

Ίσως, ω τριαντάφυλλο, η ομορφιά σου σε κάνει
περήφανο πολύ
Για να ψάχνεις γυρεύοντας το ερωτοχτυμένο αηδόνι.

Οι φωτισμένοι άνθρωποι αιχμαλωτίζονται από την
ευγένεια:
Μα δε μπορείς να πιάσεις το έξυπνο πουλί με την
παγίδα ή τη θηλιά.

Ένα λεπτό παιδί, ένα καστανό μάτι, μια μορφή
λαμπρή σαν το φεγγάρι ─
Μα γιατί να μη δείχνουν σημάδι καλοσύνης ή
φιλικότητας;

Όταν κάθεσαι μ’ αυτόν που αγαπάς και ξεμετράς το
κρασί,
Θυμήσου τους φτωχούς τρελούς εραστές που μετρούν
τους ανέμους.

Εκτός από αυτό το ένα ελάττωμα, ψεγάδι δε μπορώ
να βρω στην ομορφιά σου─
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Αλλά το πρόσωπό σου δε δείχνει σημάδι αλήθειας ή
αγάπης.

Τι παράξενο αν πιάνοντας τα λόγια του Χαφίζ
Το τραγούδι του Πρωινού Άστρου κάνει τη μέρα να
χορεύει;

3

Το πρόσωπό σου δεν είδε κανένας, και είναι χίλιοι
παρατηρητές:
Ω ρόδο, είσαι μόνο μπουμπούκι, και είναι χίλια
αηδόνια.

Ελάχιστα παράξενο, που εγώ, ένας ξένος ζήτησα τη
χώρα σου:
Σ’ αυτόν τον περίγυρο είναι λεγεώνες αυτοί που μου
μοιάζουν.

Μ’ όλο που είμαι μακριά σου (και όμως κανείς να
μην είναι μακριά!),
Ζω με την ελπίδα μιας στιγμής ένωσης μαζί σου.

Η αγάπη δεν ξέρει διαφορά ανάμεσα σε μοναστήρι
και σε καπηλειό,
Γιατί το φως του προσώπου του Φίλου όλα τ’
ακτινοβολεί.

Όταν το έργο του κελιού του ερημίτη εκτελείται
ευγενικά,
Είναι το γλωσσίδι του άδυτου των Χριστιανών και τ’
όνομα του Σταυρού.

Υπάρχει εραστής που δεν παρατηρεί ο Φίλος την
κατάστασή του;
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Κύριοι, δεν υπάρχει πόνος∙ αν υπάρχει, έχουμε
θεραπευτή.

Όχι άχρηστη, τελικά, ήταν η κραυγή του Χαφίζ,
Αλλά πολύ παράξενη ιστορία κι αφήγηση θαυμάτων.

4

Μες στη θηλιά των βοστρύχων σου η καρδιά μου
είναι ο ίδιος της ο βασανιστής:
Αποστολή μ’ ένα βλέμμα των,ματιών σου, αυτό
κέρδισε.

Και α ο πόθος της ψυχής βγει απ’ την καρδιά σου,
Βιάσου να πραγματοποιήσεις αυτή την πράξη χάρης.

Ορκίζομαι στην ίδια την ψυχή σου, είδωλο γλυκό,
σαν το μεσονύχτιο κερί,
Ολόκληρος ο πόθος μου πως θα με λειώσει φως.

Όταν αποφασίσεις ν’ αγαπήσεις, είπες: «Αηδόνι,
σταμάτα:
Γιατί το ρόδο που μεγαλώνει μόνο του είναι για τον
αυτό του μόνο.

Το ρόδο δεν έχει ανάγκη να ζητήσει άρωμα απ’ την
Κίνα ή το Τουρκεστάν,
Γιατί του ίδιου του μανδύα του η ζώνη κλείνει του
μόσχου το σακούλι».

Λοιπόν απόφυγε το σπίτι του τσιγκούνη κυρίου του
χρόνου:
Ο θησαυρός που σου φέρνει την υγεία κατοικεί στο
ίδιο σου το σπίτι.
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Ο Χαφίζ κάηκε όλος: μένει στα δικά του τα δεσμά,
Όπου η αγάπη κάνει το συμβόλαιο,και οι ψυχές
βάζονται σε κίνδυνο.

5

Ω θεϊκή ομορφιά, ποιος παραμερίζει το πέπλο σου,
ω πουλί του παραδείσου, ποιος σου δίνει σπόρους και
νερό;

Ο ύπνος φεύγει απ’ τα μάτια μου κι η καρδιά μου
λειώνει.
Ποιος τάχα να ’χει το κεφάλι σου στο στήθος του να
του κοιμάσαι.

Άφησες ξαφνικά το στήθος μου και την καρδιά μου
ραγισμένη,
πού βρήκες τώρα σπίτι κι αναπαύεσαι;

Διόλου δε νοιάστηκες για το πικρό μου κλάμα,
σίγουρα τώρα θα ’σαι ψηλά.

Ούτε ρωτάς για μένα το φτωχό καθόλου∙
καμιά συμπάθεια για τον κακομοίρη και παρηγοριά.

Ω παλάτι που μου καίει την καρδιά, ω σπίτι της
αγάπης,
ο θεός μακριά σου να κρατάει τη συφορά των ημερών
του χρόνου!

Σ’ αυτή τη ερημιά είναι μακριά η πηγή,
φυλάξου μη σ’ εξαπατήσει η ερημιά μ’
αντικατοπτρισμούς.
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Το βέλος πού ’ριξε το βλέμμα σου ήρθε ακριβώς στο
στόχο,
ποια νέα πονηριά θα βρει η κακότητά σου;

Ω καρδιά μου, πώς θα βρεις το δρόμο σου στων
γηρατειών τους δρόμους;
Στης νιότης σου τις μέρες επλανήθηκες πολύ.

Το μάτι σου, οινοπώλισσα, βρήκε του ερωτευμένου
την καρδιά,
σίγουρα τι πιοτό σου είναι δηλητήριο πικρό.

Δούλος σου δεν είναι ο Χαφίζ που δραπετεύει απ’ τον
αφέντη του,
γύρισε πίσω, με κατάλυσε το μάλωμά σου.

6

Στην αγορά όπου κάνουν κόλπα με την ψυχή
Φωνάζουν κάτι: «Ακούστε, εσείς κάτοικοι του
σοκακιού των μέθυσων, ακούστε!

Η κόρη του σταφυλιού, άφαντη, απούσα, μέρες τώρα!
Προσοχή προσοχή: συγκεντρωθείτε, είναι λυτή,
προσέχτε!

Ντυμένη ρουμπινί φουστάνι,φοράει τιάρα από
φυσαλίδες:
Έχει σηκώσει αίσθηση κι αντίληψη. Μην κοιμηθείτε,
φυλαχτείτε.

Όποιος φέρει πίσω το πικρό παιδί, θα του πληρώσω
την τιμή της σε γλυκά:
Κατεβείτε, γυρέψτε την στην Κόλαση, αν κρύβεται
εκεί!
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Ένας ξενύχτης, ένας κλέφτης, ένας ροδοκόκκινος,
ένας πικρόγλυκος, ένας μέθυσος
Και αν τη βρείτε, φέρτε την στο σπίτι του Χαφίζ».

7

Με την αυγή πήγα στον κήπο ν’ αρπάξω μια αναπνοή
του τριαντάφυλλου,
Για να δροσίσω λίγο το κεφάλι μου, όπως το αηδόνι
το άρρωστο από αγάπη.

Κοίταξα το κόκκινο τριαντάφυλλο στη δόξα του,
που έλαμπε όπως η λάμπα που ακτινοβολεί τη
σκοτεινιά της νύχτας.

Ήταν τόσο περήφανο για τη νεότητα, την ομορφιά
του,
που με τα χρώματα μπορούσε περιφρόνηση να δείξει
στο φτωχό αηδόνι.

Ο νάρκισσος άφησε να πέσει από το μάτι του ένα
δάκρυ λύπης:
Μελανόψυχη από τη θλίψη, της τουλίπας η καρδιά
σημειώνεται με χίλια σημάδια.

Η ίριδα ρίχνει έξω τη γλώσσα της, το σπαθί του
επαναστάτη, εναντίον του:
Η ανεμώνη χάσκει πλατιά σαν σκανδαλέμπορος.

Να ένα λουλούδι που υψώνει το κύπελλό του, σαν
αυτούς που η λατρεία τους είναι το κρασί.

Και ένα με μια κανάτα, όπως το παλικάρι που κερνάει
τους μέθυσους.
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Πάρε το μερδικό σου, σαν το τριαντάφυλλο, του
γλεντιού κι όλων των ηδονών της νιότης:
Χαφίζ ─ ο αγγελιαφόρος έχει μόνο να παραδώσει το
μήνυμά του.
8

Πού είναι τα νέα που με κάνουν ένα με σένα ─ θα
παρέδιδα το πνεύμα.
Είμαι αυτό το παραδεισιακό πουλί που δε μπορούν να
το κρατήσουν οι παγίδες.

Τ’ ορκίζομαι στην αγάπη σου, αν δώσεις την εντολή
να γίνω σκλάβος σου,
Θα πεταρίζω πέρα από τις επικράτειες του Χρόνου
και του Διαστήματος.

Στείλε κάτω, ω Κύριέ μου, τη βροχή σου απ’ τ’
οδηγητικό σύννεφο.
Αλλιώς θα φύγω από το κέντρο των πραγμάτων όπως
ένα μόριο σκόνης.

Αν κάθεσαι πάνω στον τάφο μου με κρασί και
μουσική,
Κατά την ευωδία σου θα σηκωθώ από τούτη τη στενή
θέση και θα χορέψω.

Ω εκλεκτή εικόνα, σήκω, δείξε στη χάρη της τη
μορφή σου,
Θα σηκωθώ και θα στείλω τον αποχαιρετισμό μου
στη ζωή και τον κόσμο.

Κι ας είμαι γέρος, άσε με να περάσω μια νύχτα στο
πλευρό σου,
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και θα σταθώ την αυγή με ανανεωμένη τη νεότητά
μου.

Δος μου μιας στιγμής ανακούφιση την ώρα του
θανάτου μου ─
Σαν το Χαφίζ, θα ξεφύγω απ’ τη ζωή και τον κόσμο.
9

Τα χείλη αυτής που αγαπώ είναι η συνεχής μου
τέρψη:
Ας είναι τιμημένος ο Κύριος, γιατί επιτεύχθηκε ο
πόθος της καρδιάς μου.

Ω Πεπρωμένο, κράτα την αγαπημένη μου σφιχτά στο
στήθος σου.
Δος μου τώρα τη χρυσή κούπα του κρασιού, τώρα τα
ρουμπίνια αυτών των χειλιών.

Σκάνδαλα λένε για μας και λένε μέθυσοι πως είμαστε
─
Οι ανόητοι γέροι,οι μεγάλοι οι χαμένοι στο λάθος
τους.

Εξομολογηθήκαμε για την ωφέλεια του ευσεβή,
Και από το Θεό ζητήσαμε συγγνώμη για όσα κάνουν
οι θρησκευόμενοι.

Ω αγάπη μου, πώς να μιλήσω για χωρισμό από σένα;
Ξέρουν τα μάτια μου εκατό δάκρυα κι έχει εκατό
στεναγμούς η ψυχή μου.

Δε θα ’θελα ούτε ένας άπιστος να υπομείνει το
βάσανο που έδωσε η ομορφιά σου
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Στο κυπαρίσσι που ζηλεύει το σώμα σου και το
φεγγάρι που ξεπέρασε τη λάμψη του το πρόσωπό
σου.
Ο πόθος των χειλιών σου έκλεψε από τη σκέψη του
Χαφίζ
Το βραδινό του Ωρολόγια και την απαγγελία της
Βίβλου.

AHMAD CHAWQI BEY (1863-1932)

ΤΟ ΡΟΛΟΪ

Έχω ένα μεταλλικό ρολόι,
που σαν αυτό δεν έχει κανένας∙

βιάζεται και ατονεί,
σα μια καρτερική καρδιά.

Οι δείκτες του και ο χρόνος
βρίσκονται σε σταθερή σύγκρουση.

Περπατάει, κι εγώ αργοπορώ∙
λίγο με νοιάζει κι αν σταματήσει.

Όμως το φοράω αφού αυτό
μ’ εξαπατάει και για το χρόνο.

ABOU-QASIM AL-CHABBI (1909-1934)

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η ζωή είναι μια κιθάρα,
είναι μια κιθάρα του Θεού.
Και αυτοί που προχωρούνν στη μέρα
κεντούν πάνω της ένα τραγούδι.



296

Οι σκοποί αιχμαλωτίζουν τις αισθήσεις μας,
μ’ ένα είδος μαγείας∙
η απείθαρχη και πικρόχολη φωνή
προδίδει έτσι τη μελωδία.

Και τη νύχτα,απαίσια σπηλιά,
προσφέρει ένα τάφο στο τραγούδι,
σε θάνατο καταδικάζει την καθάρια ηχώ,
πνίγοντας τη φτωχή ζωή της.

MUHAMMAD IBN MUHAMMAD AL-
NAFZAOUI (15ος αι.)

1

Έχει τη λαμπερή ομορφιά του μετώπου.

Με το πλάτος του σ’ όλες τις διευθύνσεις μοιάζει με
το φεγγάρι.
Με τη φλογερή του φωτιά που το τυλίγει μοιάζει με
τον ήλιο.
Νιώθεις πως θα κάψει το δέρμα του μέλους που το
πλησιάζει,
κι αυτό δε μπορεί να μπει παρά υγραμένο από το
σάλιο,
η αρωματισμένη οσμή που απλώνει είναι
αναγαλλίαση.

2

Όταν αυτή, γυμνωμένη, σηκώνει το φόρεμά της,
κάτι στρογγυλά μεγαλωμένο,
όμοιο με κούπα αναποδογυρισμένη.
Κι όταν βάζεις εκεί το χέρι σου, μοιάζει σα να
χουφτώνεις
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ένα πλήρη μαστό φουσκωμένο και γερό.
Όταν το διαπερνάς με τη λόγχη σου, σου απαντάει
άγρια δαγκώνοντας,
όταν πας να τραβηχτείς, σε κρατάει βυζαίνοντας όπως
το παιδί που θηλάζει,
όταν, τελειώνοντας, θέλεις να ξαναρχίσεις,
το βρίσκεις όμοιο με πυρωμένη εστία απ’ όπου
ξεπηδάει καυτή φλόγα.
3

Όμοιο με γυναίκα ξαπλωμένη στην κοιλιά, το αιδοίο
γεμίζει την παλάμη,
που, για να το πιάσει ολόκληρο, πρέπει όσο μπορεί να
προσπαθήσει.
Ο τόπος που πιάνει είναι υγρός
και λες πως βλέπεις το κλειστό μπουμπούκι του
λουλουδιού του φοίνικα.
Με τη λεπτότητα της επιδερμίδας του
μοιάζει με το άτριχο μάγουλο του εφήβου.
Η είσοδός το είναι στενή,
η είσοδός του είναι δύσκολη
και μοιάζει, όταν τη δοκιμάζεις,
σα να χτυπάς σε θώρακα φολιδωτό.
Κι αφήνει, στην εισαγωγή,
τον ήχο νέου υφάσματος που σχίζεται.
Όταν το μέλος το γεμίζει,
δέχεται μια ζωντανή δαγκωματιά,
όπως αυτή που νιώθει ο μαστός της παραμάνας
ανάμεσα στα χείλη του μωρού.
Τα χείλη του είναι φλογισμένα
σαν τη φωτιά που συστρέφεται.
Τι γλυκιά αυτή φωτιά!
τι γλυκιά για την ύπαρξή μου!

4
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Το αιδοίο έχει φλόγα δυνατή,
που η έδρα της είναι μια δυνατή καρδιά κι ένα
δονούμενο στήθος που σφίγγει:
η φωτιά του περνάει σ’ αυτό που του μπαίνει
κι έχει την ένταση που τυλίγει την καρδιά του
ερωτευμένου:
είναι από υπόδημα πιο στενό
πιο στενό κι απ’ τον κύκλο ακόμη γύρο από την κόρη
του ματιού.

5

Όταν βλέπω αυτό το δώρο, αγαπημένη μου κυρία,
λέω αυτά τα λόγια:
«Πιο πολύ από κάθε θνητό, η χαριτωμένη φίλη μου
το αξίζει αυτό:
Να ένα αιδοίο που η φλόγα του υψώνεται στο κέντρο
σαν τον Πρίαπο. Σκέψου και μάθε.
Ένα τέτιο αιδοίο βρίσκεται στο κέντρο του κοριτσιού
που ξέρω κι είναι πιο χαριτωμένο από το φεγγάρι,
ένα κορίτσι με ωραίο δέρμα, μυρωδάτο σαν το μόσχο,
το πιο ωραίο από τα ωραία κορίτσια.
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ΑΓΓΛΙΑ

ΜΠΕΟΓΟΥΛΦ (Απόσπ.)

Σκίλντινγκ
Προσέξτε!

Ο γενάρχης των

Έχουμε ακούσει την προκοπή του
θρόνου της Δανίας,

πως οι βασιλιάδες του λαού άνθισαν
τις παλιές μέρες,

πως κείνοι οι βασιλικοί πρίγκιπες
κέρδισαν αυτή τη δόξα.

Δεν ήταν ο Σκίλντ Σέφινγκ που
τράνταξε τους οίκους,

5 πήρε τους πάγκους του υδρομελιού,
δίδαξε τους σφετεριστές

εχθρούς να τον φοβούνται, αυτός
που όταν βρέθηκε, παιδί,

δεν είχε ρούχα; Όμως έζησε κι
ευτύχησε,

υψώθηκε σε δύναμη κι ανάστημα
κάτω απ’ τον ουρανό,

μέχρι που τα κλαν των ακτών της
θάλασσας τα γειτονικά

10 πάνω στο δρόμο της φάλαινας όλα
τον υπακούνε

και του πληρώνουν φόρο. Αυτός
είναι βασιλιάς!
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Σκίλντ,
Έν’ αγόρι απόκτησε ύστερα ο

ένα παιδάκι στην αυλή του οίκου,
μια ελπίδα του λαού,

που τους έστειλε ο Θεός· οι
μακρόχρονοι πόνοι

15 δεν ήταν άγνωστοι σ’ Αυτόν, τα
σκληρά χρόνια

χωρίς κύριο. Γι’ αυτό ο Χορηγός
της ζωής

ο Δοξασμένος τους χορήγησε αυτή
την ευλογία.

Στους βόρειους τόπους τ’ όνομα του
Μπέοου,

του γιου του Σκιλντ, απλώθηκε
πλατιά.

20 Γιατί ο πρίγκιπας πρέπει έτσι την
αρετή του να δείχνει,

να δίνει απλόχερα όταν ζει στο σπίτι
του πατέρα του,

που στα γερατιά, όταν οι εχθροί
συγκεντρώνονται,

μόνιμοι φίλοι δίπλα του να
στέκονται

και με χαρά να τον υπηρετούν. Με
δοξασμένη πράξη

25 φτάνει να ’ναι τιμημένος στο λαό
του.

έφυγε,
Την ώρα του την ορισμένη ο Σκίλντ
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πέρασε ο ήρωας να τον φροντίσει ο
Κύριός του.

Τον πήγαν έξω στην ακτή της
θάλασσας

οι ορκισμένοι σύντροφοί του στα όπλα,
όπως το ’χε επιθυμήσει,

30 όταν το λόγο του έλεγε, ο Φύλακας
των Σκίλντινγκ,

ο αγαπημένος του λαού ιδρυτής.
πολύ είχε κυβερνήσει.

Μεταφρασμένο ολόκληρο, ανέκδοτο

JOHN DONNE (1572-1631)

ΤΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (απόσπ.)

Τα μαλλιά είναι ένα δάσος ενέδρες,
βρόχους, παγίδες, πέδες, χειροπέδες.
Μα ηρεμεί το φρύδι όταν είναι μαλακό κι αφημένο,
μας γκρεμοτσακίζει πάλι ζαρωμένο.
Μαλακό, είναι παράδεισος όπου θα βρούμε
μια διαμονή αθάνατη, και ζαρωμένο, τάφος να
ταφούμε.
Η μύτη (σαν στο μεσημβρινό τον πρώτο) προχωράει,
όχι (σαν σ’ ανατολή στη μέση και δύση), αλλά στη
μέση δυο ήλιων πάει∙
αφήνει ένα μάγουλο, ημισφαίριο ροδί
στις δυο πλευρές, κι έπειτα μας οδηγεί εκεί,
που στα νησιά βρισκόμαστε τα ευτυχισμένα
(όχι σ’ αχνά Κανάρια αλλά στ’ Αμβροσιασμένα)
τα φίνα χείλη της∙ όπου, όταν είμαστε φερμένοι,
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εκεί αγκυροβολούμε και νιώθουμε στην πατρίδα μας
φτασμένοι,
γιατί όλα μοιάζουν: εκεί τραγούδι σειρήνων και εκεί
σοφές μαντείες Πυθικές γεμίζουνε το αφτί∙
εκεί είναι ένα ρέμα, όπου μαργαριτάρια διαλεγμένα
τα ρεμάρα, στη γλώσσα τη σχισμένη της είναι
κατοικημένα.
Αυτά, και το πηγούνι το ακρωτήρι το λαμπρό
πέρ’ από κουπί∙ και ο ευθύς Ελλήσποντος κυλά
στην Άβυδο και τη Σηστό μέσα των στηθιών των δυό
(όχι δυό εραστών αλλά γι’ αγάπες δυό φωλιά)
ασύνορη μια θάλασσα διαδέχεται, αλλά το μάτι σου
μπορεί
νησιώτικους ασπάλακες εκεί να δει∙
και πλέοντας προς την Ινδία, σε κείνη την οδό
θα μείνει στον ωραίο Ατλαντικό αφαλό∙
και αν και το ρεύμα είναι για να σ’ οδηγεί,
θα είναι εκεί που θα ’θελες να ’χες κλειστεί,
σ’ ένα άλλο δάσος θα είσαι πια,
όπου πολλοί ναυάγησαν κι άλλο κανείς δεν προχωρά..
Και όταν είσαι εκεί, τι το κυνήγι αυτό έχει στοιχίσει,
σκέψου, που στο πρόσωπο έχει αρχίσει.
Καλύτερα να πας πιο κάτω∙ την τέχνη μου σου
συνιστώ,
τι συμμετρία το πόδι με το μέρος έχει αυτό
γιατί ζητάς, που ο χάρτης σου εκεί σε οδηγεί
όμορφα να σταματήσεις, μα αν μη μείνεις εκεί:
ελάχιστα ν’ αλλάξει, και ν’ αποτύχει αυτό μπορεί∙
ο διάβολος, λένε, δε μπορεί ποτέ του ν’ αλλαχτεί.
Είναι το έμβλημα που ονειρεύτηκε
την αδρότητα, είναι αυτό που πρώτο στο κρεβάτι
πέφτει.
Βλέπουμε την ευγένεια εκλεπτυσμένη∙ το φιλί,
που άρχισε στο πρόσωπο, εκεί έχει μεταφυτευτεί,
αφού στο χέρι, αφού στο γόνατο το αυτοκρατορικό,
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τώρα στο πόδι τέρπεται να βρίσκεται το Παπικό∙
αν βασιλιάδες την πιο γρήγορη θεωρούν αυτήν οδό
για να σηκώνονται απ’ το πόδι, κι οι εραστές ας το
κάνουμε αυτό∙
γιατί όπως οι σφαίρες οι ελεύθερες κινούνται
γρηγορότερα πολύ
απ’ τα πουλιά, που ο άνεμος τους αντιστέκεται, έτσι ο
άντρας το μπορεί
που την οδό αυτή την άδεια, την αιθέρια προχωρεί,
παρά αν στης ομορφάδας τα στοιχεία σταματά.
Πλούσια η φύση στη γυναίκα δημιούργησε σοφά
δύο πουγκιά και άσχημα τα στόματά τους απωθητικά:
καιν τότε αυτοί, που στον κατώτερο φόρο χρωστούν,
που ο εισπράκτορας κοιτάζει, έχουν να πορευτούν:
αυτός που δεν το κάνει λάθος μεγάλο θα ’χει,
όσοι αυτός που με το κλύσμα έδωσε κρέας στο
στομάχι.
Σημ. «Ρεμάρα»: Είδος ψαριού που πίστευαν πως

σταματούσε τα καράβια κολλώντας τους το μυζητήρα του.

WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616)

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΛΟΥΚΡΗΤΙΑΣ (απόσπ.)

Το χέρι το κρινένιο κάτω απ’ το ρόδινο μάγουλό της
έχει μπει
κλέβοντας απο το μαξιλάρι το οφειλόμενο φιλί∙ που,
έτσι, θυμωμένο έχει στα δύο χωριστεί φουσκώνοντας
στα δυο πλευρά την έκσταση να ζητεί∙
ανάμεσα σ’ αυτούς τους λόφους η κεφαλή της είναι
θαμμένη:
εκεί σαν αρετής μνημείο είναι ξαπλωμένη αυτή,
από ηδονικά ανίερα μάτια να θαυμαστεί.
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Έξω από το κρεβάτι ήταν το άλλο χέρι της το
θαυμαστό
πάνω στο πράσινο σκέπασμα, που το τέλειο του
λευκό
έμοιαζε σα μαργαρίτα απριλιάτικη μες στο χορτάρι,
με τον ιδρώτα της, όπως της νύχτας η δροσιά,
μαργαριτάρι.
Τα μάτια της, σαν τα χρυσάνθεμα, είχαν το φως τους
σαν σε θηκάρι
και στεγασμένο στο σκοτάδι έμενε τρυφερά
μέχρι που ν’ ανοίξουν να στολίσουνε τη μέρα.

Τα μαλλιά της, σα νήματα χρυσά, έπαιζαν με την
αναπνοή∙
ω σεμνές ασέλγειες, ω ασέλγειες σεμνές
που δείχνει το θρίαμβο στο χάρτη του θανάτου αυτό
και το σκοτάδι του θανάτου της ζωής να βλέπει το
θανατικό.
Καθένα τους στον ύπνο της τής δίνουν τόση ομορφιά
πολλή,
σαν να μην είναι ανάμεσά τους πάλεμα κακό,
αλλά να ζει η ζωή στο θάνατο κι ο θάνατος μες στη
ζωή.

Τα στήθη της, σα φιλντισένιες σφαίρες σε πλαίσιο
γαλανό,
κόσμοι απάρθενοι ακατοίκητοι ζευγάρι.,
άλλο από της κυρίας τους δεν ξέρουνε ζυγό
κι αυτήν να την τιμούν όρκο έχουν πάρει.

ROBERT HERRICK (1591-1674;)
1

Δείξε μου τα πέλματά σου, δείξε μου τις κνήμες, τα
μηριά σου,
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δείξε μου αυτά τα σάρκινά σου πριγκιπάτα,
δείξε μου αυτόν το λόφο (όπου χαμογελάει η αγάπη
καθιστή)
που έχει αποκάτω του μια ζωντανή πηγή.
Δείξε μου το μπούστο σου∙ κι άσε με μετά
όλα σου να τα δω, αφού αναληφθεί σου η πρασιά.

2

Όταν η Τζούλια μου μες στα μεταξωτά της περπατάει
Τότε. τότε (μου φαίνεται) πόσο γλυκά κυλάει
Αυτή η υγροποίηση των φορεμάτων της και πάει.

Μετά, όταν ρίχνω τα μάτια και βλέπω να είναι αυτός
Με κάθε τρόπο ελεύθερος γενναία αυτός ο
κραδασμός
Ω πώς με παίρνει εκείνος ο λαμπυρισμός.

ΣΤΗΝ ΝΤΑΪΝΕΜ

Γλυκιά μου, για τα δυο σου μάτια μη σου καμαρώνει
ο νους
Που αστέρια λαμπυρίζουν στους δικούς τους
ουρανούς∙
Ούτε να καμαρώνεις που μπορείς να δεις αιχμάλωτές
σου
Όλες τις καρδιές∙ ελεύθερες όσο δικές σου:
Περήφανη μην είσαι για την πλούσια αυτή σου κόμη
Που με τον άρρωστο από αγάπη άνεμο παίζει ακόμη∙
Όταν αυτό σου το ρουμπίνι που φοράς κατεβαστεί
Από την άκρη απ’ το μαλακό σου αφτί,
Πάντα πέτρα πολύτιμη θα μένει
Όταν όλου του κόσμου η ομορφιά θα ’ναι χαμένη.



306

PERCY BYSSHE SHELLEY (1972-1822)

1

Φοβάμαι τα φιλιά σου, ευγενική παρθένα∙
Δεν πρέπει να φοβάσαι τα δικά μου εσύ∙
Το πνεύμα μου έχει βαθιά το φορτωθεί
Ποτέ του τα δικά σου να βαρύνει εσένα.

Την παρουσία σου, την κίνηση, τους τόνους σου
τρέμω εσένα∙
Δεν πρέπει να φοβάσαι τα δικά μου εσύ∙
αθώα είναι της καρδιάς η υπακοή
που μέσα της λατρεύεσαι από μένα.

2

΄Ενα πουλί θρηνούσε την αγάπη του την πεθαμένη
Πάνω σ’ ένα χειμωνιάτικο κλαδί∙
Ο παγωμένος πήγαινε ν’ ανεβαίνει,
Το παγωμένο ρέμα ήταν κάτω εκεί.

Φύλλα δεν ήτανε στο δάσος το γυμνό
Ούτε λουλούδι πάνω στη γη,
Και στον αέρα ήταν κίνημα μικρό
Εκτός απ’ του ανεμομύλου τη βοή.

ΘΡΗΝΟΣ

1

Ω Κόσμε! Ω ζωή! Ω χρόνε!
Που τα υστερνά σου ανεβαίνω τα σκαλιά,
Τρέμοντας εκεί που πριν είχα σταθεί∙
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Πότε θα γυρίσω πάλι στης λαμπρότητάς σου την
ακμή;

Ποτέ πια ─ Ω ποτέ πια!

Έξω απ’ την ημέρα, τη νυχτιά
Πέταξε μια χαρά μακριά
Άνοιξη φρέσκια, καλοκαίρι και χειμώνας, άσπρα
μαλλιά
Κινούν με θλίψη τη καρδιά μου, αλλά με χαρά

Ποτέ πια ─ Ποτέ πια!

2

Όταν σβήνουν οι μαλακές φωνές, η μουσική
Μέσα στη μνήμη γίνεται παλμοί ─
Τ’ αρώματα, όταν οι γλυκές βιολέτες ατονούν,
Ζωντανά στην αίσθησή μας γρηγορούν.

Τα φύλλα της τριανταφυλλιάς, όταν είναι το
τριαντάφυλλο νεκρό,
Για το κρεβάτι του νεκρού κάνουν σωρό∙
Έτσι κι οι σκέψεις σου, όταν Εσύ θα έχεις φύγει πια,
Ίδια η αγάπη θα κοιμίζεται γλυκά.

HARTLEY COLERIDGE (1796-1849)

]ΑΤΙΤΛΟ]

Ωραία δεν τη βλέπεις εξωτερικά
Όπως συχνά το βλέπεις στην παρθένα∙
Δεν εκατάλαβα ποτέ πόση έχει ομορφιά
Μέχρι που χαμογέλασε σε μένα.
Ω τότε είδα που η ματιά της ήταν λαμπρή,
Ένα πηγάδι αγάπης, φωτεινή πηγή.
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Μα τώρα είναι άτονο και δειλό το κοίταγμά της
Στο δικό μου ποτέ δεν απαντά,
Κι όμως η ματιά μου πάντα κοιτά
Το φως του έρωτα μες στη ματιά της:
Και είναι ωραιότερο πολύ το συνοφρύωμά της,
Απ’ των άλλων παρθένων τα χαμόγελα, μπροστά της.

DANTE GABRIEL ROSSETI 1828-1882)

ΤΖΕΝΙ (απόσπ.)

Ω Τζένι, όπως σε κοιτώ
− για όλο τον πλούτο των μαλλιών σου το λυτό,
τα άζωστά σου και αφηστά μεταξωτά
δεν ξέρεις πόσο με βιβλίο μοιάζει αυτό
στην αντιλάμψη μισοδιαβασμένο ονειρευτό!

Ε, Τζένι, ω ναι, κοιμάσαι πια ─
Κοιμισμένη, φτωχή Τζένι, γρήγορα και δυνατά, ─
Τόσο νέα και τρυφερή και κουρασμένη∙ τόση
ομορφιά
Με το πηγούνι φωλιασμένο στα μαλλιά,
Ήσυχο στόμα, τσίνορα που μοιάζουν γαλανά
Σαν κάποιος ουρανός ονείρων λάμπει από βαθιά.

CHARLES ALGERNON SWINBURNE (1837-
1909)

ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΝΟΣ (απόσπ.)

Το γλυκό στήθος σου χαμηλό και τα κλειστά σου τα
μαλλιά,
Τα ίσα μαλακά πλευρά σου και τα πόδια πιο λεπτά,
Κι ο παράξενος αέρας σου ο παρθενικός,
Αυτά δεν είναι πιο πολύ απ’ ομορφιά
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Για να τους γίνει ο έρωτας χαιρετισμός;

Πώς να σε χαιρετήσει; Όνομα νέο ποιο
Ταιριασμένο στην καρδιά όλων των αντρών,
θα μπορούσε να είναι ελκυστικό
Για εσένα, την κουφή στον έρωτα και ή ντροπή,
Του έρωτα αδερφή από την ίδια αυτή
Όπως του έρωτα γονή;

Α γλυκιά, το στόμα της παρθένας είναι ψυχρό,
Το λουλουδένιο στήθος της είναι απλά ερυθρό,
Και τα μαλλιά χρυσά και καστανά,
Πλεγμένα πάνω σε πλόκαμο απλό
Που της στέφει την κεφαλή.

Το στόμα σου είναι από φωτιά κι άσπρο κρασί,
Το άγονο στήθος σου μου παίρνει το φιλί
Και κάνει την ψυχή μου δική σου ψυχή,
Κάνει δικά μου τα χείλη σου εσένα,
Κι αυτό είναι εμένα.

Έχεις μες στα μαλλιά σου ένα ένα ερπετό,
Σε κάθε βόστρυχό του που πάει κολλητά
Και, α, το λουλουδένιο στήθος σου αυτό,
Α, έρωτα, το στόμα σου τόση ομορφιά,
Για να φιλάει και να κεντά.

W.B.YEATS (1865-1939)

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΕΡΑΣΤΗ

Γι’ αέρα το πουλί στενάζει,
η σκέψη πού δεν ξέρω πάει,
η μήτρα για το σπόρο της βογκάει.
Τώρα η ίδια ηρεμία καταλαγιάζει
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στο νου και στη φωλιά
και στα σφιχτά μηριά.

ALEXANDER POPE (1688-1744)

ΜΟΝΑΞΙΑ

Ευτυχισμένος αυτός που πόθος του κι ευχή
Λίγα πατρικά ορίζουν στρέμματα,
Ευχαριστημένος ν’ αναπνέει τη γενέθλια πνοή

Μέσα στα δικά του χώματα.

Που οι βοσκές του γάλα, τα χωράφια του ψωμί,
Που τα κοπάδια του τού εξασφαλίζουν φορεσιά∙
Που τα δέντρα του το καλοκαίρι του παραχωρούν
σκιά,

Το χειμώνα φωτιά.

Ευλογημένος , όποιος μπορεί να βρει
Ώρες, μέρες και χρόνια να φεύγουν μαλακά
Με υγεία στο σώμα, γαλήνη στην ψυχή,

Τη μέρα γαληνά.

Τη νύχτα ύπνο αγνό∙ άνεση και σπουδή
Αναμιγμένα∙ γλυκιά αναψυχή,
Και αθωότητα, που ευχαριστεί πολύ

Με την περισυλλογή.

Έτσι, ανίδωτος, άγνωστος, να ζω∙
Έτσι να πεθάνω, αθρήνητος να είμαι∙
Κι ούτε μια πέτρα, ως απ’ τον κόσμο θα κλεφτώ,

Να μη λέει πού κείμαι.
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WILLIAMWΟRDSWORTH (1770-1850)

[ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ]

Από ήρεμο ύπνο μου είχε σφραγιστεί ο νους∙
Φόβους δεν είχα ανθρωπινούς:
Έμοιαζε πράγμα αυτή που δε μπορεί
Να νιώσει το άγγιγμα των χρόνων για τη γη.

Κίνηση, δύναμη δεν έχει πια∙ Ούτε που
ακούει, ούτε κοιτά∙ Κυλούμενη στης
γης την έρημη τροχιά Με βράχους,
πέτρες, δέντρα γυρνά.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ

Ένα κοπάδι πρόβατα που ήρεμα περνά
Ένα ένα∙ ο ήχος της μέλισσας μουρμουριστά∙
Το κύλισμα του άνεμου, της θάλασσας, του ποταμού,
Λιβάδια μαλακά, λευκά σεντόνια το νερού κι αγνού
ουρανού∙ ─

Όλα τα σκέφτηκα, άγρυπνος, με τη σειρά
Κι άυπνος απομένω∙ και γρήγορα μελωδικά μικρά
πουλιά
Πρέπει ν’ ακούσω απ’ τον οπωρώνα
Και του πρώτου κούκου τη μελάγχολη κορώνα.

Κι αυτή την τελευταία νύχτα κείτομαι κι ακόμα άλλες
δυο
Και, Ύπνε!, μυστικά, να σε κερδίσω δε μπορώ:
Λοιπόν απόψε μη μ’ αφήσεις να εξαντληθώ.

Χωρίς Εσένα τι είναι ο πλούτος όλος που ’χει η αυγή;
Ένα φράγμα ανάμεσα μέρα και μέρα Εσύ,
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Της φρέσκιας σκέψης, της φαιδρής υγείας μάνα
αγαπητή.

ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΝΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ

Άκουσα χίλιες νότες ενωμένες
Ενώ αναγερτός καθόμουνα σε μια σπηλιά,
Μ’ ευχάριστες σκέψεις, στη διάθεση εκείνη τη
γλυκιά,
Που φέρνουν στο πνεύμα σκέψεις θλιμμένες.

Στα ωραία έργα της της Φύσης είχε δεθεί Η
ανθρώπινη ψυχή που μέσα μου κυλάει∙ Και
ήταν θλίψη πολλή για την καρδιά μου ν’
ανανοήσει
Τι έχει απ’ τον Άνθρωπο έχει ο Άνθρωπος έχει
δημιουργήσει.

Μέσα από τούφες ηρανθέμων, σ’ αυτή τη γλυκιά
σκιάδα,
Η αγιολίτσα έπλεκε στεφάνι∙
Και είναι η πίστη μου πως κάθε ανθού ικμάδα
Τον αέρα που αναπνέει απολαμβάνει.

Γύρο μου πηδούσαν κι έπαιζαν πουλιά,
Της σκέψης τους τά μέτρα δε μπορώ να βρω ─
Μα η ελάχιστη κίνηση που τα κινά
Έμοιαζε τράνταγμα ηδονικό.

Άπλωνα τη βεντάλια τους τα μπουμπουκιαστά κλαδιά
Ν’ αρπάξουν του αέρα την πνοή∙
Και πρέπει να σκεφτώ, μ’ όλα μου τα δυνατά,
Ότι υπήρχε τέρψη εκεί.

Αν έρχεται απ’ τον ουρανό η πίστη αυτή,
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Αν έτσι η Φύση η ιερή έχει ορίσει,
Δίκιο δεν έχω να θρηνώ
Τι έχει απ’ τον Άνθρωπο ο Άνθρωπος δημιουργήσει;

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΟ ΟΡΑΜΑ

Είναι γλυκύτατο, με μάτια όχι υψωμένα,
Να περπατάς το έδαφος εκεί που μονοπάτι δεν είναι
κανένα,
Ενώ ένας ωραίος τόπος γύρο απ’ τον Ταξιδιώτη
θάλλει
Που συγκρατείται αυτός να μην κοιτάξει πάλι.

Πιο ευχαριστημένος από κάποια ιδεατή σκηνή
Έργο της Φαντασίας ή κάποιου τόνου ευτυχή
Διαλογισμό, ανάμεσα, γλιστράει,
Απ’ ομορφιά που έρχεται και ομορφιά που πάει.

─ Αν Σκέψη και Αγάπη μας αφήσουνε, τη μέρα αυτή
Οι επαφές μας με τη Μούσα να κοπούν:
Με την Αγάπη και τη Σκέψη της οδού μας συντροφιά
─
Ό,τι κι αν οι αισθήσεις μας δεχθούνε ή αρνηθούνε ─
Του πνεύματος ο έσω ουρανός θα χύσει τη δροσιά
Της έμπνευσης στον ταπεινότερο αδαή.

[ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ]

Σκιρτά η καρδιά μου όταν κοιτώ
Την είδα μες στον ουρανό:

Έτσι ήταν στης ζωής μου την αρχή,
Έτσι είναι τώρα που έχω ανδρωθεί,
Έτσι κι όταν στα γηρετειά θα φτάνω

Ή ας πεθάνω!
Πατέρας του Άντρα είναι το Παιδί:
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Και θα ευχόμουνα οι μέρες μου να ’χουν δεθεί
Η μία με την άλλη στη φυσική αρετή.

GΕΟRGE GORDON NOEL BYRON (1778-
1824)

ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ (απόσπ.)

Κοιτούν ο ένας τον άλλο και λαμποκοπούν
τα μάτια τους στο φως του φεγγαριού∙ κι αυτή με τ’
άσπρα χέρια αγκαλιάζει
την κεφαλή του δον Ζουάν, και τα δικά του γύρο την
κρατούν
μισοκρυμμένα στις πτυχές που αρπάζει.
Κάθεται αυτή στα γόνατά του και τους στεναγμούς
του πίνει,
αυτός τους δικούς της, ώσπου το τέλος ν’ ασθμαίνουν
τους αφήνει.
Κι έτσι σχηματίζουν μια μορφή που είναι αρχαία
πολύ,
μισόγυμνοι, αγαπημένοι, φυσικοί, ελληνικοί.
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ΓΑΛΛΙΑ

CHARLES D’ ORLE΄ANS (1394-1466)

[ΑΤΙΤΛΟ]

Έχει ο καιρός αφήσει τη στολή
από άνεμο, κρύο και βροχή,
και τα κεντήδι έχει ντυθεί
λιακάδα ωραία, καθαρή, λαμπρή.

Δεν υπάρχει ζωή ή πουλί
που να μη λέει στη γλώσσα του να τραγουδεί:
«έχει ο καιρός αφήσει τη στολή
από άνεμο, κρύο και βροχή»,
ποτάμι, ρέμα και πηγή
φορούν, σα μια λιβρέα κεντητή,
στάλες ασημί και χρυσαφί,
καθένα ντύνεται απ’ την αρχή.

Έχει ο καιρός αφήσει τη στολή
από άνεμο, κρύο και βροχή,
κι έχει ντυθεί την κεντητή
ωραία, καθαρή, λαμπρή.

LOUISE LABE΄ (1524-1566)

(ΑΤΙΤΛΟ)

Φίλα με πάλι και ξαναφίλα με πάλι,
δος μου ένα απ’ τα πιο γευστικά,
δος μου έν’ απ’ τα πιο τρυφερά,
και θα σου πάρω τέσσερα πιο θερμά απ’ την αθάλη.
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Κουράστηκες, παραπονιέσαι, να, τη γαλήνη αν εχω
βάλει,
άλλα δίνοντάς σου πιο γλυκά,
έτσι ενώνοντας τα ευτυχισμένα μας φιλιά,
ας χαιρόμαστε άνετα ο ένας την άλλη.

Τότε διπλή ζωή ο καθένας μας θ’ ακολουθήσει,
καθένας μόνος του και με το φίλο του θα ζήσει.
Μπορώ, Αγάπη μου, μια τρέλα να σκεφτώ.

Πάντα είμαι άσχημα, ζώντας διακριτικά,
Και ικανοποίηση να δώσω δε μπορώ,
Αν έξω μου δεν κάνω κάποια σκανταλιά.

LUIS XIII (1601-1643)

ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ

Ω, πώς ο ουρανός γελάει
αυτόν τον ωραίο μήνα Μάη.
Όμως η άνοιξη ωχριά
στην Αμαρυλλίδα, να, κοντά;
Όμως οι κρίνοι τι είναι πια
στην Αμαρυλλίδα, να, κοντά;

Μα τι η ομορφάδα τους μετρά
μες στη θλιμμένη μου καρδιά,
όταν τα δάκρυα μελετά
στης Αμαρυλλίδας, να, τα μάτια;
Όμως οι κρίνοι τι είναι πια
Στην Αμαρυλλίδα, να, κοντά;
Σ’ αυτούς τους νιούς ανθούς
η αυγή θα ζωντανέψει τους κλαυθμούς.
Όμως η ομορφάδα τους τι είναι πια
για τη θλιμμένη μου καρδιά,



317

όταν τα δάκρυα μελετά
στης Αμαρυλλίδας τη ματιά;

VICTOR HUGO (1802-1885)

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΦΕΥΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ

Ο ποιητής φεύγει στους αγρούς,με θαυμασμό κοιτά,
λατρεύει∙ μια λύρα ακούει μέσα του βαθιά∙
και βλέποντάς τον τα λουλούδια, όλα τα λουλούδια
να πλησιάζει,
αυτά που κάνουνε του ρουμπινού το χρώμα να
χλομιάζει,
αυτά που και του παγονιού θα σβήναν την ουρά,
τα μικρά, χρυσά λουλούδια και τα γαλανά λουλούδια
τα μικρά,
παίρνουν, τις δέσμες τους κινώντας για να τον
δεχτούν,
χαμηλωμένη όψη, ταπεινή ή όψη μεγαλόπρεπη
κρατούν,
οικείο, γιατί αυτά στις ομορφιές είναι σωστά.
«Κοιτάτε», λένε, ο αγαπημένος μας περνά».
Και, φως γεμάτα και σκιές , θολές φωνές,
τα ψηλά δέντρα, που στα δάση ζούνε τα βαθιά,
όλα αυτά τα γέρικα, οι ίταμοι, οι φλαμουριές, οι
σφενταμιές,
οι ζαρωτές ιτιές και οι σεβάσμιες βελανιδιές,
με το μαύρο κλάδωμά της η φτελιά, η βαρυμένη απ’
τις μουσκλιές,
όπως οι ουλεμάδες, όταν εμφανίζεται ο μουφτής,
τον χαιρετούν σεβαστικά, σκύβοντας ως τη γης
τα γένια τους της δάφνης και το φύλλωμα της
κεφαλής,
αποθαυμάζουνε του μέτωπού του την αναλαμπή
και «είναι ο ονειροπόλος μας» λεν με σιγανή φωνή.
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GERARD DE NERVAL (1808-1855)

ΜΙΑ ΑΛΛΕΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

Έχει πια περάσει η νεαρή
σαν πουλάκι ζωντανή και ζωηρή.
Στο χέρι λάμπει ένα λουλούδι,
στο στόμα ένα νέο τραγούδι.

Είναι ίσως στον κόσμο η μια,
που θα ταίριαζε η καρδιά της στην καρδιά μου,
που, ερχόμενη απ’ τη νύχτα τη βαθιά μου,
θα μου τη φώτιζε με μια ματιά.

Μα όχι, − η νεότητά μου έχει σβήσει−
αντίο, συ που με φώτισες ακτίνα ηδεία,
Άρωμα, νέο κορίτσι, αρμονία,
περνούσε η ευτυχία − μ’ έχει παρατ ήσει.

ALFRΕ΄ DE MUSSET (1810-1857)

ΘΛΙΨΗ

Έχω πια χάσει την ορμή και τη ζωή,
τους φίλους μου και τη χαρά∙
έχω πια χάσει και την περηφάνεια αυτή,
που για το πνεύμα μου μού ειναι πίστη μια φορά.

Όταν η Αλήθεια μού ’γινε γνωστή,
πίστεψα πως μια φίλη ήταν αυτή∙
όταν την είχα πια καταλάβει κι αισθανθεί,
την είχα κιόλας σιχαθεί.

Κι όμως είναι αυτή παντοτινή,
κι όποιοι την έχουνε παραμερίσει,
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τα έχουν εδώ κάτω όλα αγνοήσει.

Μιλά ο θεός, πρέπει απάντηση να του δοθεί.
Και το καλό το μόνο μου μες στη ζωή αυτή
είναι πως μερικές φορές έχω θρηνήσει.

CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867)

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

Η φύση είναι ένας ναός, όπου κίονες ζωντανοί
Αφήνουν κάποτε συγκεχυμένα λόγια ν’ ακουστούν∙
Ο άνθρωπος μέσα από συμβόλων δάση περνάει εκεί
Που με οικείο βλέμμα τον κοιτούν.

Σαν τις μακριές ηχούς που από πέρα συγκερνιούνται
Μέσα σε σκοτεινή, βαθιά ενότητα
Πλατιά, όπως η νύχτα κι όπως η καθαρότητα,
Τα αρώματα, τα χρώματα κι οι ήχοι ανταπαντιούνται.

Υπάρχουν αρώματα φρέσκα σαν τη σάρκα στα
παιδιά,
Γλυκά όπως οι βαρύαλοι, πράσινα όπως οι αγροί
−Και άλλα νοθεμένα, πλούσια και θριαμβικά,

Που έχουν των ατέλειωτων πραγμάτων την ορμή,
Όπως του κεχριμπαριού, του μόσχου, του
μοσχολίβανου, του λιβανιού,
Που τραγουδούνε τις εξάρσεις των αισθήσεων και
του νου.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΥΓΗ

Όταν στους άσωτους η λευκή και ροδόχρωμη αυγή
Φτάνει στην ένωση του Ιδεώδους του διαβρωτικού,
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Με την ενέργεια ενός μυστηρίου εκδικητικού,
Ένας άγγελος ξυπνά. στου ναρκωμένου κτήνους την
ψυχή.

Των Πνευματικών Ουρανών το απροσπέλαστο
γαλανό,
Για τον ξοφλημένο άνθρωπο που ονειρεύεται ακόμα
και στενάζει,
Με την έλξη του βαράθρου απλώνει και βουλιάζει.
Έτσι, ακριβή Θεά μου, Πλάσμα φωτεινό και αγνό,

Πάνω στους καπνούς των συντριμμιών των ηλίθιων
οργίων
Η ανάμνησή σου, πιο διαυγής, πιο ρόδινη, πιο γλυκιά,
Στα μεγαλωμένα μάτια μου ασταμάτητα γυρνά.

Ο ήλιος έχει μελανώσει τη φλόγα των κεριών∙
Έτσι, νικητήριο πάντα, το φάσμα σου είναι ίδιο,
Ψυχή αστραφτερή, με τον αθάνατο ήλιο.

ARTHUR RIMBAUD (1854-1891)

ΑΙΣΘΗΣΗ

Τα γαλάζια βράδια του καλοκαιριού στα μονοπάτια
θα γυρνάω
από τα στάχυα τσιμπημένος, να πατάω το λεπτό
χορτάρι∙
ονειροπόλος τη δροσιά στα πέλματα θα κρατάω
τον άνεμο θ’ αφήνω να μου λούζει το γυμνό κεφάλι.

Δε θα μιλώ, σκέψη στο νου δε θα περνά,
αλλά η άπειρη αγάπη θ’ ανεβαίνει στην ψυχή
και μακριά θα πάω, μποέμ, πολύ μακριά
μέσα στη φύση –με γυναίκα όπως μαζί.
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ΗΜΠΟΕΜΙΚΗ ΖΩΗ ΜΟΥ

Έφευγα, μέσα στις τρύπιες τσέπες τις γροθιές∙ και
το παλτό μου ιδεώδες εγινότανε κι αυτό∙ πήγαινα
κάτω απ’ τον ουρανό, ω Μούσα, και σου ήμουνα
το ιδεατό∙
ω! λα! λα! πόσες αγάπες ονειρεύτηκα λαμπρές!

Το μοναχό μου παντελόνι είχε μια τρύπα μεγάλη.
− Ονειροπόλος Κοντορεβυθούλης εξεκοκκούσα στην
πορεία μου
ρίμες. Ήταν η Μεγάλη Άρκτος κατοικία μου.
− Ένα γλυκό φρου-φρου στον ουρανό τ’ αστέρια μου
είχαν βγάλει.

Και τ’ άκουγα στου δρόμου εγώ την άκρη
καθισμένος,
όπου ένιωθα στον Σεπτέμβρη πάντα την κάθε ωραία
βραδιά,
στο μέτωπό μου της δροσιάς σαν του κρασιού τη
δύναμη πιωμένος.

Ή ριμάροντας ανάμεσα σε σκιάσματα φανταστικά
σαν σε λύρες, τράβαγα τα ελαστικά
των πληγωμένων παπουτσιών μου, κοντά, ένα πόδι,
στην καρδιά.

FAGUS (1872-193)

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΜΠΑΛΚΟΝΙ
ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Το κάθε χελιδόνι, Κύριε, γιατί
Τόσο χαμηλά, τόσο ψηλά πετά:
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Γι ‘ αυτό τίποτα δε γνωρίζουνε αυτά,
Τι ξέρω εγώ; τίποτα.

Κι εγώ, πότε χαρούμενος και πότε σκυθρωπός, γιατί,
Οι στίχοι μου, η πρόζα μου, γιατί,
Κάτω από τα δάχτυλά μου αυτό το δάχτυλο,γιατί,
Γι’ αυτό τι ξέρω; Τίποτα.

GUILLAUME APOLINAIRE (1880-1916)

Ο ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Έκοψα από ρείκι αυτό το κλαδί
Θυμήσου το φθινόπωρο είναι πεθαμένο
Δε θα ξαναϊδωθούμε πια στη γη
Άρωμα χρόνου ρείκι κλαδί
Και θυμήσου πως σε περιμένω.

ΑΚΟΥΩ...

Ακούω της πόλης την οχλοβοή
Κι αιχμάλωτος χωρίς ορίζοντα ανοιχτό
Δε βλέπω άλλο από εχθρικό ουρανό
Και στους τοίχους τους γυμνούς τη φυλακή.

Φεύγει η μέρα και να καίει κοιτώ
Μια λάμπα μες στη φυλακή
Είμαστε μοναχοί μες στο κελί
Αγαπημένη διαύγεια Αγαπημένη λογική

ΠΟΣΟ ΑΡΓΑ ΠΕΡΝΟΥΝ

Περνούν οι ώρες πόσο αργές
Όπως και μια ταφή περνά
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Θα κλαις την ώρα αυτή που κλαις
Που θα περνάει πολύ αργά
Όπως είναι όλες οι ώρες περαστικές.

TRISTAN DEREME (1889-1941)

ΠΟΙΗΜΑΤΑ (4)

Ουρλιάζει ο άνεμος, στη θηριώδη του οργή
Κύματα μαύρα ως τον ουρανό υψώνει
Ούτε ένα άστρο. Πλήθος απελπισίες μου η ζωή,
Πλανιέται αξιοθρήνητη γαλέρα δίχως τιμόνι.

Παρουσιάζεσαι , κρεμάμενο δρολάπι η πλατιά
κραυγή:
Μιλάς, και η μαλακή, γλυκιά φωνή σου το κρατεί
γαληνεμένο,
Κι η θάλασσα τραγουδιστή χαϊδεύει την ακτή,
Και τ’ όνειρό μου είναι στον ήλιο ένα καράβι
ανθισμένο.

PAUL ELUARD (1895-1962)

Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΣΟΥ

Η καμπύλη των ματιών σου κάνει το γύρο της
καρδιάς μου,
Ένα δαχτυλίδι χορού και γλύκας
Φωτοστέφανο του χρόνου, κούνια νυχτερική και
σίγουρη.,
Και αν τίποτα πια δεν ξέρω απ’ όσα έχω ζήσει
Είναι γιατί τα μάτια σου δε μ’ έχουν από πάντα ιδεί.
Φύλλα ημέρας και βρύα δροσιάς,
Καλάμια ανέμου, ευωδιαστά χαμόγελα,
Φτερά που σκεπάζουν τον κόσμο του φωτός,
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Καράβια φορτωμένα ουρανό και θάλασσα,
Κυνηγοί θορύβων και πηγές χρωμάτων,
Αρώματα ανοιγμένα απ’ τη νεοσιά των αυγών
Που πάντα κινείται πάνω στο ψαθί των άστρων,
Όπου οι μέρες εξαρτώνται απ’ την αθωότητα
Ο κόσμος ολόκληρος εξαρτάται από τα καθαρά σου
μάτια
Και όλο το αίμα μου κυλάει μες στα βλέμματά σου.

Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ

Η θάλασσα είναι γαλάζια σαν το πορτοκάλι
Ποτέ ένα λάθος δε διαψεύδουν οι λέξεις
Δε μας το δίνουν πια να τραγουδάμε
Στον κύκλο των φιλιών να κατανοηθούν
Οι τρελοί και οι αγάπες
Αυτή γαμήλια ένωση
Όλα τα μυστικά όλα τα χαμόγελα
Και ποια φορέματα συχώρεσης
Να την πιστέψουν ολόγυμνη.
Οι σφήκες ανθίζουν πράσινες
Η αυγή περινέται γύρο στο λαιμό

Ένα περιδέραιο παραθύρων
Φτερά καλύπουν τα φύλλα
Έχεις όλες τις ηλιακές χαρές
Όλο τον ήλιο πάνω στη γη
Πάνω στους δρόμους της ομορφιάς.

ΑΫΠΝΙΑ

Σου μιλάω πάνω από πόλεις
Σου μιλάω πάνω από πεδιάδες
Το στόμα μου είναι μπροστά στο αφτί σου
Οι δυο πλευρές των τοίχων είναι απέναντι
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στη φωνή μου που σε αναγνωρίζει
Σου μιλάω για την αιωνιότητα.
Ω πόλεις μνήμες από πόλεις
πόλεις τυλιγμένες στις επιθυμίες μας
πόλεις πρώιμες και αργοπορημένες
πόλεις δυνατές πόλεις οικείες
γδυμένες απ’ όλους τους δημιουργούς τους
τους διανοητές τους τα φαντάσματά τους
Τοπίο κυβερνημένο από σμαράγδι
ζων ζωντανό αείζωο
το σιτάρι τ’ ουρανού πάνω στη γη μας
τρέφει τη φωνή μου ονειρεύομαι και κλαίω
γελάω κι ονειρεύομαι ανάμεσα στις φλόγες
ανάμεσα στις δέσμες του ηλιόφωτος
Και πάνω απ’ το σώμα μου το σωμα σου εκτείνει
το στρώμα του καθαρού καθρέφτη του.

ΑΝΕΤΑ

Άνετα και ωραία κάτω
από τις βλεφαρίδες σου
Σαν τη συνάντηση της τέρψης
Χορός και τα λοιπά
Μιλάω τον πυρετό
Ο καλύτερος λόγος για φωτιά
Για να είσαι χλομή και φωτεινή
Χίλιες καρποφόρες πόζες
Χίλιες λεηλατημένες αγκαλιές
Γίνεσαι σκοτεινή και ν’ αποκαλυφθείς
Μια μάσκα εσύ
την ελέγχεις
Σου μοιάζει βαθιά
Και δε φαίνεσαι τίποτα άλλο από πιο χαριτωμένη
γυμνή
Γυμνή στη σκιά και ζαλιστικά γυμνή
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Σαν ουρανός που τρέμει από το άστραμμα
Αποκαλύπτεις τον εαυτό σου σε σένα
Ν’ αποκαλύψεις τον εαυτό σου στους άλλους.

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ

Ανάμεσα σ’ όλα τα βάσανά μου ανάμεσα στο θάνατο
και τον εαυτό
Ανάμεσα στη απελπισία και το λόγο να ζω
Υπάρχει η αδικία και το κακό των ανθρώπων Που δε
μπορώ να δεχτώ υπάρχει η οργή μου Υπάρχουν οι
αιματοβαμμένοι μαχητές της Ισπανίας Υπάρχουν οι
ουρανοβαμμένοι μαχητές της Ελλάδας Το ψωμί ο
ουρανός και το δικαίωμα στην ελπίδα
Για όλους τους αθώους που μισούν το κακό
Το φως είναι πάντα κοντά να σβήσει
Η ζωή είναι πάντα έτοιμη να γίνει χώμα
Αλλά η άνοιξη είναι αναγέννηση που ποτέ δεν
καταβάλλεται
Ένα μπουμπούκι υψώνεται απ’ το σκοτάδι και η
θέρμη εγκαθίσταται
Και η θέρμη θα έχει το διακαίωμα του εγωισμού
Οι ατροφικές αισθήσεις δε θ’ αντισταθούν
Ακούω τη φωτιά να μιλάει ελαφρά για δροσεράδα
Ακούω έναν άνθρωπο να λέει αυτά που δεν έχει
καταλάβει
Εσύ που ήσουν η αισθαντική συνείδηση της σάρκας
μου
Εσύ που αγαπάω για πάντα εσύ που με δημιούργησες
Εσύ δε θ’ ανεχτείς καταπίεση ή βλάβη
Εσύ θα τραγουδήσεις στ’ όνειρο για ανθρώπινη
ευτυχία
Εσύ θα ονειρευτείς την ελευθερία κι εγώ θα σε
συνεχίσω.
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Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ

Αυτή στέκεται στα βλέφαρά μου
και τα μαλλιά της είναι πλεγμένα με τα δικά μου,
Έχει τη μορφή των χεριών μου,
Έχει το χρώμα των ματιών μου,
Καταπίνεται από τη σκιά μου
Σαν την πέτρα μπροστά στον ουρανό.
Τα μάτια της είναι πάντα ανοιχτά
Και δε μ’ αφήνουν να κοιμηθώ.
Τα όνειρά της στο ανοιχτό φως της μέρας
Κάνουν τους ήλιους να εξατμισθούν
Με κάνει να γελάω, να κλαίω και να γελάω,
Να μιλάω με τίποτα να’ χω να πω.

MAX ERNST

Ζει σε μια γωνιά ευκίνητη αιμομειξία
Περιστρέφει την παρθενία ενός μικρού φορέματος
Σε μια γωνιά ο ουρανός ελευθερωμένος
Αφήνει μπάλες λευκού στη σπονδυλική στήλη της
καταιγίδας.
Σε μια γωνιά λαμπρή απ’ όλα τα μάτια
Περιμένεις το φίδι της αγωνίας.
Σε μια γωνιά το κάρο της πρασινάδας του
καλοκαιριού
μεγαλόπρεπα ακίνητο για πάντα.
Στη λάμψη της νεότητας
οι λάμπες ανάβουν αργά πια.
Η πρώτη δείχνει τα στήθη της που σκοτώνουν τα
έντομα που είναι κόκκινα.

ΣΕΙΡΑ

Για τη λαμπεράδα της μέρας της ευτυχίας στον αέρα
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Για να ζήσει εύκολα τη γεύση των χρωμάτων
Για να χαρεί τις αγάπες τόσο που να γελάσει
Για ν’ ανοίξει τα μάτια στην τελική στιγμή
Έχει αυτή κάθε προθυμία.

ΕΜΜΟΝΗ ΙΔΕΑ

Μετά από χρόνια σοφίας
Που κατά τη διάρκειά της ο κόσμος ήταν διάφανος
σαν μια βελόνα
Γουργούριζε αυτό για κάτι άλλο;
Αφού αμιλληθήκαμε με ανταποδιδόμενες χάρες και
σπαταλημένο θησαυρό
Πιο πολύ από ένα κόκκινο χείλι μ’ ένα κόκκινο χείλι
Και πιο πολύ από ένα λευκό πόδι μ’ ένα λευκό πόδι
Πού λοιπόν νομίζουμε πως είμαστε;

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Τρέχα και τρέχα προς την απελευθέρωση
Και βρες και μάζεψέ τα όλα
Απαλλαγή και πλούτη
Τρέχα τόσο γρήγορα που σπάει το νήμα
Με τον ήχο που κάνει ένα μεγάλο πουλί
Με μια σημαία πάντα πίσω ανεμισμένη.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ

Η ζωή είναι αληθινά καλή
Έλα σε μένα, αν έρθω σε σένα είναι ένα παιχνίδι
Οι άγγελοι των μπουκέτων χορηγούν στα λουλούδια
μια αλλαγή χροιάς.
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ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ

Ένα πρόσωπο στην άκρη της μέρας
Μια κούνια στα νεκρά φύλλα της μέρας
Ένα μπουκέτο γυμνωμένη βροχή
Κάθε ακτίνα κρυμμένου ήλιου
Κάθε πηγή πηγών στα βάθη του νερού
Κάθε καθρέφτης σπασμένων καθρεφτών
Ένα πρόσωπο στις κλίμακες της σιωπής
Ένα χαλίκι ανάμεσα σ’ άλλα χαλίκια
Για τα φύλλα τελευταία λαμπυρίσματα της μέρας
Ένα πρόσωπο όπως όλα τα ξεχασμένα πρόσωπα.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

Αντίο λύπη
Καλημέρα λύπη
Γεια σου θλίψη
Γεια θλίψη
Είσαι γραμμένη στις γραμμές του ταβανιού
Είσαι γραμμένη στα μάτια που αγαπώ
Δεν είσαι καθόλου η φτώχεια
Αφού τα πιο φτωχά χείλη σε καταγγέλλουν
Α μ’ ένα χαμόγελο
Καλημέρα λύπη
Αγάπη καλών σωμάτων
Δύναμη αγάπης
Απ’ όπου ανατέλλει η καλοσύνη
σαν ένα ασώματο τέρας
Απροσάρτητο κεφάλι
Θλίψη όμορφο πρόσωπο.

ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΝΥΧΤΑ

Γυναίκα που έζησα μαζί της
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Γυναίκα που ζω μαζί της
Γυναίκα που θα ζήσω μαζί της
Πάντα η ίδια
Χρειάζεσαι ένα κόκκινο μανδύα
Κόκκινα γάντια μια κόκκινη μάσκα
Και σκούρες κάλτσες
Τους λόγους τις αποδείξεις
Να σε βλέπω τελείως γυμνή
Γυμνότητα καθαρή Ω έτοιμη
Στήθη Ω καρδιά μου

ΓΟΝΙΜΑΜΑΤΙΑ

Γόνιμα Μάτια
Κανείς δε μπορεί να με ξέρει πιο πολύ
Πιο πολύ απ’ όσο με ξέρεις εσύ
Τα μάτια σου όπου κοιμόμαστε
Και τα δυο τους
Έχουν ρίξει ένα γήτεμα στις σερνικές μου σφαίρες
Πιο μεγάλη απ’ τις κοσμικές νύχτες
Τα μάτια σου όπου ταξιδεύω Έχουν
δώσει τους οδικούς δείκτες
Κατευθύνσεις αποσπασμένες απ’ τη γη
Στα μάτια σου αυτά που μας δείχνουν
Η ατέλειωτη μοναξιά μας
Δεν είναι πιο πολύ απ’ όσο νομίζουν πως υπάρχει’
Κανείς δε μπορεί να με ξέρει πιο πολύ
Πιο πολύ απ’ όσο με ξέρεις εσύ.

ΤΟ ΕΙΠΑ ΣΕ ΣΕΝΑ

Το είπα σε σένα για τα σύννεφα
Το είπα σε σένα για το δέντρο τη θάλασσας
Για κάθε κύμα για τα πουλιά μέσα στα φύλλα
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Για τα χαλίκια του ήχου
Για οικεία χέρια
Το μάτι που γίνεται τοπίο ή πρόσωπο
Και κανείς δε μπορεί να με ξέρει πιο πολύ
Και ο ύπνος το ανταποδίδει τον ουρανό του χρώματός
του
Για όλα όσα ήπιε η νύχτα
Για το δίχτυ των δρόμων
Για το ανοιχτό παράθυρο για ένα γυμνό μέτωπο
Το είπα σε σένα για τις σκέψεις σου για τα λόγια σου
Κάθε χάδι κάθε πίστη επιζεί.

ΕΙΝΑΙ Ο ΓΛΥΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Είναι ο γλυκός νόμος των ανθρώπων
Κάνουν κρασί από σταφύλια
Κάνουν φωτιά από κάρβουνα
Κάνουν ανθρώπους από φιλιά
Είναι ο γλυκός νόμος των ανθρώπων
Κρατημένος άθικτος παρά τη
δυστυχία και τον πόλεμο παρά
τον κίνδυνο του θανάτου
Είναι ο ζεστός νόμος των ανθρώπων
Να αλλάζουν το νερό σε φως
Το όνειρο σε πραγματικότητα
Τους εχθρούς σε φίλους
Ένας νόμος παλιός και νέος
Που τελειοποιείται
Από τα βάθη της καρδιάς του παιδιού
Στα ύψη του νου.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Στα σημειώματά μου στο σχολείο
Στα θρανίο μου και στα δέντρα
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Στην άμμο στο χιόνι
Γράφω τ’ όνομά μου
Σε όλες τις διαβασμένες σελίδες
Σε όλα τα λευκά χαρτιά
Πέτρα αίμα χαρτί ή στάχτη
Γράφω τ’ όνομά σου
Στις χρυσές εικόνες
Στα όπλα του στρατιώτη
Στα στέμματα των βασιλιάδων
Γράφω τ’ όνομά σου
Στη ζούγκλα στην έρημο
Τα δίχτυα και τους θάμνους
Στην ηχώ της παιδικότητας
Γράφω τ’ όνομά σου
Στο θαύμα των νυχτιών
Στο λευκό ψωμί των ημερών
Στις μισθωμένες εποχές
Γράφω τ’ όνομά σου
Σε όλα τα γαλάζια κουρέλια μου
Στο μουχλιασμένο απ’ τη δεξαμενή ήλιο
Στο ζων απ’ τη λίμνη φεγγάρι
Γράφω τ’ όνομά σου
Στους αγρούς τον ορίζοντα
Τα φτερά των πουλιών
Στον ανεμόμυλο των ήσκιων
Γράφω τ’ όνομά σου
Σε κάθε αναπνοή της αυγής
Στα πλοία στη θάλασσα
Στο τρελαμένο βουνό
Γράφω τ’ όνομά σου
Στον αφρό των σύννεφων
Στον ιδρώτα της καταιγίδας
Στη σκοτεινή ανούσια βροχή
Γράφω τ’ όνομά σου
Στις γλιστερές μορφές
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Στις καμπάνες των χρωμάτων
Στη φυσική αλήθεια
Γράφω τ’ όνομά σου
Στα ξυπνημένα μονοπάτια
Στις ανοιχτές οδούς
Στις σκορπισμένες μεριές
Γράφω τ’ όνομά σου
Στη λάμπα που δίνει φως
Στη λάμπα που έχει πνιγεί
Στο ξαναενωμένο μου σπίτι
Γράφω τ’ όνομά σου
Στο διχοτομημένο καρπό
Στον καθρέφτη μου και το δωμάτιο
Στο αδειανό όστρακο του κρεβατιού μου
Γράφω τ’ όνομά σου
Στο λαίμαργο τρυφερό σκύλο μου
Στα ακροώμενα αφτιά του
Στα αδέξια πόδια του
Γράφω τ’ όνομά σου
Στο πρεβάζι της πόρτας μου
Στα οικεία πράγματα
Στο ιερό ρέμα της φωτιάς
Γράφω τ’ όνομά σου
Σε κάθε σάρκα που είναι συντονισμένη
Στα φρύδια των φίλων μου
Σε κάθε χέρι που τείνεται
Γράφω τ’ όνομά σου
Στο γυαλί των εκπλήξεων
Στα χείλη τα παρόντα
Ψηλά πάνω απ’ τη σιωπή
Γράφω τ’ όνομά σου
Στους ρημαγμένους μου πρόσφυγες
Στους πεσμένους φάρους μου
Στους τοίχους της κρεβατοκάμαράς μου
Γράφω τ’ όνομά σου
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Στη χωρίς πάθος απουσία
Στη γυμνή μοναξιά
Στα εμβατήρια του θανάτου
Γράφω τ’ όνομά σου
Στην υγεία που ξανακερδήθηκε
Στον κίνδυνο που είναι παρελθόν
Στην ελπίδα χωρίς μνήμες
Γράφω τ’ όνομά σου
Με τη δύναμη του λόγου
Ξανακερδίζω τη ζωή μου
Γεννήθηκα για αν σε γνωρίσω
Και να σ’ ονομάσω
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΑΛΗΝΗΣ

΄Έχω περάσει τους δρόμους της παγωνιάς
Τις πόρτες της πικρίας
Για να ’ρθώ να φιλήσω τα χείλη σου
Πόλη μειωμένη σε δωμάτιο
όπου η άλογη παλίρροια του κακού
αφήνει ένα καθησυχαστικό αφρό
Δαχτυλίδι γαλήνης έχω μόνο εσένα
Με διδάσκεις πάλι τι θα πει
Να είσαι ανθρωπινός όταν απαρνιέμαι
Το να ξέρω αν έχω συμπλάσματά μου.

ΕΚΣΤΑΣΗ

Είμαι μπροστά στη θηλυκή γη
Σαν ένα παιδί μπροστά στη φωτιά
Χαμογελώντας αόριστα με δάκρυα στα μάτια μου
Μπροστά σ’ αυτή τη γη όπου όλα κινούνται μέσα μου
Όπου καθρέφτες θαμπώνουν όπου καθρέφτες
καθαρίζουν
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Αντανακλώντας δυο γυμνά σώματα εποχή την εποχή
Έχω τόσο πολλούς λόγους να χάσω τον εαυτό μου
Σ’ αυτή τη γη χωρίς δρόμους κάτω από ουρανούς
χωρίς ορίζοντα
Σπουδαίους λόγους που αγνοούσα χθες
Και δε θα ξεχάσω ποτέ
Καλά κλειδιά βλεμμάτων κλειδιά τα ίδια τους κόρες
τους
μπροστά σ’ αυτή τη γη όπου η φύση είναι δική μου
Μπροστά στη φωτιά την πρώτη φωτιά
Καλή ερωμένη νους
Ταυτοποιημένο αστέρι
Πάνω στη γη κάτω απ’ τον ουρανό μέσα κι έξω απ’
την καρδιά μου
Δεύτερο μπουμπούκι πρώτο πράσινο φύλλο
Αυτή η γη καλύπτει με ιστία
Και ο ήλιος τελικά ερχόμενος σε μας
Είμαι μπροστά σ’ αυτή τη θηλυκή γη
Σαν ένας κλάδος μες στη φωτιά.

Η ΖΩΗ ΜΑΣ

Δε φτάσουμε στο στόχο ένας ένας αλλά σε ζευγάρια
Ξέρουμε σε ζευγάρια θα ξέρουμε τα πάντα για μας
Θα αγαπάμε το κάθε τι τα παιδιά μας θα χαμογελάνε
Στη σκοτεινή ιστορία ή θα θρηνούν μονάχα τους.

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΗ ΠΟΙΗΣΗ

Από τη θάλασσα στην πηγή
Από το βουνό στην πεδιάδα
Κυλάει το φάντασμα της ζωής
Ο αταίριαστος ήσκιος του θανάτου
Αλλά ανάμεσά μας
Γεννιέται μια αυγή ζωηρής σάρκας
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Και ακριβώς καλής
που βάζει σε τάξη τη γη
προχωρούμε με ήρεμο βήμα
και η φύση μας χαιρετάει
η μέρα ενσωματώνει τα χρώματά μας
Φωτιά τα μάτια μας η θάλασσα ένωσή μας
Και όλα τα ζώντα μας μοιάζουν
Όλα τα ζώντα που αγαπάμε
Φανταστικά τα άλλα
Λαθεμένα και καθορισμένα από τη γέννησή τους
Αλλά πρέπει ν’ αγωνιστούμε εναντίον τους
Ζουν με χτυπήματα στιλέτου
Μιλάνε σαν σπασμένη καρέκλα
Τα χείλη τους τρέμουν από χαρά
Στην ηχώ μολυβένιων καμπανών
Στη βουβαμάρα του σκοτεινού χρυσού
Η μοναχική καρδιά όχι καρδιά
Η μοναχική καρδιά όλες οι καρδιές
Και τα σώματα το κάθε αστέρι
Σ’ ένα ουρανό γεμισμένο αστέρια
Σε μια σταδιοδρομία εν κινήσει
Φωτός και βλεμμάτων
Το βάρος μας λάμπει πάνω στη γη
Θάμβος πόθου
Να τραγουδάς γι’ ανθρώπινες ακτές
Για σένα το ζώον που αγαπάω
Και για όλα αυτά πουν αγαπάμε
Που δεν έχουν άλλη επιθυμία παρά ν’ αγαπάνε
Θα τελειώσω αλληθινά φράζοντας το δρόμο
Μ’ απλωμένα πανιά από αναγκασμένα όνειρα
Θα τελειώσω αληθινά βρίσκοντας τον εαυτό μου
Θα πάρουμε κατοχή της γης.
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JACQUES PREVERT (1900-1977)

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Πήγα στην αγορά των πουλιών
Και αγόρασα πουλιά

Για σένα
Αγάπη μου

Πήγα στην αγορά των λουλουδιών
Και αγόρασα λουλούδια

Για σένα
Αγάπη μου

Πήγα στην αγορά των σιδηρικών
Και αγόρασα αλυσίδες

Για σένα
Αγάπη μου

Και μετά πήγα στην αγορά των σκλάβων
Και σε γύρευα

Αλλά δε σε βρήκα
Αγάπη μου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

Η μητέρα κάνει πλεχτό
Ο γιος κάνει πόλεμο
Αυτό το βρίσκει πολύ φυσικό η μητέρα
Ο πατέρας τι κάνει ο πατέρας;
Κάνει δουλειές
Η γυναίκα του κάνει πλεχτό
Ο γιος πόλεμο
Αυτός δουλειές
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Αυτό το βρίσκει πολύ φυσικό ο πατέρας
Και ο γιος και ο γιος
Τι βρίσκει ο γιος;
Δε βρίσκει τίποτα απολύτως τίποτα ο γιος
Ο γιος η μητέρα του κάνει πλεχτό ο πατέρας του
δουλειές αυτός πόλεμο
Όταν θα έχει τελειώσει τον πόλεμο
Θα κάνει δουλειές με τον πατέρα του
Ο πόλεμος συνεχίζεται η μητέρα συνεχίζει κάνει
πλεχτό
Ο πατέρας συνεχίζει κάνει δουλειές
Ο γιος σκοτώθηκε δε συνεχίζει πλέον
Ο πατέρας και η μητέρα πάνε στο νεκροταφείο

Αυτό το βρίσκουν φυσικό ο πατέρας και η μητέρα
Η ζωή συνεχίζεται η ζωή με το πλεχτό τον πόλεμο τις
δουλειές
Οι δουλειές ο πόλεμος το πλεχτό ο πόλεμος
Οι δουλειές οι δουλειές και οι δουλειές
Η ζωή με το νεκροταφείο.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΤΗΝΟΘΗΡΑ

Το πουλί που πετάει τόσο μαλακά
Το πουλί το ρόδινο και θερμό όπως το αίμα
Το πουλί το τόσο τρυφερό το πουλί το τόσο
κοροϊδευτικό
Το πουλί που ξαφνικά φοβάται
Το πουλί που ξαφνικά χτυπιέται
Το πουλί που θα ήθελε να ξεφύγει
Το πουλί το μόνο και ξετρελαμένο
Το πουλί που θα ήθελε να ζήσει
Το πουλί που θα ήθελε να τραγουδήσει
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Το πουλί που ήθελε να σκούξει
Το πουλί το κόκκινο και θερμό όπως το αίμα
Το πουλί που πετάει τόσο μαλακά
Είναι η καρδιά σου ωραία παιδούλα
Η καρδιά σου που χτυπάει με το φτερό τόσο
λυπημένα
Το στήθος σου το τόσο σκληρό και λευκό.

ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΑΜΜΟΙ

Δαίμονες και θαύματα
Άνεμοι και παλίρροιες

Εκεί μακριά η θάλασσα έχει πια τραβηχτεί
Και εσύ

Όπως ένα φύκι μαλακά χαϊδεμένο απ’ τον άνεμο
Μες στους άμμους του κρεβατιού κινείσαι

ονειρευόμενη
Δαίμονες και παλίρροιες
Άνεμοι και παλίρροιες

Εκεί μακριά η θάλασσα έχει πια τραβηχτεί
Αλλά μέσα στα μισάνοιχτα μάτια σου
Δυο μικρά κύματα έχουν μείνει

Δαίμονες και θαύματα
Άνεμοι και παλίρροιες

Δυο μικρά κύματα για να με πνίξουν.

Η ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ Ή ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ

Το παγόνι κάνει τη ρόδα
η τέχνη κάνει τα υπόλοιπα
ο Θεός κάθεται μέσα
και ο άνθρωπος τη σπρώχνει.

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ

Είναι στο τραπέζι
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Δεν τρώνε
Δεν είναι μες στο πιάτο τους
Και το πιάτο τους κρατιέται ολόισο
Κάθετα πίσω απ’ το κεφάλι τους.

ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Έμαθα πολύ αργά ν’ αγαπάω τα πουλιά
το μετανιώνω λίγο
αλλά τώρα είναι τακτοποιημένα
συνεννοηθήκαμε
δεν ασχολούνται μαζί μου
δεν ασχολούμαι μαζί τους
τα κοιτάζω
τ’ αφήνω στον τρόπο τους
όλα τα πουλιά κάνουν το καλύτερό τους
δίνουν το παράδειγμα
όχι το παράδειγμα όπως για παράδειγμα ο Κύριος
Γκλασίς που φέρθηκε θαρραλέα κατά τον πόλεμο ή
το παράδειγμα του μικρού Πολ που ήταν τόσο
φτωχός και τόσο ωραίος και τόσο πολύ τίμιος μ’ αυτό
και που έγινε αργότερα ο σπουδαίος Πολ ο τόσο
πλούσιος και τόσο γέρος τόσο αξιότιμος και τόσο
φριχτός και τόσο τσιγκούνης και τόσο ελεήμων και
τόσο ευσεβής
ή για παράδειγμα αυτή η υπηρέτρια που είχε μια ζωή
κι ένα θάνατο παραδειγματικά ποτέ κουβέντες όχι
αυτό το θείο να τρίζει τα δόντια όχι αυτό κουβέντα με
τον κύριο ή την κυρία πάνω σ’ αυτό το απαίσιο θέμα
του ημερομισθίου
όχι
το παράδειγμα το καθώς πρέπει
παράδειγμα των πουλιών
παράδειγμα των πουλιών
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παράδειγμα των πούπουλων των φτερών του
πετάγματος των πουλιών
παράδειγμα της φωλιάς των ταξιδιών και των
τραγουδιών των πουλιών
παράδειγμα της ομορφιάς των πουλιών
το φως των πουλιών.

ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Απέραντος και κόκκινος
Πάνω απ’ το Μεγάλο Παλάτι

Ο χειμωνιάτικος ήλιος εμφανίζεται
Κι εξαφανίζεται

Όπως αυτός η καρδιά μου θα εξαφανιστεί
Και όλο μου το αίμα θα φύγει
Θα φύγει σ’ αναζήτησή σου

Αγάπη μου
Ομορφιά μο
Και να σε βρει
Εκεί που είσαι.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Τι μέρα είμαστε
Είμαστε όλες τις μέρες

Φίλη μου
Είμαστε όλη τη ζωή

Αγάπη μου
Αγαπιόμαστε και ζούμε
Ζούμε και αγαπιόμαστε

Και δεν ξέρουμε τι είναι η ζωή
Και δεν ξέρουμε τι είναι η μέρα
Και δεν ξέρουμε τι είναι η αγάπη.
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ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ

Λευκά σεντόνια μέσα σε μια ντουλάπα
Κόκκινα σεντόνια μέσα σ’ ένα κρεβάτι
Ένα παιδί μέσα σε μια μητέρα
Η μητέρα μέσα στους πόνους
Ο πατέρας μέσα στο διάδρομο
Ο διάδρομος μέσα στο σπίτι
Το σπίτι μέσα στην πόλη
Η πόλη μέσα στη νύχτα
Ο θάνατος μέσα σε μια κραυγή
Και το παιδί μέσα στη ζωή.

Ο ΚΗΠΟΣ Εκατομμύρια

εκατομμύρια χρόνια
Δε θ’ αρκούσαν

Να πουν
τη μικρή δεύτερη αιωνιότητα

Που μ’ αγκάλιασες
Που σ’ αγκάλιασα

Ένα πρωί μέσα στο φως του χειμώνα
Στον πάρκο Μονσουρί στο Παρίσι

Στο Παρίσι
Πάνω στη γη

Τη γη που είναι ένα άστρο.

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Ένα άλογο καταρρέει
Τα φύλλα πέφτουν πάνω του
Η αγάπη μας ανατριχιάζει.

Κι ο ήλιος το ίδιο.
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PARIS AT NIGHT

Τρία σπίρτα αναμμένα ένα ένα μέσα στη νύχτα
Το πρώτο για να δω το πρόσωπό σου ολόικληρο

Το δεύτερο για να δω τα μάτια σου
Το τρίτο για να δω το στόμα σου

Κι ολόκληρο το σκοτάδι για να μου τα θυμίσει όλα
αυτά

Σφίγγοντάς σε στην αγκαλιά μου.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ...

Δεν πρέπει ν’ αφήνουμε τους πνευματικούς
ανθρώπους να παίζουν με τα σπίρτα Γιατί
Κύριοι όταν τον αφήνουμε μόνο Τον

πνευματικό κόσμο Κύριοι
Δεν είναι καθόλου λαμπρός
Και μόλις μείνει μόνος
Εργάζεται συμβατικά

αναγορεύοντας τον εαυτό του
Και λέγοντας στον εαυτό του προς τιμήν των εργατών

του κτηρίου
Ένα αυτο-μνημείο

Ας το επαναλάβουμε Κύριοι
Όταν τον αφήνουν μόνο
Ο πνευματικός κόσμος

Ψεύδεται
. Μνημειωδώς

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ

Προς το τέλος ενός λόγου εξαιρετικά ενδιαφέροντος
ο σπουδαίος Κρατικός λειτουργός σκοντάφτοντας
σε μια ωραία κούφια φράση
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πέφτει μέσα
και χαμένος μ’ ολάνοιχτο το στόμα
λαχανιάζοντας
δείχνει τα δόντια του
και την τερρηδόνα των ειρηνικών του διαλογισμών
φανερώνει ζωντανό το νεύρο του πολέμου
το λεπτό θέμα του χρήματος.

Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

Μπροστά στην πόρτα του εργοστασίου
ο εργάτης ξαφνικά σταματάει
ο ωραίος καιρός τον τράβηξε απ’το σακάκι
και όπως στρέφεται
και κοιτάζει τον ήλιο
ολοκόκκινον ολοστρόγγυλον
χαμογελαστό στο μολυβένιο ουρανό του
κλείνει το μάτι
οικεία
Τι λες λοιπόν σύντροφε Ήλιε
δε βρίσκεις
πως είναι μάλλον βλακεία
να δοθεί μια τέτια μέρα
σε ένα αφεντικό;

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΟΥΣΕΛ

Στην πλατεία Καρουσέλ
προς τέλος μιας ωραίας καλοκαιρινής μέρας
το αίμα ενός αλόγου
ατυχημένου και ξεζεμένου
κυλούσε
στο λιθόστρωτο
Και το άλογο ήταν εκεί
ορθό
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ακίνητο
στα τρία πόδια
Και το άλλο πόδι πληγωμένο
πληγωμένο και τσακισμένο
κρεμόταν
Πλάι του
ορθός
ακίνητος
βρισκόταν και ο αμαξάς
και μετά η άμαξα κι αυτή ακίνητη
άχρηστο σαν ένα σπασμένο ρολόι
Και το άλογο σώπαινε
το άλογο δεν παραπονιόταν
το άλογο χρεμέτιζε
ήταν εκεί
περίμενε
και ήταν τόσο ωραίο τόσο θλιμμένο τόσο απλό
και τόσο λογικό
που δεν ήταν δυνατό να κρατήσει τα δάκρυά του.

Ω
χαμένοι κήποι
ξεχασμένες πηγές
ηλιόφωτες πεδιάδες
ω πόνος
λάμψη και μυστήρια της εναντιότητας
αίμα και θαμπόφωτα
ομορφιά χτυπημένη
Αδερφότητα.
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ΔΑΝΙΑ

PIET HEIN (1905-1996)

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΗΔΕΙΕΣ

Το βραβείο Νόμπελ
Χρειάζεται έναν υποψήφιο
Φυσικά, απ’ το αισιόδοξο πλήθος
Ζαλίζεστε,
Αλλά κανένας δεν είναι αρκετά
Γνωστός ή σπουδαίος,
Ή αρκετά
Ετοιμοθάνατος.
Θυμηθείτε, δεν είναι
Μια αργοπορημμένη υποτροφία
Είναι
Μια επιήδεια επιχορήγηση.

ΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ ΤΡΕΙΣ

Υπάρχουν τρεις άνθρωποι στον κόσμο, που
Που διασταυρώνουν το δρόμο μου που βλέπω,
Και ο ένας είναι ο άνθρωπος που αγαπάω,
Ο άλλος είναι ερωτευμένος μαζί μου.

Και ένας υφίσταται στα δυνατά όνειρα
Της σκοτεινής πια ψυχής μου,
Ο άλλος στεκεται στην πόρτα της καρδιάς μου
Αλλά δε θ’ ανοίξω την πόρτα.

Και ένας μου ’δωσε κάποτε μια εαρινή αναπνοή
Σαπαταλημένης ευτυχίας ─ αλίμονο!
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Ο άλλος μου ’δωσε ολόκληρη τη μακρά ζωή του
Και ποτέ δεν πήρε πίσω μια ώρα ανταπόδοση.

Και ένας ζει ζεστός μέσα στο τραγούδι αίματός μου
Όπου η αγάπη είναι αγνή, ασύνορη ─
Ο άλλος είναι ένα με τη μονότονη μέρα
Όπου πνίγονται όλα τα όνειρά μας.

Ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο στέκεται κάθε γυναίκα,
Ερωτευμένη, αγαπημένη και λευκή ─
Και μια φορά κάθε εκατό χρόνια συμβαίνει
Οι δύο να γίνουν ένα.
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ΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
(1542- 1591)

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΟ ΛΟΓΟ

Από το θείο λόγο
εγκυμονούσα η Παναγία,
έρχεται απ’ το δρόμο,
αν της δώσεις κατοικία.

Η ΤΕΛΕΙΩΣΗ

Λήθη για το πλασμένο,
μνήμη για τον Πλαστουργό,
προσοχή στο εσωτερικό
κι αγάπη στον Αγαπημένο.

[ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ]

Ζω
χωρίς να ζω σε μένα
και με τέτια ελπίδα μένω,
που πεθαίνω
γιατί δεν πεθαίνω.

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
(1547-1616)

SEGUIDILLA

Θα πατήσω το χώμα εγώ
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το πιο λεπτό,
θα πατήσω εγώ τη γη
την τόσο αχνή.

Θα πατήσω εγώ τη γη
κι ας είναι τόσο σκληρή,
για να μ’ ανοίξει σ’ αυτή
τάφο η αγάπη,
αφού τη τύχη μου την πιο καλή
την πάτησε η αγάπη
ως τόσο αχνή.

Θα πατήσω εγώ με χαρά
τη γη την πιο σληρή,
μην και το πόδι σου πατήσει
το κακό που έχω τόσο φοβηθεί∙
η τύχη μου πέταξε μακριά
κι έχει τη σκόνη αφήσει
τόσο αχνή.

Seguidilla: Είδος παλιού Καστιλιάνικου τραγουδιού και χορού.

LUIS DE GO΄NGORA (1561-1625)

[ΑΤΙΤΛΟ]

Ω του υγρού στοιχείου φωτεινή τιμή,
γλυκό ρέμα κυλούμενο ασημί
που το νερό σου πάει μέσα στη χλόη απλωτό
με ήχο λεπτό, προχώρημα αργό.

Αφού για σέ νιώθω τη φλόγα και την παγωνιά,
ενώ σε σένα η Αγάπη την εικόνα της θαυμάζει
του πρόσωπού της που ροδίζει και λευκάζει
στην ήσυχη την κίνησή σου και τη μαλακή,
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πήγαινε όπως πας∙ χαλαρό να μη βαστάς
στο κυματάκι σου το κρυσταλλένιο χαλαρό το φρένο
χαλινάρι
που το ’χεις την ορμή σου για να κυβερνάς∙

γιατί στη σύγχυση καλό δεν είναι να κρατά
τόση ομορφιά στα στήθια μέσα τα βαθιά
ο μέγας κύριος που την υγρή την τρίαινα έχει πάρει.

LOPE DE VEGA CARPIO (1562-1613)

1

«Μαρικίτα», με καλούν
οι καρολόγοι,
«Μαρικίτα»,με καλούν,
πάω μαζί τους.

2

Πορτοκαλάκια η μικρή μου τα πετάει
των Χριστουγέννων στη Βαλέντσια,
όμως, τ’ ορκίζομαι, αν της τα ρίξω,
πως σίγουρα θα ξαναγίνουν λουλούδια.

Πήγα σε μια μασκαράτα
και στο παράθυρο είχα σταθεί∙
ξημέρωσε η αυγή της
κι είδα στα μάτια της τον ήλιο.
Πορτοκαλάκια από κει
μου ’ριξε θυμωμένη∙
καθώς δεν ξέρει από αγάπη,
θαρρεί πως όλα είναι αστεία,
όμως, τ’ ορκίζομαι, αν της τα πετάξω,
πως σίγουρα θα ξαναγίνουνε λουλούδια.
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Πορτοκαλάκια η μικρή μου τα πετάει
Των Χριστουγέννων στη Βαλέντσια,
Όμως, τ’ ορκίζομαι, αν της τα ρίξω,
πως σίγουρα θα ξαναγίνουνε λουλούδια.

ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΑCHADO (1875-1939)

Σκόρπιο το σύννεφο∙ το ουράνιο τόξο
λαμπερό κιόλας στον ουρανό,
και μ’ ένα γυάλινο κουτί βροχής
και ήλιου ο κάμπος πλαισιωμένος.

Ξύπνησα. Ποιος συννεφιάζει
τα μαγικά κρύσταλλα του ύπνου μου.
Η καρδιά μου ταράζεται
έκπληκτη και τρομαγμένη.

...! Η ανθισμένη λεμονιά,
το κυπαρίσσι στον κήπο,
τα πράσινα χορτάρια,η υγρότητα, το ουράνιο τόξο...,
η υγρασία στα μαλλιά σου!

Και όλα χάθηκαν στη μνήμη
σαν μια φουσκάλα στον άνεμο.

JUAN RAMO΄N JIME΄NEZ (1881-1958)

Άσε ανοιχτές τις πόρτες
απόψε, μήπως αυτός
το θελήσει, απόψε, να ’ρθεί
που είναι νεκρός.

Όλα ανοιχτά,
να δούμε αν του μοιάζουμε
στο σώμα∙



352

να δούμε αν είμαστε
κάτι απ’ την ψυχή του, όντας
αφημένοι στο διάστημα∙
να δούμε αν το μεγάλο άπειρο
μας ρίξει τίποτα, διαπνέοντάς μας
με μας∙ αν θα πεθάνουμε
λίγο εδώ∙ και εκεί, σ’ αυτόν,
αν θα ζήσουμε λίγο.

Ανοιχτό
όλο το σπίτι, το ίδιο
αν θα βρισκόταν με το σώμα
το τωρινό στη γαλήνια νύχτα,
με μας σαν αίμα,
με τ’ άστρα για λουλούδια!

FEDERICO GARCIA LORCA(1849-1936)

[ΑΤΙΤΛΟ]

Όταν ανατέλλει το φεγγάρι
χάνονται οι καμπάνες
και παρουσιάζονται τα μονοπάτια
τα ανέμβατα.

Όταν ανατέλλει το φεγγάρι
η θάλασσα σκεπάζει τη γη
και νιώθεται η καρδιά
νησί στο άπειρο.

Κανείς δεν τρώει προτοκάλια
κάτω απ’ την πανσέληνο.
Είναι το σωστό να τρως
καρπούς πράσινους και παγωμένους.
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LUIS GERNUDA (1904-;)

Η ΑΡΠΑ

Κλουβί ενός αόρατου πουλιού,
αδελφού του νερού και του αέρα,
που η φωνή του γυρεύει
το σιωπηλό και μαλακό χέρι.

Όπως το αιχμάλωτο νερό
του κρουνού, τρέμει, υψώνεται
με την ορμή ουράνιου τόξου,
διδάσκοντας τις ψυχές.

Όπως η αύρα μέσα στα φύλλα
μιλάει τόσο αόριστα, τόσο καθαρά,
για θυμητικά και ξεχασμένα
μυθικά με τον καιρό γινωμένα.

Τι καρποί παραδεισένιοι,
ποιες δεξαμενές τ’ ουρανού
τρέφουν τη φωνή σου; Πες μου, τραγούδα,
πουλί της άρπας ή της λύρας.
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ΙΤΑΛΙΑ

SAN FRANCESCO (1186-1226)

ΑΣΜΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

Υψηλότατε, παντοδύναμε, αγαθέ Κύριε,
δικός σου είναι ο έπαινος, η δόξα, η τιμή
και κάθε ευλογία.
Σε σένα μόνο, Υψηλότατε, σε σένα αρμόζουν
και κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος να σε
μνημονεύει.

Υμνητός είσαι, Κύριέ μου, με όλα σου τα πλάσματα,
ιδιαίτερα ο αφέντης αδερφός ήλιος
που φέρνει την ημέρα και μας φωτίζει μ’ αυτόν.
Και αυτός είναι ωραίος και ακτινοβολεί με μεγάλη
λάμψη,
από σένα, υψηλότατε, παίρνει το νόημά του.

Υμνητός είσαι, Κύριέ μου, για την αδερφή σελήνη
και τ’ αστέρια,
Στον ουρανό τα έπλασες διαυγή και πολύτιμα και
ωραία.

Υμνητός είσαι, Κύριέ μου, για τον αδερφό άνεμο και
για τον αέρα και όλους τους καιρούς,
που μ’ αυτούς συντηρείς όλα σου τα πλάσματα.

Υμνητός είσαι, Κύριέ μου, για το αδερφό νερό,
που είναι πολύ χρήσιμο και ταπεινό και πολύτιμο και
άγιο.

Υμνητός είσαι, Κύριέ μου, για την αδερφή φωτιά,
που μ’ αυτή φωτίζεις τη νύχτα
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και είναι ωραία και παιχνιδιάρικη και δυνατή.

Υμνητός είσαι, Κύριέ μου, για την αδερφή μητέρα
μας γη,
που συντηρεί και κυβερνάει
και παράγει διάφορους καρπούς με χρωματιστά
λουλούδια και το χορτάρι.

Υμνητός είσαι, Κύριέ μου, γι’ αυτούς που συγχωρούν
για την αγάπη σου
και αντέχουν τους κινδύνους και τις δοκιμασίες,
ευτυχισμένοι εκείνοι που αντέχουν εν ειρήνη,
γιατί από σένα, υψηλότατε, θα στεφανωθούν.

Υμνητός είσαι, Κύριέ μου, για τον αδερφό το
σωματικό μας θάνατο,
που απ’ αυτόν κανένας δε μπορεί να ξεφύγει,
αλίμονο σ’ αυτούς που πεθαίνουν μέσα σε θανατικές
αμαρτίες,
ευτυχισμένοι εκείνοι που θα τους βρει να ζουν μέσα
στις πιο άγιες θελήσεις σου,
γιατί ο δεύτερος θάνατος δε θα τους κάνει κανένα
κακό.

Υμνείτε και ευλογείτε τον Κύριό μου και
ευχαριστείτε
και υπηρετείτε με μεγάλη προθυμία.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Πέταξε το αηδόνι − έξω απ’ τ’ ωραίο κλουβί.
Κλαίει το παιδάκι – που δε μπορεί να βρει
μες στο νέο κλουβάκι – το μικρό πουλί
και λέει με πόνο – ποιος του άνοιξε να βγει;
και λέει θλιμμένο – ποιος του άνοιξε να βγεί;
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Και σ’ ένα δάσος άρχισε να περπατεί,
άκουσε το πουλάκι – γλυκά να κεναηδεί.
─ Ω όμορφο αηδόνι – στον κήπο μου έλα πάλι,
Ω όμορφο αηδόνι – στον κήπο μου έλα πάλι.

GUIDO CAVALCANTI (1255-1300)

1

Έχεις σε σένα τα λουλούδια καιτην πρασινάδα
κι αυτό που φωτίζει κι είναι καλο ανείς να δει∙
λάμπει απ’τον ήλιο η δική σου η μορφή,
όποιος δε σε βλέπει πόσο αξίζει δε μπορεί να πει.
Σ’ αυτόν τον κόσμο πλάσμα δεν ξανάδα
τόσο γεμάτο τέρψη κι ομορφιά:
κι όποιος τον έρωτα φοβάται νιώθει σιγουριά,
απ’ τ’ ωραίο σου πρόσωπο, που για τον εαυτό του
ίδια ζητά.

Οι γυναίκες που έχεις συντροφιά σου
μου αρέσουν μόνο από την ομορφιά σου:
και τις παρακαλώ, με την αβρή τους συμπεριφορά,
όποια πιο πολύ μπορεί, να σε τιμά,
την αρχοντιά σου αγαπημένη να κρατεί,
γιατί απ’ όλες είσαι εσύ ξεχωριστή.

2

Ποια είναι αυτή που φτάνει και όλοι οι άντρες την
κοιτάζουν
και τον αέρα από καθαρότητα κάνει να φρικιά
και την Αγάπη έχει μαζί της, κι έτσι να μιλά
κανένας άντρας δε μπορεί, και όλοι στενάζουν.
Ω, με τι είναι όμοια όταν γύρο της κοιτάζει,
εγώ δε μπορώ, η Αγάπη ας το πει:
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τόσο με σεμνότατη γυναίκα μοιάζει,
που κάθε μια, έξω από αυτή, κακοκαιρία πρέπει να
ειπωθεί.

Δυνατό δεν είναι η τέρψη να περιγραφτεί∙
αφού σ’ αυτή υποκλίνεται κάθε αρετή
και για θεά της τη δείχνει η ομορφιά.
Το πνεύμα μας δεν έφτασε ποτέ τόσο ψηλά
και μέσα μας εμείς δεν έχουμε τέτια χάρη,
και δίκαια δεν έχουμε τέτια τέρψη πάρει.

DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

1

Σε κάθε κατεχόμενη κι ευγενική καρδιά
που έρχονται στην όψη της τα λόγια αυτά,
για να γράψουνε τη γνώμη τους ανανταπόδοτα
χαρίσματα
από τον αφέντη τους τον Έρωτα χαιρετίσματα.
Είχαν περάσει στο ένα τρίτο οι ώρες πια
του χρόνου που όλα τ’ αστέρια είναι λαμπρά,
και είδα τον Έρωτα μπροστά μου ξαφνικό,
που τρέμω την παρουσία του να θυμηθώ.

Φαιδρός μου φαίνεται ο Έρωτας με κρατημένη
μες στην παλάμη την καρδιά μου, και στα μπράτσα
του σφιγμένη
παρθένα σε μανδύα τυλιγμένη, κοιμισμένη.
Μετά την ξύπνησε, και την καρδιά μου αυτή τη
φλογερή
εκείνη τρομαγμένη, ταπεινά την έκανε τροφή,
κι έπειτα τον είδα φεύγοντας να θρηνεί.
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2

Ω, σεις που τον Έρωτα περνάτε,
προσέχετε και κοιτάτε,
αν σκέψη άλλου όσο η δική μου είναι βαριά∙
και, παρακαλώ, μόνο να μ’ ακούστε ν’ ανεχθείτε,
κι έπειτα φαντασθείτε,
αν είμαι εγώ του Έρωτα κατοικία και κλειδί.
Ο Έρωτας, όχι για τη δική μου καλοσύνη τη μικρή,
αλλά για τη δική του φύση την ευγενικιά,
μ’ έφερε στη ζωή τη γλυκιά και τρυφερή,
που ακούω πίσω μου να λεν συχνά:
«Θεέ μου, από χάρη ποια
Είναι αυτού του ανθρώπου η καρδιά τόσο ελαφρή;»

Έχασα λοιπόν όλη μου την περηφάνεια αυτή
που από τον ερωτικό εαυτό μου έχει ερθεί∙
και τόσο φτωχός έχω αφεθεί,
που ο φόβος μ’ εμποδίζει να μιλώ.
Έτσι που θέλοντας να κάνω όπως αυτοί
που κρύβουν τις ελλείψεις του από ντροπή,
έξω μου δείχνω η χαρά να με κρατεί
και στην καρδιά μου υποφέρω και θρηνώ.

FRANCESCO PETRARCA (1304-1374)

1

Σεις που τις σκόρπιες ρίμες ακούετε κοντά μου,
αυτή τη στενοχώρια που τρέφει την καρδιά μου,
με το πρώτο λάθος της στη νεότητά μου,
όταν μέρος μου ήμουν άλλος από το τώρα μου αυτό∙
σε άλλο ύφος απ’ αυτό που σκέφτομαι και θρηνώ
μέσα σε μάταιες ελπίδες και μάταιο πόνο,
ελπίζω λύπηση, όχι συχώρεση μόνο,
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από όποιον ξέρει την αγάπη από πείρα, λύπηση να
βρω.

Μα τώρα βλέπω καθαρά, πως, όπως σ’ όλο το λαό,
ήμουνα μύθος για πολύ καιρό, και ντρέπομαι γι’
αυτό,
το ίδιο συχνά, για τον ίδιο μου τον εαυτό:
και για το ξεστράτισμά μου ο καρπός είναι η ντροπή
και το μετάνιωμα και η γνώση η καθαρή,
πως ό,τι στον κόσμο αρέσει, όνειρο που δεν κρατάει
πολύ.

2

Λαιμαργία, βαρεμάρα, ανάκλιντρα νωθρά
έχουν την αρετή από τον κόσμο εξαφανισμένη:
και είναι απ’ τη σωστή οδό ξεστρατισμένη
η φύση μας, απ’ τη συνήθεια νικημένη.
Και είναι σβησμένα όλα τα φώτα τα αγαθά
τ’ ουρανού, που κάνουν τη ζωή ανθρωπινή,
και δείχνεται για φύση θαυμαστή
όποιος να φέρει ποταμό από του Ελικώνα την πηγή
ζητά.

Τέτιος για δάφνες πόθος; τέτιος για μυρτιά;
«Φτωχή πας, Φιλοσοφία, και γυμνή»,
γυρεύοντας το φαύλο κέρδος λέει η κοινή λαλιά.
Λίγους θα βρεις συντρόφους για την άλλη οδό,
και τόσο σε παρακαλώ, πνεύμα ευγενικό:
το μεγαλόψυχό σου έργο μην αφήσεις.

3

Χίλιες φορές, γλυκιά πολεμίστριά μου,
για να μου είναι τα ωραία σου μάτια ειρηνικά,
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μα δε σ’ αρέσει εσέ, κι ας σου ’χω δώσει την καρδιά
μου,
στα χαμηλά να βλέπεις, κι αν το πνεύμα σου ψηλά∙
και, αν για την καρδιά μου μια άλλη γυναίκα τύχει να
ελπίζει,
μέσα σ’ ελπίδα αδύναμη, ψεύτικη ζει:
αφού περιφρονώ αυτό που δε σ’ ευχαριστεί,
στο όποιο ήταν δε μπορεί ποτέ του να ξαναγυρίζει.

Λοιπόν, αν την πιέζω κι σε σένα δε μπορεί να βρει
στη δύστυχη εξορία της κάποια καταφυγή
κι ούτε να είναι μόνη ξέρει, ούτε να πάει όπου άλλη
την καλεί καμία,
τότε μπορεί να ξεστρατίσει τη δική της φυσική
πορεία∙
κι αυτό θα ήταν για τους δυο μας χτύπημα βαρύ,
και πιο πολύ για σένα, αφού σ’ αγαπάει πιο πολύ.

4

Μόνος και σκεφτικός στην άγρια της την πιο πολύ
ερημιά
πάω μετρώντας με τα βήματά μου αργά, διστακτικά
και προσεκτικά κοιτάζω να ξεφύγω μακριά
απ’ όπου χνάρι ανθρώπινο κρατάει η αμμουδιά.
Γι’ άμυνα άλλη δε βρίσκω προστασία
απ’ των ανθρώπων την άγρυπνη ματιά∙
γιατί στις πράξεις που δεν έχουν ευθυμία
απέξω φαίνεται πόσο φλέγομαι βαθιά:
έτσι που τώρα ξέρω πως ακρογιάλια και βουνά
και δάση και ποτάμια ξέρουν πια
τι είναι η ζωή μου, που απ’ τους άλλους είναι
κρυμμένη.
Αλλά άγρια μονοπάτια και τραχιά να βρω
δεν ξέρω που ο Έρωτας να μην πηγαίνει
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αυτή με μένα κουβεντιάζοντας, και μ’ αυτήν εγώ.

5

Η Άρτεμη δεν άρεσε τόσο πολύ στον εραστή,
όσο, από τέτια τύχη, όλη γυμνή
την είδα μες στο δροσερό νερό∙
όσο σε μένα η βοσκοπούλα η τραχιά ορεινή
να πλένει καθισμένη ένα πέπλο αβρό,
που απ’ την αύρα τ’ ανάερα ξανθά μαλλιά κρατεί,
έτσι μ’ έκανε τώρα, που κοιτάζω φλογερό τον
ουρανό,
να τρέμω από του έρωτα την παγωνιά.

6

Άγγελος νέος με γρήγορα φτερά
κατέβηκε απ’ τον ουρανό στη δροσερή ακτή
που μοναχός περνούσα για το πεπρωμένο μου εκεί.
Κι έπειτα, όταν, δίχως οδηγό και δίχως συντροφιά,
με είδε, μια μεταξένια που έπλεκε θηλιά
έριξε μες τα χόρτα, όπου ήταν πράσινη ατραπός.
Και τότε πιάστηκα, και δε δυσαρεστήθηκα μετά∙
τόσο γλυκό απ’ τη ματιά της έβγαινε το φως.

7 (απόσπ.)

Καθάρια, φρέσκα και γλυκά νερά,
όπου τα ωραία μέλη
αυτή που μόνη μου φαίνεται γυναίκα∙
ευγενικέ κορμέ, όπου αρέσει
( με τρέμισμα θυμάμαι)
σ’ αυτήν να κάνει τ’ ωραίο πλευρό κολόνα∙
χορτάρι και λουλούδι, που το χαρούμενο
φόρεμα κάλυπτε



362

μαζί με τον αγγελικό μαστό∙
ιερέ αέρα καθαρέ,
όπου ο Έρωτας με τα ωραία μάτια μου άνοιξε την
καρδιά:
δόστε άκουσμα μαζί
στα θλιβερά τελευταία μου λόγια.

GIOVANNI BOCCACIO (1315-1375)

1

Πάγος έχουν γίνει τα ποτάμια, και τα τρεχούμενα
νερά
τα κλείνει τώρα απέξω η παγωνιά∙
ντυμένα είναι λιβάδια και βουνά
με άσπρο χιόνι και τα δέντρα ειναι γυμνά,
νεκρά τα χόρτα και δεν κελαηδούνε τα πουλιά
στην εχθρική για τη δική τους φύση εποχή∙
και κάθε πλάσμα στη μανία του βοριά
είναι κλεισμένο στη δική του τη φωλιά.

Κι εγώ, θλιμμένος, μόνος σε τόση φωτιά,
καίω και φλέγομαι, που του Ηφαίστου η πυρά
σπίθα δεν ήταν στη δική μου αυτή μπροστά,
και μέρα νύχτα, με πλεχτά τα χέρια μου παρακαλώ
για λίγο νερό τον κύριό μου, και θρηνώ,
και ούτε μια σταγόνα ν’ αποκτήσω δε μπορώ.

2

Τώρα, αγαπημένε κύριέ μου, ανέβηκες ψηλά
για το βασίλειο, όπου ν’ανέβει ακόμη περιμένει
κάθε ψυχή για κείνο εκλεγμένη
στην αναχώρησή του από τον κόσμο αυτό∙
όπου συχνά η λαχτάρα σε τραβούσε, είσαι εκεί,
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τη Λάουρα η ματιά σου πια να δει,
τώρα είσαι εκεί, όπου η ωραία μου Φιορέττα είναι
καθισμένη
μαζί της στου Θεού τη θέα μπροστά.

Τώρα με τον Σεννούτσιο και τον Τσίνο και τον
Ντάντε κοντά
αναπαυμένος ζεις σ’ αιώνια σιγουριά
βλέποντας πράγματα για μας όχι αντιληπτά.
Ω, αν στον πλανώμενο αυτό κόσμο σου ήμουνα
αγαπητός,
πάρε με σε σένα εκεί, όπου χαρωπός
θα έβλεπα αυτήν που πρώτη μου άναψε του έρωτα τη
φωτιά.

MICHELANGELO BUONAROTTI (1475-1564)

1

Πες μου, Έρωτα, αν τα μάτια μου, σε παρακαλώ,
βλέπουν την αλήθεια της όμορφης που λαχταρώ,
ή αν μέσα μου, τότε, κεί όπου κοιτώ,
βλέπω το πρόσωπο αυτής γλυπτό.
Εσύ πρέπει να ξέρεις, αφού έρχεσαι μ’ αυτή
Όλη μου να μου κλέψεις τη γαλήνη, και απ’ αυτό
λυσσώ∙
ούτε το στεναγμό που θα ’θελα τον πιο μικρό να
στερηθώ,
ούτε και τη φωτιά μου θα ’ θελα πιο λίγο φλογερή.

Η ομορφιά, που εσύ βλέπεις, είναι αυτή πραγματικά,
όμως αυξάνεται, όταν μετά σε τόπο πιο ψηλό θα
φτάσει,
αν από τα θνητά μου μάτια στην ψυχή περάσει.
Εκεί θεϊκή γίνεται, όμορφη και αγνή,
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όμοια με την αθάνατη, που το ζητά, πλευρά.
Αυτή, όχι εκείνη, έρχεται στα μάτια σου μπροστά.

2

Σε μένα ο θάνατος, σε σένα η ζωή μου.
Εσύ ορίζεις και παραχωρείς, χαρίζεις τον καιρό,
όπως το θέλεις, σύντομον ή μακρόν εγώ να ζω.
Στην ευγενία σου είναι μ’ ευχαρίστησή μου
τυλιγμένη η ψυχή εκεί που ο χρόνος δεν κυλά.
Από σένα είναι καμωμένη το Θεό να βλέπει καθαρά.

3

Αν όπως, για να βγάλεις, Κυρία μου, εννοείται,
από βουνήσια πέτρα και σκληρή
μια ζωντανή μορφή,
όσο σκαλίζεται η πέτρα αυτή, μορφοποιείται,
έτσι και μερικά έργα καλά
για την ψυχή, που, κι αν τρεμιστά
κρύβει της σάρκας της το περισσό
με τον τραχύ της άξεστο φλοιό.
Κι εσύ λοιπόν από κάθε ακρινό
μέρος μόνος να βγάλεις, το μπορείς αυτό,
αφού μέσα μου ούτε θέληση ούτε δύναμη έχω εγώ.

4

Η ανήσυχη συγχυσμένη ψυχή δε μπορεί μέσα της να
βρει
άλλο λόγο από κάποια βαριά αμαρτία,
κακά αναγνωρισμένο, που δεν έχει κρυφτεί,
αυτό που αγαπάει ο δυστυχής, άπειρη ευσπλαχνία.
Εγώ μιλώ σε σένα, Κύριε, πως καμιά μου εμπειρία,



365

εκτός απ’ το δικό σου αίμα, στον άνθρωπο δε δίνει
ευτυχία:
σπλαχνίσου με∙ πράγμα νέο να υπάρξει δε μπορεί.

5

Δεν το μπορεί, αγαπημένε Κύριέ μου, να αιστανθεί
η φρέσκια, πράσινή μου ηλικία, όταν στο βήμα το
στερνό
η γεύση, η αγάπη, ευχές και σκέψεις έχουν αλλαχτεί.
Κερδίζει πιο πολύ η ψυχή εκεί που ο κόσμος χάνει
πιο πολλά∙
η τέχνη και ο θάνατος δεν παν καλά μαζί:
τι πια ταιριάζει, τι από με γυρεύεις πια;

GASPARA STAMPA(1523-1554)

Είμαι πια να τον περιμένω τόσο κουρασμένη,
τόσο από τον πόνο και τον πόθο νικημένη,
από την τόσο λίγη πίστη και μεγάλη λησμονιά
αυτού, που το γυρισμό του, κουρασμένη, μου στερεί,
που τον κόσμο ωχριάζει και λευκαίνει,
που αυτή με το δρεπάνι και την έσχατη μου χτυπάει
ποινή,
κάποτε καλώ για τη δική μου αναψυχή,
αν μες στο στήθος μου ο πόνος ξαναζεί.

Κι αυτή γίνεται στην κλήση μου κουφή,
χλευάζοντας την κάθε σκέψη μου ψεύτικη και τρελή,
όπως αυτός μένει κουφός για το δικό του γυρισμό.
Έτσι με κλάμα, που ’χω τα μάτια μου υγρά,
τα κύματα, τη θάλασσα τα κάνω σπλαχνικά
και ζει αυτός χαρούμενος στους λόφους του κόσμο
κλειστό.
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TORQUATO TASSO (1544-1595)

1

Τον νεαρό φλοιό
που τυλίγει τα κλαδιά και τον καρπό
μιας πράσινης δάφνης ο Έρωτας θέλει πάντα ν’
αγαπώ
και το φύλλωμα το τρυφερό,
που αρμονίες αόριστες εκεί βαθιά
απ’ το ψιθύρισμα του ανέμου κάνουν τα πουλιά∙
και η φρέσκια χαρωπή σκιά
που απ’ την άγουρη τη φυλλωσιά
πέφτει με γλυκούς ήχους στου χορταριού την
αγκαλιά.
Εκεί τα δίχτυα του κρατεί
στη μεριά του την πιο μυστική,
να σαϊτεύει κουρασμένος, ο Έρωτας και ηρεμεί.

2

Ποτέ ακτίνα πιο γλυκιά
ο ήλιος δεν απλώνει σ’ ένα Μάιο ανθηρό,
που μ’ αυτήν το κάθε ρόδο σου και την αγριομυρτιά
κάνει τόσο καθάρια λαμπερό∙
ούτε πέφτουν ποτέ μες στου καλοκαιριού ή του
χειμώνα τον καιρό
κι έτσι αιώνια έχεις τον Απρίλη καθαρό:
παντοτεινά έχεις άνοιξη στ’ ωραίο πρόσωπό σου
και είναι ο ήλιος το γλυκό χαμόγελό σου.

3

Της ζωής μου ζωή,
με την ελιά μου μοιάζεις τη χλομή
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ή με το ρόδο το ξεθωριασμένο ∙
ούτε απ’ την ομορφιά δεν είσαι στερημένη,
αλλά σε κάθε όψη σου για μένα είσαι χαριτωμένη
ή σαγηνευτική ή συνεσταλμένη ∙
και είτε μου φεύγεις είτε μ’ ακολουθείς,
γλυκά με λιώνεις και με τυραννείς.

4

Ω εσύ, πιο δροσερή και πιο λευκή
από αυτήν που κάνει λιγότερο όμορφα συχνά
τ’ αστέρια, όπως είναι λαμπερή∙
θολώνει το ασήμι σου το καθαρό
ή σύννεφο ή άνεμο ή βροχή,
τίποτα σαν τα γλυκά σου μάτια και τη λευκή σου
ομορφιά.
Αν εσύ σε με γυρίσεις χαρωπή,
θα είμαι ευτυχισμένος και όνειρο θα μου είναι η ζωή.

5

Φράχτη που ωραίους κήπους
χωρίζεις και μένα από μένα,
τόσο όμορφο τριαντάφυλλο από σέ από σένα δεν έχω
δει
σαν τη δική μου τη κυρά,
όμορφη, ευσεβή κι ερωτική∙
κι όπως απάνω σου τα χέρια απλωμένα,
εσύ τα σφίγγεις απαλά απαλά.

GIORDANO BRUNO (1548-1600)

[ΑΤΙΤΛΟ]

Πολύχρονη βελανιδιά που απλώνεις τα κλαδιά
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και τις ρίζες μες στη γη γερά∙
ούτε το τράνταγμα της γης ούτε οι δυνάμεις οι
τρανές,
που απ’ τον αψύ βοριά ο ουρανός τις ξεκλειδώνει,
ούτε κι ό,τι ο χειμώνας ο φριχτός απλώνει,
ποτέ απ’ τον τόπο που είσαι μπηγμένη δε σε
ξεκολώνει∙
μοιάζεις της πίστης μου εικόνα αληθινή
που πάντα παράξενα ατυχήματα κινεί.

Εσύ την ίδια γη παντοτεινά
την αγκαλιάζεις, γόνιμη την κάνεις και την κλείνεις
και μες στα σπλάχνα της εκείνες
ρίζες ευχάριστες στη γενναιόδωρη αγκαλιά,
εγώ σε ένα πράγμα μοναχά
έχω καρφώσει όνειρο, αίσθηση και λογικά.

TOMMASO CAMPANELLA (1508-1629)

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

Είναι τρεις χιλιάδες χρόνια πια που ο κόσμος
προσκυνά
ένα Έρωτα τυφλό, που έχει φαρέτρα και φτερά∙
και τώρα έχει γίνει και κουφός, και του άλλου τα
δεινά
ν’ ακούσει δε θέλει, το έλεος έχει στερηθεί.
Στο ασήμι είναι αχόρταγος, σκούρα φορά,
όχι γυμνό, αγνό και τίμιο αγόρι πια,
αλλά γέρος πονηρός∙ βέλη χρυσά δε χρησιμοποιεί,
αφού οι πιστόλες έχουν βρεθεί,
μα κάρβουνο, θειάφι, φλόγα, μολύβι και βροντή,
που με πληγές θανάσιμες τα σώματα βρομά
και κουφά κάνει και αλήθωρα τ’ αχόρταγα μυαλά.
Κι όμως απ’ την αντήχηση ακούω ένα μπουμπουνητό:
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─ Υποχώρησε, κουφό, ζώο, τρομαγμένο και τυφλό,
στην αθώα ψυχή, στον Έρωτα το σοφό.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ

Δεμένος ή λυτός, συνοδευόμενος ή μοναχός,
κραυγάζοντας ή σιωπηλός, ζαλίζω το πλήθος το
σκληρό,
στο μάτι το θανατερό του κόσμου αυτού του χαμηλού
τρελός,
στο θεϊκό Πνεύμα του άλλου πόλου σοφός.
Με προς τη γη πιεσμένα φτερά, όμως πετώ στον
ουρανό,
σε θλιμμένη σάρκα χαρούμενη ψυχή∙
και, αν κάποτε με λυγίζει το φορτίο το βαρύ,
όμως τα φτερά μου πάλι με ανεβάζουν πάνω από τη
γη.

Ο αμφίβολος πόλεμος κάνει τις αρετές γνωστές.
Μπρος
στην αιωνιότητα είναι σύντομος κάθε άλλος καιρός,
κι από φορτίο ευχάριστο τίποτα πιο ελαφρό.
Του έρωτά μου την εικόνα στο μέτωπο κρατώ,
σίγουρος πως χαρούμενος θα φτάσω στον καλό
καιρό,
όπου δίχως να μιλάω θα είμαι κατανοητός.

GIOAN BATTISTA ΜΑRINO

ΑΝΑΧΩΧΩΡΗΣΗ

Ο ήλιος απ’ τα κύματα ορμάει με τ’ άτια,
της αναχώρησής μου η ώρα, να.
Λίλα, ωστόσο, αν ο Έρωτας καίει και κεντά,
ας είναι μηνυτές μας οι πιστοί μας αναστεναγμοί.
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Και, όπως μέσα από άγνωστα μονοπάτια
ο Αλφειός την Αρέθουσα ξανασυναντά,
έτσι, όσο τα σώματά μας ζούνε μακριά,
να ξανασυναντηθούν ας επιστρέφουν οι διαλογισμοί.

Στον ουρανό δυο ζωηρά κι ευτυχισμένα άστρα
συχνά,
ακόμη κι αν κάνουν την πορεία τους σε διαφορετική
οδό,
φίλοι τουλάχιστο απαντηθήκαν μ’ ευτυχισμένο
φωτισμό.
Και κάποτε στέκονται χωριστά τους δυο φυτά,
αλλά υπόγεια με τις ρίζες κάνουν,
ώστε, αφού όχι με τους κλάδους, να ξαναβρεθούνε,
φτάνουν

PIETRO METASTASIO (1698-1782)

ΕΝΩ ΕΓΡΑΦΑ ΤΗΝ «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ»

Όνειρα και μύθους πλάθω∙ και, μ’ όλο που στο χαρτί
μύθους κι όνειρα σχεδιάζω και κοσμώ,
σ’ αυτά, ο τρελός εγώ, παίρνω τέτια πλευρά,
που, για τα κακά που εφεύρα, κλαίω και με
περιφρονώ.
Μα τάχα, τότε που η τέχνη δε με απατά,
είμαι πιο σοφός; Και το ταραγμένο μου μυαλό
πιο ήσυχο είναι τότε; Ή τάχα ξεκινά
η περιφρόνηση, η αγάπη από αφορμή πιο στερεά;

Α, όχι μόνο όσα γράφω και τραγουδώ
είναι μύθοι∙ όμως εκείνα που φοβάμαι και ποθώ,
όλα είναι ψέμα, και ζω σε πυρετό.
Όνειρο της ζωής μου, η πορεία μου η εσωτερική.
Ω εσύ, Κύριε, όταν φτάσω στον ξυπνημό,
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κάνε στους κόλπους της αλήθειας νά ’βρω αναψυχή.

UGO FOSCOLO (1978-1827)

ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

Τις ιερές ακτές ποτέ μου δε θ’ ακουμπήσω πια,
Ζάκυνθέ μου, όπου στα κύματα κοιτάζεσαι
καθρεφτισμένη
της ελληνικής θάλασσας, απ’ όπου η παρθένα είναι
γεννημένη
Αφροδίτη, και κάνει γόνιμα αυτά τα νησιά
με το πρώτο χαμόγελό της, απ’ όπου δε σιωπά
τα διαυγή σου νέφη και τη δική σου φυλλωσιά
ο ξακουστός στίχος αυτού που τα νερά
τα μοιραία τραγούδησε και την αντίστροφη εξορία,
που μέσα της από πόλεμο με φήμη και κακοτυχία
φίλησε ο Οδυσσέας την Ιθάκη του την πετρωτή.
Εσένα, απ’ το παιδί σου μόνο το τραγούδι του σου
μένει,
ω μητρική μου γη∙ έχει γραμμένη
το πεπρωμένο αδάκρυτη ταφή.

ΑΠΟ ΤΟΝ «ΥΜΝΟ ΣΤΙΣ ΧΑΡΙΤΕΣ»

1

Εγώ απ’ το το ψήλωμά μου,
όταν σωπαίνουν οι άνεμοι ανάμεσα στους πύργους
της πανόμορφης Φλωρεντίας, ακούω ένα Δασόβιο
ξένο άγνωστο στους σιωπηλούς ερημίτες
του κοντικού Ολιβέτο: και το μεσημέρι
κάνει σπίτι της μια κληματαριά,
και στον ήχο της φλογέρας
καλεί τα κοπάδια στην πηγή.
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Καλεί δυο μελαχρινές κοπέλες το βράδυ,
κι όπως χορεύουν δε μου μοιάζουν να λυγίζουν το
χορτάρι.
Αυτός οδηγεί το χορό.

2

Δόστε φωτεινές μέρες σ’ αυτή που μονάχα,
από τότε που τα χρόνια μου άνθιζαν πιο χαρούμενα,
θεϊκή μ’ έκαψε με αθάνατο έρωτα.
Μόνο αυτή ζει στην καρδιά μου μια γλυκιά φροντίδα,
μόνη και μυστική θα ρίξει τα μαλλιά
πάνω στον τάφο μου, όταν μακρινό
δε μου γράφει τον τάφο μου το πεπρωμένο.
Γλυκιά κι ευτυχισμένη τους χορούς και τις κοπέλες
τις ευνοημένες με πλεξούδα μαύρη και γεμάτο στήθος
στη μαλακή πλαγιά του Μπριάντζα μια μέρα
την είδα να οδηγεί: σήμερα τα ζωηρά φορέματα
αργή ξέχασε και τη χηρεμένη της χορωδία.
Και στο Φεγγάρι και στον έναστρο αιθέρα
που γαλανός κυματίζει το λαμπυριστό Έπολι,
αυτή κοιτάζει τυλιγμένη σε μακρύ χιτώνα και κλαίει
μαζί με το αηδόνι, μέχρι που η Αυγή την καλεί
σε πιο γλυκό σιωπηλό θρήνο.
Σ’ αυτήν κοντά στρέψτε το πόδι, ω Χάριτες,
και κοιτάζοντάς σας, ω Θεές, ας ξαναγυρίσουν
τα μοιραία μάτια στο γεννημένο χαμόγελό της.

GIACOMO REOPARDI (1798-1837)

ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ

Μου ήταν πάντα αγαπητός αυτό ο απόμερος λόφος
και αυτός ο φράχτης, που τόσο μέρος
κρύβει τη θέα του τελευταίου ορίζοντα.
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Αλλά καθισμένος και κοιτάζοντας, ατέλειωτα
διαστήματα πέρ’ απ’ αυτόν, και υπεράνθρωπες
σιωπές, και βαθύτατη ησυχία
φαντάζομαι μέσα μου∙ όπου για λίγο
η ψυχή δεν τρομάζει. Και όπως τον άνεμο ακούω
να θροΐζει ανάμεσα σ’ αυτά τα φυτά, αυτήν την
ατέλειωτη σιωπή μ’ αυτή φωνή συγκρίνοντας
περπατώ∙ και θυμάμαι το αναιώνιο και τις νεκρές
εποχές,και η παρουσία
είναι ζωντανή, και ο ήχος της. Έτσι μέσα από αυτό
το άπειρο πνίγεται η σκέψη μου
και το ναυάγιο μου είναι γλυκό σ’ αυτή τη θάλασσα.

ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

Ω τερπνή σελήνη, θυμάμαι
πώς, τώρα γυρίζει η χρονιά, πάνω σ’ αυτό το λόφο
ερχόμουν γεμάτος αγωνία που σε ξανακοίταζα,
κι εσύ κρεμόσουν τότε πάνω από αυτό το δάσος,
όπως το κάνεις τώρα, που όλα τ’ αναλάμπεις.
Όμως νεφόσκεπο, τρεμουλιαστό απ’ το κλάμα
που μου ανεβαίνει στις βλεφαρίδες. στα φωτερά μου
φαινότανε το πρόσωπο σου, πόσο βασανισμένη
ήταν η ζωή μου: και είναι, δεν αλλάζει τρόπο,
αγαπημένη μου σελήνη. Κι όμως με βοηθάει
η ανάμνηση και η συνέχεια της εποχής
της θλίψης μου. Ω πόσο έρχεται ευχάριστα
στον καιρό της νεότητας, όταν ακόμα μακρά
την ελπίδα και σύντομη τη μνήμη έχει η πορεία,
η αναπόληση των περασμένων πραγμάτων,
κι ας είναι θλιβερά, και πόσο κρατάει ο πόνος.

ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ

Τώρα θα ησυχάσεις για πάντα,
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κουρασμένη μου καρδιά. Χάθηκε η τελευταία
ψευδαίσθηση
που την πίστεψα αιώνια. Χάθηκε. Καλά το νιώθω,
σε μας για τις ακριβές αυταπάτες,
όχι μόνο η ελπίδα, κι η επιθυμία έχει σβηστεί.
Αναπαύσου για πάντα. Αρκετά
σπάραξες. Κανένα πράγμα δεν αξίζει
τις παρορμήσεις σου, ούτε για τους στεναγμούς σου
αξίζει
η γη. Πίκρα και ανία
η ζωή, τίποτα άλλο ποτέ∙
λάσπη είναι ο κόσμος.
Ησύχασε τώρα. Απελπίσου
για τελευταία φορά. Στο είδος μας το πεπρωμένο
έδωσε μόνο το θάνατο. Περιφρόνησε τώρα
τη φύση, την κτηνώδη
δύναμη, που, κρυφή, κυβερνάει την κοινή πληγή
και την ατέλειωτη ματαιότητα των πάντων.

GIOSUE΄ CARDUCCI (1835-1917)

ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΙΣ ΑΛΠΕΙΣ

Στο μεγάλο κύκλο των Άλπεων, πάνω στο γρανίτη
ξεθωριαμένον και ωχρόν, στους φλογερούς
παγετώνες
βασιλεύει γαλήνιο, έντονο και ατέλειωτο
στη μεγάλη του σιωπή το μεσημέρι.

Πεύκα και έλατα χωρίς αύρα ανέμων
υψώνονται ίσια στον ήλιο που τα διαπερνά,
μονάχα τερετίζει σα μικρός ήχος του λαούτου
το νερό που κυλάει λεπτό ανάμεσα στις πέτρες.
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GIOVANNI PASCOLI (1855-1912)
ΟΡΦΑΝΟ

Αργό το χιόνι, νιφάδες, νιφάδες, νιφάδες.
Άκου: μια κούνια λικνίζεται σιγά σιγά.
Ένα μωρό κλαίει, το μικρό δάχτυλο στο στόμα∙
τραγουδάει μια γριά, το πηγούνι στην παλάμη.

Η γριά τραγουδάει: γύρο στο κρεβάτι σου
είναι τριαντάφυλλα και κρίνα, ένας ωραίος
ολόκληρος κήπος.
Μες στον ωραίο κήπο το μωρό κλαίει.
Το χιόνι νιφάδες αργά, αργά, αργά.

GABRIELE D’ ANNOUNZIO (1863-1938)

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Να, και η γλαυκή θάλασσα
ξυπνάει δροσερή σε δροσερότερες αύρες∙
τρεμουλιάζει:
νιώθει στην αγκαλιά της
την πράσινη αγάπη των φυκιών.

Νιώθει: την αγγίζουν σμήνη οι παραπονιάρικοι
Γλάροι, όμοια από μακριά περνούν
μωβ και μαύρα πανιά
λικνιστά στο μεγάλο ήλιο∙

και στον απλωτό κύκλο οι ανθισμένοι
λόφοι καθρεφτισμένοι μοιάζουν εικόνες
πυραμίδων νικημένων
από το θρίαμβο του κισσού.

Θάλαττα! Θάλαττα! Χορεύουν, πηδούν
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ωπ ωπ απ’ τη νεανική καρδιά, χοροπηδούν
οι μικροί σου πυρρίχιοι,
ω θεϊκή Ασκληπιάδα!

Ω θάλασσα, ω δόξα, δύναμη της Ιταλίας,
απ’ τον ελεύθερο κυματισμό σου πια στην αύρα,
σαν το βαφτό ατσάλι
η Νεότητα θ’ αναλάμψει.

DINO CAMPANA(1885-1932)

ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙ

Το κατάρτι ταλαντεύεται χτυπώντας στη σιωπή.
Ένα λευκό και πράσινο φως πέφτει στο κατάρτι.
Ο διαυγής ουρανός στον ορίζοντα, φορτίο πράσινο
και χρυσό μετά τη θύελλα.
Το λευκό τετράγωνο του φανού ψηλά
Φωτίζει το μυστικό της νύχτας: απ’ το παράθυρο
Τα σκοινιά από ψηλά του χρυσού τριγώνου
Και μια λευκή σφαίρα καπνού
Που δεν υπάρχει σα μουσική
Πάνω απ’ τον κύκλο με τα χτυπήματα του νερού σε
σουρντίνα.

ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΤΟ
ΠΟΤΑΜΙ

Οι πυλώνες κάνουν πιο όμορφο το ποτάμι
Και τα τόξα κάνουν πιο όμορφο τον ουρανό
Στα τόξα της μορφής σου.
Πιο καθαρή στο γαλάζιο στο ασημένιο φως
Πιο όμορφη η μορφή σου.
Όμορφο το ασημένιο φως στον ήσκιο των τόξων
Πιο όμορφη από την όμορφη Δήμητρα η μορφή σου.
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ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

Σε μια στιγμή
Μαράθηκαν τα τριαντάφυλλα
Τα πέταλα πεσμένα
Γιατί δε μπορούσα να ξεχάσω τα τριαντάφυλλα
Τα γυρεύαμε μαζί
Έχουμε βρει τριαντάφυλλα
Ήταν τα τριαντάφυλλά σου ήταν τα τριαντάφυλλά
μου
Αυτό το ταξίδι το ονομάζαμε αγάπη
Με το αίμα μας και με τα δάκρυά μας κάναμε τα
τριαντάφυλλα
Που έλαμπαν μια στιγμή στον ήλιο του πρωινού
Τα μαράναμε κάτω απ’ τον ήλιο ανάμεσα στα βάτα
Τα τριαντάφυλλα που δεν ήταν τα τριαντάφυλλά μας
Τα τριαντάφυλλά μου τα τριαντάφυλλά σου

Υ.Γ. Και έτσι ξεχνάμε τα τριαντάφυλλα.

GIUSEPPE UNGARETTI (1988-1970)

ΠΡΩΪ

Λάμπομαι
απ’ το άπειρο.

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

Όταν
η νύχτα πάει να εξατμιστεί
λίγο πριν απ’ την άνοιξη
και σπάνια
περνάει κανένας
Πάνω στο Παρίσι
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ένα σκοτεινό χρώμα
κλαυθμού

Σε μια γωνιά
γέφυρας διαλογίζομαι
την ασύνορη σιωπή
μιας κοπέλας
λεπτής

Οι δικές μας
αρρώστιες
αναλειώνονται

Και σαν παρμένοι μακριά
Απομένουμε.

ΗΣΥΧΙΑ

Το σταφύλι είναι ώριμο ο κάμπος καλλιεργημένος

Χώριζε το βουνό απ’ τα σύννεφα

Στους σκονισμένους καθρέφτες του καλοκαιριού

Είναι ο ήσκιος πεσμένος

Ανάμεσα στ’ αβέβαια δάχτυλα
Το φως τους είναι καθαρό
Και μακρινό

Με τα χελιδόνια φεύγει
Ο τελευταίος σπαραγμός

ΒΡΑΔΥ
Από κοντά στα βήματα της βραδυάς
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Πάει ένα καθαρό νερό
Στο χώμα της ελιάς

Και ζυγώνει τη μικρή αμνήμονη φωτιά

Μέσα στον καπνό ακούω τώρα

Όπου καθαρό τρεμουλιαστό χορταράκι.

ΤΑ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ ΟΛΑ

Τα έχω χάσει όλα της παιδικής ηλικίας
Και δε θα μπορέσω ποτέ πια
Να ξεχάσω σε μια κραυγή

Την έθαψα την παιδική μου ηλικία
Στο βάθος των νυχτιών
Και τώρα, αόρατο σπαθί,
Με χωρίζει απ’ όλα

Από μένα θυμάμαι πως αναγάλλιαζα να σ’ αγαπάω
Και να ’μαι χαμένος
Στο άπειρο των νυχτιών

Απελπισία που αδιάκοπα αυξάνεται
Η ζωή δε μου μενει πια,
Σκαλωμένη βαθιά στο λαιμό,
Παρά ένας βράχος κραυγές.

ΜΗ ΦΩΝΑΖΕΤΕ ΠΙΑ

Πάψτε να σκοτώνετε τους νεκρούς
Μην κραυγάζετε πια
Αν θέλετε ακόμη να τους ακούσετε,
Αν ελπίζετε να μη χαθείτε
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Έχουν τον αδιόρατο ψίθυρο,
Δεν κάνουν πιο πολύ θόρυβο
Απ’ το μεγάλωμα του χόρτου,
Το χαρούμενο εκεί που δεν περνάει ο αέρας.

EUGENIO MONTALE (1896-1981)

ΜΙΚΡΟΣ ΥΜΝΟΣ

Το ξέρεις: πρέπει να σε ξαναχάσω και δε μπορώ.
Σαν μια εύστοχη βολή,
κάθε πράξη, κάθε κραυγή και ακόμη κι η πνοή
η αλμυρή που ξεχειλίζει
από τους μόλους και κάνει τη σκοτεινή άνοιξη
του Σοττορίπα.
Τόποι σίδερου και κατάρτια
σε δάσος μες στην πυκνή σκόνη του δειλινού.
Ένας μακρύς βόμβος έρχεται απ’ τ’ ανοιχτά
ανυπόφορος όπως το νύχι στο γυαλί. Γυρεύω το
χαμένο
σημάδι, το μόνο ενέχυρο που είχα για χάρη μου
από σένα.

Και η κόλαση είναι σίγουρη.

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

Ο άνεμος δυναμώνει, το σκοτάδι σκίστηκε σχίζες
και ο ήσκιος που στέλνεις εσύ στον εύθραυστο
φράχτη ζαρώνει. Πολύ αργά

αν θέλεις να είσαι εσύ η ίδια! Από το φοίνικα
πέφτει το ποντίκι, η αστραπή είναι πάνω στο φυτίλι,
πάνω στις μακρότατες βλε σεφαρίδες του βλέμματός
σου.
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SALVATORE QUASIMODO (1901-1968)

ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΔΥ

Καθένας στέκεται μόνος πάνω στην καρδιά της γης
Διαπερασμένος από μια ακτίνα ήλιου:
Και ξαφνικά είναι βράδυ.

ΜΕΘΥΣΜΕΝΟ ΟΜΠΟΕ

Φριχτέ πόνε, αργοπόρησε το δώρο σου
σ’ αυτή την ώρα μου
με τις λαχταρισμένες εγκαταλείψεις.

Ένα παγερό όμποε ξανασυλλαβίζει
χαρά φύλλων αιώνιων,
όχι δικών μου, και ξεμνημονεύει∙

μέσα μου γίνεται βράδυ:
το νερό δύει
πάνω στα χλοερά χέρια μου.

Φτερά ταλανεύονται σε αχνό ουρανό
ασταθή: η καρδιά μεταναστεύει
και είμαι ακαλλιέργητος,

και οι μέρες είναι μια ξερολιθιά.
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

SANDOR WEORES (1913-1989)

TERRA SIGILLATA
(Επιγράμματα ενός αρχαίου ποιητή)

Ανώφελη ερώτηση: δεν ξερει τίποτα. Γέρος που
αποκοιμήθηκε,
ξυπνάω μωρό, που μπορείς να διαβάσεις το μάθημά
σου, μέσα
στα πλατιά γαλάζια μου μάτια∙ μια στιγμή μόνο το
βλέπω σε υποτροπικά ρεύματα.
Ένα κοκκινοδάχτυλο παιδί πλάθει γκρίζα γλυκά στην
ακρογιαλιά,
του ζητάω ένα, λέει όχι,ούτε και γι’ αληθινό γλυκό,
όχι.
Λοιπόν τώρα, παλιοί προφήτες, τι θέλετε από μένα;
Τα είκοσι τέσσερα
πρίσματα τ’ ουρανού, όταν κοιτάζω τυφλός στις
καρδιές και τις διαβάζω.

*
«Λέτε πως είστε γόνοι του Θεού: γιατί παραδέρνετε
σαν τους ζητιάνους;»
«Κι ο Δίας ακόμη, όταν έρχεται να κάνει ανθρώπινα
βήματα στη γη,
ζητιανεύει ψωμί και νερό, στεγνός, λιμασμένος σαν
αλήτης».

*

Η Λάμψη πάντα έρχεται στη γη να ζητιανέψει λάσπη,
ενώ το παλάτι της στα ουράνια, δετό χρυσάφι,
στενάζει για το γυρισμό της.
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*

Ο σκυφτός αχθοφόρος κοιτάει ψηλά: να που στέκεται
στο κέντρο της γης!
απ’ το κεφάλι του από πάνω ανεβαίνει πιο πολύ ο
θόλς τ’ ουρανού.

*

Όμορφο το μονάχο πεύκο, όμορφο το τριαντάφυλλο
πλεγμένο μέλισσες,
όμορφη η λευκή κηδεία, το πιο όμορφο με όλα αυτά η
ένωσή μας.

*
Οι θησαυροί του δέντρου! Φύλλα, λουλούδια, καρποί.
Πόσο ελεύθερα τα δίνει, στηριγμένο μονάχα στα
στοιχεία.

*

Το δάσος έχει σεμνότητα, ο λύκος κρύβει το θάνατό
του στους ήσκιους,
μα μια μοιρολογίστρα σκούζει αδιάντροπα στο
θάψιμο ενός ξένου

*

Το έγκλημα έχει μεγαλείο, η αρετή είναι ιερή: μα τι
αξίζει όσο η ταραγμένη καρδιά;
Εμπρός: το έγκλημα είναι μπερδοψολογάς κι η αρετή
είναι δεσμοφύλακας.

*
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Τη στιγμή που κόβω φέτες το κουκούλι της μοίρας
μου, το κρανίο μου είναι θόλος

τ’ ουρανού,
αστέρια που υφαίνουν τη μοίρα περνάνε την καμπύλη
του.

ΣΗΜΕΙΑ

1

Ολόκληρος ο κόσμος χωράει κάτω απ’ το βλέφαρό
μου.
Ο Θεός στριμώχνεται μέσα στο κεφάλι μου και στην
καρδιά μου.
Αυτό είναι που με κάνει βαρύν.
Αυτό είναι που κάνει το γάιδαρο που με βαστάει
δυστυχισμένον.

2

Τ’ ουρανού τρελάνθρωπε: φως: εσύ
που χύνεις το πρόσωπό σου στην επιφάνεια του
νερού,
ποιο είναι το πρόσωπο του κοριτσιού που προσφέρεις
γδυνόμενος ο ίδιος απ’ την τρέλα σου;

Μεγάλε άγιε, που κολυμπώντας μέσα σ’ αυτό τον
κόσμο
ήρθες στην άδεια σιωπή, στην απειρότητα,
ανέβηκες με το κενό μέχρι ένα κρυστάλλινο ένδυμα
γάμου:
πες ειλικρινά, με ποια γυναίκα μοιάζει;

3
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Άντρα, ξύπνα τη μυστική γυναίκα μέσα σου∙
γυναίκα, φώτισε τη σερνική σου κατάσταση∙
Γιατί αν το Αόρατο σ’ αγκαλιάσει,
θα σου εισδυθεί και θα σε πάρει μέσα του.

4

Ω πόσο πλατιά είναι λοιπόν η αγάπη
που έρχεται μαζί μας στις δίνες μας;
Και ποια πλατιά αγάπη περιμένει μέσα μας
που μπορεί να παίρνεται στις δίνες μας;

5

Πιο πολύ από τις συννεφένιες θλίψεις της καρδιάς
σου,
πιο πολύ απ’ το μόχθο της αμφιβολία;ς του πνεύματός
σου,
λογάριαζε τον πονόδοντό σου πιο πολύ απ’ αυτό,
για τη ζωντάνια του.

Μόνο οι λέξεις μπορούν ν’ απαντήσουν στις
ερωτήσεις σου,
όμως κάθε τι απαντάει στον εαυτό του.
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ΠΟΛΩΝΙΑ

CZESLAW MILOSZ (1911-2004)

ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΙΩΠΗΣ

Όποτε μια πεταλούδα
τυχαίνει να μαζέψει
πολύ βίαια τα φτερά της ─
υπήρχε μια κλήση: σιωπή, παρακαλώ!

Μόλις ένα πούπουλο
ενός ξαφνιασμένου πουλιού
σκόνταψε σε μια αχτίδα ─
υπήρχε μια κλήση: σιωπή, παρακαλώ!

Μ’ αυτόν τον τρόπο διδάχτηκαν
πώς να περπατούν αθόρυβα
ο ελέφαντας πάνω στο τύμπανό του,
ο άνθρωπος πάνω στη γη.

Τα δέντρα υψώνονταν
βουβά στα χωράφια
όπως υψώνονται τα μαλλιά
του τρομαγμένου.
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

LUIS DE CAMOES (1524-1580)

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ, ΤΟΝ ΠΕΡΟ
ΜΟΥΝΙΘ ΕΝΩ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Σύντομα ήταν τα χρόνια μου πάνω τη γη, αλλά
μακριά για μένα,
Και αγώνα πικρό γεμάτα τα καλύτερά τους:
Το φως της μέρας μου βυθίστηκε νωρίς στη θάλασσα:
Πέντε λάμψεις απ’ τη γέννησή μου αναπαύτηκα.
Σε μακρινούς τόπους και θάλασσες περιπλανιόμουνα
Κάποια θεραπεία ή γιατρικό γυρεύοντας για τη ζωή
μου,
Που αυτός που τον αγαπάει η Τύχη όχι σαν σύζυγος
Μάταια θα ζητήσει στο μόχθο, στον αγώνα και στον
κίνδυνο.
Μ’ ανάστησε η Πορτογαλία στο πράσινο το
αγαπημένο μου
Αλανγκουέρ, μα υγρός αέρας μολυσμένος
Που γύρο εκεί στους βάλτους της σαπίζει
Τροφή μ’ έκανε για τα ψάρια εδώ στις άγριες
Μυκώμενες θάλασσες που την ακτή θολώνουν της
Αβησυνίας
Μακριά από την αγαπημένη ευτυχισμένη πατρίδα.
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ

VASKO POPA (1922-1991)

ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

2

Οι δρόμοι των βλεμμάτων σου
Δεν έχουν τέλος

Τα χελιδόνια των ματιών σου
Δεν πάνε για το νότο

Από τις λεύκες που ’ναι μες στα στήθια σου
Τα φύλλα δεν πέφτουν

Μέσα στον ουρανό των λόγων σου
Ο ήλιος δε βασιλεύει

4

Αυτά είναι τα χείλη σου
Που τα ξαναγυρνώ
Στο λαιμό μου

Αυτή είναι ξ φεγγαράδα σου
Που κατεβάζω
από τους ώμους σου

Χάσαμε ο ένας τον άλλο
Μες στ’ αδιάβατα δάση
Της συνάντησής μας
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Μες στα χέρια μου
Τα μήλα σου του αδάμ
Δύουν κι ανατέλλουν

Μες στο λαιμό σου
Λαμπαδιάζουν και σβήνουν
Τα σφοδρά μου αστέρια

Βρήκαμε ο ένας τον άλλο
Στο χρυσό οροπέδιο
Που ’ναι βαθιά μέσα μας.

ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΟ ΛΑΘΟΣ

Μια φορά κι έναν καρό ήταν ένα λάθος
Τόσο ανόητο τόσο μικρό
Που κανείς ούτε που θα το πρόσεχε

Δε βαστούσε
Να βλέπει τον εαυτό του ν΄ ακούει για τον εαυτό του
Επινόησε όλους τους τρόπους των πραγμάτων

Μόνο για ν’ αποδείξει
Πως στ’ αλήθεια δεν υπήρχε
Επινόησε το διάστημα
Να βάλει μέσα τις αποδείξεις του
Και το χρόνο να κρατάει τις αποδείξεις του
Και τον κόσμο να βλέπει τις αποδείξεις του

Όλα όσα επινόησε
Δεν ήταν τόσο ανόητα
Ούτε τόσο μικρά
Αλλά ήταν φυσικά λανθασμένα

Μπορούσε να ’χε γίνει αλλιώς;
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ΚΕΦΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ

Ένα κομμένο κεφάλι
Ένα κεφάλι μ΄ένα λουλούδι ανάμεσα στα δόντια του

Πλανιέται γύρο στη γη

Το απαντάει ο ήλιος
Του υποκλίνεται
Και συνεχίζει το δρόμο του

Το απαντάει το φεγγάρι
Του χαμογελάει
Και δε σταματάει το δρόμο του

Γιατί γρυλίζει τις γης
Δε μπορεί να γυρίσει πίσω
Ή να φύγει για πάντα;

Τ’ ανθισμένα χείλη του δεν ξέρουν

ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΑ

Ένας φλογερός δράκοντας μέσα στη μήτρα
Μέσα στο δράκοντα μια κόκκινη σπηλιά
Μέσα στη σπηλιά ένα άσπρο αρνάκι
Μέσα στο αρνάκι ο παλιός ουρανός

Θρέψαμε το δράκοντα με γη
Θέλαμε να τον ημερώσουμε
Και να κλάψουμε τον παλιό ουρανό

Απομείναμε χωρίς γη
Δεν ξέραμε πού να πάμε μετά
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Ανεβήκαμε στην ουρά στην ουρά του δράκοντα
Πηδήσαμε μέσα στα σαγόνια του δράκοντα
Ζαρώσαμε πίσω απ’ τα δόντια του
Και περιμέναμε τη φωτιά να μας σώσει

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΥ

Έπρεπε να πεθάνει λένε
Τ’ άστρα ήτανε πιο κοντά του
Κι απ’ τους ανθρώπους

Τον έφαγαν λένε τα μυρμήγκια
Φανταζόταν πως τ’ άστρα
Γεννήσαν τα μυρμήγκια και τα μυρμήγκια τ΄ άστρα
Κι έτσι γέμισε το σπίτι με μυρμήγκια

Οι ουράνιες πόρνες του λένε
Του στοιχίσαν τη ζωή
Και κάτι ψίθυροι μιλούν για εγχειρίδια
Μ’ ανθρώπινα αποτυπώματα

Απλούστατα βρισκόταν έξω από αυτόν τον κόσμο λεν
Ήταν φευγάτος για να βρει το ηλιολούλουδο
Όπου απαντιούνται τα μονοπάτια
Κάθε καρδιάς και κάθε άστρου

Έπρεπε να πεθάνει λένε

ΤΙΠΟΤΑ

Τίποτα αποκοιμήθηκες
Κι ονειρεύτηκες πως ήσουν κάτι

Κάτι έπιασε φωτιά
Η φλόγα συστρεφόταν
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Τυφλές αγωνίες
Ξύπνησες τίποτα
Και ζέστανες την πλάτη σου
Στη φλόγα του ονείρου

Δεν είδες τις αγωνίες της φλόγας
Ολόκληρους κόσμους αγωνίες
Η πλάτη σου ήταν μυωπική

Τίποτα κοιμήθηκες πάλι
Κι ονειρεύτηκες πως ήσουν τίποτα
Η φλόγα έσβησε
Οι αγωνίες της δεχτήκανε την όψη τους
Κι έσβησαν κι αυτές πανευτυχείς.

ΤΟ ΕΝΑ ΚΟΚΑΛΟ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Έτσι είναι πιο καλά
Ξεφύγαμε απ’ τη σάρκα

Τώρα θα κάνουμε ό,τι θέλουμε
Πες κάτι

Θα ήθελες να είσαι
Της αστραπής η ραχοκοκαλιά

Πες κι άλλο τίποτα

Τι να σου πω
Λεκάνη της θύελλας

Πες τίποτα άλλο

Δεν ξέρω τίποτα άλλο
Πλευρές τ’ ουρανού
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Δεν είμαστε του όποιου να ’ναι τα κόκαλα
Πες κάτι αλλιώτικο
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ΡΩΣΣΙΑ

VASILY ZHUKOVSKI (1783-1852)

Η ΝΥΧΤΑ

Η κουρασμένη μέρα κιόλας βυθίζεται
στα βαθυκόκκινα νερά∙
ο δροσερός ήσκιος απλώνεται∙
κι η σιωπηλή νύχτα
άρχισε ήσυχα να προχωράει
στο αιθέριο της μονοπάτι ∙
κι ο Έσπερος πετάει μπροστά του
με τ’ όμορφο αστέρι του.

Ω θεϊκή εσύ, κατέβα σε μας
με το μαγικό σου πέπλο,
με τη θεραπευτική σου φιάλη λησμονιάς.
Δώσε ειρήνη στις κουρασμένες καρδιές.
Γαλήνεψε την ταραγμένη ψυχή
με την πραϋντική σου παρουσία
και με το γιατρευτικό τραγούδι σου,
όπως η μάνα ηρεμεί το παιδί της.

*

Τους παλιότερους καιρούς
συνάντησα τη νια Μούσα στη γη,
κι η έμπνευση πετούσε σε μένα
απρόσκλητη απ’ τον ουρανό.
Την οδηγούσε η ζωοδότρα της ακτίνα
σ’ όλα τα πράγματα της γης∙
και σ’ αυτούς τους καιρούς
ζωή και ποίηση ήταν για μένα ένα.
Μα ο δότης του τραγουδιού
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έχει να μ’ εμπιστευτεί καιρό∙
δεν είναι πια στην ψυχή
μου τα παλιά οράματα
και η φωνή της άρπας έχει σιγήσει.
Πότε θα ξαναδώ τον ποθημένο γυρισμό του;
Ή μήπως πια δε θα ξαναγυρίσει
κι άρπα μου δε θα ξανακουστεί;

Μα όλα όσα κράτησα
από το θαυμαστό καιρό που όλα μου γινόνταν
απ’ τις αγαπημένες, σκοτεινές, φωτεινές
περασμένες μέρες
─ τα λουλούδια της μοναχικής φαντασίας
και τους πιο όμορφους ανθούς της ψυχής ─
τ’ αποθέτω στον ιερό σου βωμό,
ω πνεύμα της αγνής ομορφιάς.

Δεν ξέρω πότε η συρμή
των λαμπρών εμπνεύσεων θα ξαναρθεί∙
αλλά είσαι γνωστό σε μένα, αγνό πνεύμα,
και το άστρο σου λάμπει για μένα.
Η ψυχή μου μπορεί ακόμη
την ακτινοβολία σου να ξεχωρίσει∙
δεν πέθανε η γοητεία∙
το παρελθόν θα ξαναζωντανέψει.
∙
ALEKSANDR PUSHKIN (1799-1837)

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ (απόσπ.)

1

Ήρθε το φθινόπωρο. Το άλσος τινάζει
τα τελευταία φύλλα απ’ τα γυμνά κλαδιά του.
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Το φθινοπωρινό κρύο έχει ανασάνει, ο δρόμος έχει
παγώσει∙
το ρέμα ακόμη κυλάει παφλάζοντας πέρ’ απ’ το μύλο,
Όμως ο πάγος έχει πια απλωθεί πάνω απ’ τη λίμνη∙
ο γείτονας με το σακίδιο τρέχει στους κυνηγότοπους,
οι χειμωνιάτικες σοδειές τυραννιούνται απ’ τ’
ορμητικό παιγνίδισμα
και το γάβγισμα των σκύλων ξεσηκώνει το
κοιμισμένο δάσος.

2

Αυτή είναι η εποχή μου: η άνοιξη δε μ’ αρέσει∙
─ η οσμή, η λάμψη ─ μου είναι ενόχληση η τήξη:
το αίμα μου βράζει, τα αισθήματα και το πνεύμα μου
ανακατεύονται απ’ τη λαχτάρα.
Προτιμώ το σκληρό χειμώνα, μου αρέσουν τα χιόνια
του∙
πόσο μαλακά, ορμητικά κι ελεύθερα γλιστράει το
έλκυθρο
στο φεγγαρόφωτο όταν είσαι με μια φίλη
και θερμή και φρέσκια κάτω απ’ τη γούνα της
κοκκινίζοντας και τρεμουλιάζοντας σου σφίγγει το
χέρι.

3

Τι ωραίο είναι να γλιστράς με ατσάλι σκληρό
ποδεμένος
στο παγωμένο πρόσωπο των ήσυχων ποταμιών!
Κι η λαμπερή αναταραχή των γιορτών ν του
χειμώνα...
Μα υπάρχει το όριο: μισό χρόνο χιόνι στην άπλα,
κι η αρκούδα ακόμα μες στη φωλιά της
θα το χορτάσει στο τέλος.
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Δε μπορείς να γλιστράς αιώνια στο έλκυθρο με τον
νέο Αρμίδα
ή κοντά στα διπλά τζάμια καθιστός να τα καθαρίζεις.

Αρμίδα: Μια όμορφη μάγισσα στην Ελευθερωμένη
Ιερουσαλίμ του Τ.Τάσσο

4

Ω λαμπρό καλοκαίρι! Πώς θα σ’ αγαπούσα
χωρίς το κάμα, τη σκόνη, τα κουνούπια, τις μύγες.
Μας τυραννάς υπονομεύοντας όλες μας τις ανέσεις∙
Σαν τα χωράφια, τυραννιόμαστε απ’ τη στέγνα∙
μόνο να πιούμε, να δροσιστούμε γυρεύουμε
─ και νοσταλγούμε τη Δέσποινα Χειμώνα.
Κι αφού την αποχαιρετήσουμε με κρασί, τηγανίτες,
τη μνημονεύουμε τώρα με παγωτά και πάγο.

5

Κατάχρηση πάντα στις μέρες του χειμώνα,
αλλά εγώ, αναγνώστη, αγαπάω αυτή την εποχή
με την ήρεμη ομορφιά της, την ταπεινή λάμψη της.
Μ’ ελκύει σαν το παιδί που του λείπει η αγάπη στο
σπίτι.
Στις εποχές ανάμεσα, να πω την αλήθεια μου,
αυτήν καλοδέχομαι, έχει καλά πολλά,
κι εγώ, όχι κενόδοξος εραστής, της βρήκα,
στην ιδιότροπη φαντασία μου κάτι αλλιώτικο.

6

Να το πω πώς; Μ’ αρέσει, όπως κάποτε ίσως εσάς
σας γοήτευσε ένα φυματικό κορίτσι.
Του θανάτου γραμμένο λειώνει το φτωχό πλάσμα.
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Χωρίς παράπονο, χωρίς μνησικακία,
ένα παράπονο φαίνεται στα ωχρά της χείλη∙
δε βλέπει την άβυσσο του τάφου που χάσκει.
Παίζει στο πρόσωπό της ακόμη ένα άλικο χρώμα.
Ζωντανή σήμερα ─ αύριο φευγάτη.

7

Ω πένθιμη εποχή! Πώς γοητεύεις τα μάτια.
Με τέρπει η ομορφιά σου με τον αποχαιρετισμό της:
Αγαπάω το πλούσιο σβήσιμο της φύσης,
το δάσος το ντυμένο άλικο και χρυσαφί,
το θρόισμα του ανέμου και της φρέσκιας αύρας στις
δεντροκορφές,
τους σκεπασμένους με κυλούμενη ομίχλη ουρανούς,
την που και που ηλιαχτίδα
και τις μακρινές απειλές του λευκόγκριζου χειμώνα.

8

Κάθε φθινόπωρο ξανανθίζω∙ μου κάνει καλό,
τα καθημερινά τα απολαμβάνω πάλι,
στην ώρα του ο ύπνος, έτσι κι η πείνα∙
Χτυπάει ελαφρά και χαρούμενα η καρδιά μου,
ταράζονται οι πόθοι μου κι είμαι ευτυχισμένος πάλι
νέος και ζωή γεμάτος
─ είμαι έτσι φτιασμένος
(και συχωράτε μου αυτή την όχι αναγκαία πεζότητα).

9

Μου φέρνουν έν’ άλογο∙ τινάζοντας τη χαίτη του
πάει τον ιππέα του στις ανοιχτές εκτάσεις,
η παγωμένη κοιλάδα αντηχεί
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τον κρότο των σπινθηριστών οπλών και σπάζει ο
πάγος.
Μα σβήνει η σύντομη μέρα
κι ανάβει πάλι η φωτιά στο ξεχασμένο τζάκι,
πότε λάμποντας, πότε κρυφοκαίγοντας∙
μπροστά της διαβάζω ή τέρπομαι αργές σκέψεις.

10

Και ξεχνάω τον κόσμο,
στη γλυκιά σιωπή γλυκά νανουρίζομαι∙
και ξυπνάει μέσα μου η ποίηση,
αρπάζεται η ψυχή μου απ’ τη γλυκιά ταραχή,
τρέμει κι αντηχεί και, όπως στ’ όνειρο,
ζητάει ανακούφιση πια στην ελεύθερη έμπνευση∙
και τώρα έν’ αόρατο πλήθος ξένοι έρχεται σε μένα
─ γνωριμίες παλιές, της φαντασίας μου πλάσματα.

11

Και άγρια ξυπνούν σκέψεις στο πνεύμα μου,
κι αέρινοι ρυθμοί ορμούν να τις απαντήσουν,
τα δάχτυλα φωνάζουν για μια πέννα, την πέννα ─ για
χαρτί∙∙
λίγο ακόμη, και οι στίχοι θα κυλήσουν ελεύθερα.
Έτσι ελαφρά κοιμάται ένα πλοίο σε ήσυχα νερά,
αλλά άκου: όλα τα χέρια τινάζονται μπροστά,
κατεβαίνουν έρποντας τα κατάρτια, τα πανιά
γεμίζουν,
φουσκώνουν στον άνεμο ─ ορμάει το θηρίο και σχίζει
τα κύματα.

12

Πλέει. Λοιπόν, πού θα πλεύσουμε;...
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MIKHAIL LERMONTOV (1814-1841)

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ (απόσπ.)

Όταν το κίτρινο καλαμποχώραφο ταράζεται
και το δροσερό δάσος ψιθυρίζει την αύρα
και στον κήπο η άλικη δαμασκηνιά
κρύβεται κάτω απ’ το γλυκό ήσκιο του πράσινου
φύλλου∙

όταν σ’ ένα ροδόχρωμο δειλινό ή στη χρυσή ώρα του
πρωινού
ο ασημένιος κρόκος της κοιλάδας
ραντισμένος μ’ ευωδιαστή δροσιά
μου νεύει φιλικά με το κεφάλι χαιρετώντας με κάτω
από ένα θάμνο∙

όταν η κρύα άνοιξη χορεύει κατεβαίνοντας το λιβάδι
και νανουριστική σκέψη σ’ ένα αβέβαιο όνειρο
μου μουρμουρίζει μια μυστηριακή ιστορία
για το γαλήνιο τόπο απ’ όπου ορμάει:

τότε η ανήσυχη ψυχή μου ημερεύει,
οι ρυτίδες των φρυδιών μου μαλακώνουν,
μπορώ να νιώσω την ευτυχία όλος της γης’
και στα ουράνια βλέπω το θεό.

IVAN BUNIN (1870-1953)

ΒΑΛΣ

Τα πέταλλα των χωρισμένων χειλιών,
παιδικά και υγρά, δροσίστηκαν∙
και η αίθουσα χορού γλιστράει, γλιστράει
σε αργές μελωδίες ευτυχίας και πόθου.
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Η λάμψη των πολυελαίων και οι ταλαντευτές
κινήσεις στους καθρέφτες
έχουν σμίξει σ’ αντικατοπτρισμό κρυστάλλων∙
και ο άνεμος του χορού πετάει πετάει
τη θερμή πνοή απ’ τις μυρωμένες βεντάλιες.

ALEKSANDR BLOK (1880-1921)

ΑΓΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΙΜΠΟΒΟ
1

Το ποτάμι απλώθηκε πλατιά.
Κυλάει θλιμμένο και νωθρό και ξεπλένει τις όχθες
του.
Πάνω στον κίτρινο πηλό του άγονου βράχου
οι θημωνιές στέκονται λυπημένες στη στέππα.

Ω Ρωσία! Γυναίκα μου!
Ο δρόμος μας διαπέρασε το στήθος μας μ’ ένα βέλος
της αρχαίας Ταρταρικής δύναμης.

Ο δρόμος μας περνάει τη στέππα, περνάει σε μια
ασύνορη αγωνία
─ την αγωνία σου, ω Ρωσία!
Και ούτε το σκοτάδι της νύχτας πέρ’ απ’ τα σύνορα
δεν το φοβάμαι.

Ας έρθει η νύχτα. Θα καλπάσουμε προς το σκοπό
μας.
Θα φωτίσουμε με φωτιές στρατοπέδων τη μακριά
στέππα.
Στον καπνό της στέππας το ιερό λάβαρο
κι η ατσάλινη λεπίδα των Χαν θα λάμψουν.
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Και δεν έχει η μάχη τέλος! Μόνο θα ονειρευτούμε
την ειρήνη
μέσ’ απ’ το αίμα και τη σκόνη...
Η φοράδα της στέππας πετάει, πετάει,
καταπατάει το χορτάρι.

Και δεν έχει τέλος... Τα μίλια, οι βράχοι
Λάμπουν περνώντας. Στάση!
Τα τρομαγμένα σύννεφα ζυγώνουν όλο και πιο πολύ
και το ηλιοβασίλεμα λούζεται στο αίμα.

Το ηλιοβασίλεμα λούζεται στο αίμα.
Το αίμα ρέει απ’ την καρδιά.
Κλαίγε, καρδιά, κλαίγε. Δεν έχει γαλήνη
─ η φοράδα της στέππας πετάει μ’ ελεύθερο
καλπασμό.

2

Τα μεσάνυχτα εσύ κι εγώ σταματήσαμε στη στέππα.
Γυρισμό και κοίταγμα πίσω δεν έχει.
Πέρ’ απ’ το Νεπριάντνα οι κύκνοι κρώζουν,
Και πάλι και πάλι κρώζουν.

Στο δρόμο είναι η φλεγόμενη λευκή πέτρα,
πέρ’ απ’το ποτάμι είναι η άγρια Ορδή.
Το λαμπρό λάβαρο χαρούμενο δε θα ξαναφτερουγίσει
πάνω απ’ τα πλήθη μας.

Και, σκύβοντας ως το χώμα,
η φίλη μου μού λέει: τρόχισε το σπαθί σου...
για να μην πολεμήσεις μάταια τον Τάρταρο
κι αφήσεις χάμω τη ζωή σου.

Δεν είμαι ο πρώτος πολεμιστής ούτε ο τελευταίος∙
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η μητρική γη θα τυραννιέται καιρούς.
Λοιπόν προσευχή σου για την αγαπημένη σου
στην αυγινή Λειτουργία,
ω γυναίκα μου, ωραία και λαμπερή.

Λευκή πέτρα: Αναφορά στη λαϊκή πίστη για τη λευκή
λεγόμενη πέτρα Ατατύρ

VLADIMIR KHLEBLIKOV (1885-1922)

ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΡΦΕΣ (απόσπ.)

Άλλα μια φορά, άλλη μια φορά
είμ’ έν’ αστέρι
για σένα...
Αλίμονο στο ναυτικό
που πήρε τη λάθος γωνία του πλοίου
προς έν’ αστέρι:
θα θρυμματιστεί στα βράχια,
στις υποβρύχιες αμμουδιές.
Αλίμονο σε σένα
που πήρες τη λάθος γωνία της καρδιάς
προς εμένα.
Θα θρυμματιστείς στα βράχια
και τα βράχια θα γελάσουνμε σένα
όπως γελούσες εσύ με μένα.

ANNA AKHMATOVA (1889-1966)

ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (το 1)

Οι θρίαμβοι μια μυστηριακής μη συνάντησης
είναι μοναχικός.
Ανείπωτες φράσεις,
σωπηλά λόγια...
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Ματιές που δε συναντιούνται
κι δεν ξέρουν πού να ηρεμήσουν∙
και μόνο τα δάκρυα χαίρονται
που μπορούν πολύ να κυλάνε.
Αλίμονο! Για κάποιο λόγο,
μια αγριοτριανταφυλλιά κοντά στη Μόσχα
παίζει ένα ρόλο σ’ όλ’ αυτά..
Κι όλο αυτό θα ονομαστεί αιώνια αγάπη.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Ένιωθα το στήθος μου αδύναμο και κρύο
Αλλά ελαφρό ήταν το βήμα μου όπως πάντα
Έβαλα πάνω στο δεξί μου χέρι
Το γάντι απ’ τ’ αριστερό

Τα σκαλοπάτια, φαίνεται, ήταν πολλά
Μα ήξερα πως μόνο τρία υπήρχαν/
Ανάμεσα στα σφενδάμια ο ψίθυρος του φθινοπώρου
Με παρακαλούσε: «Πέθανε μαζί μου!

Απατήθηκα, βλέπεις, απ’ τη λυπηρή,
Απατηλή, κακή, μοίρα».
Απάντησα: «Αγαπημένε, αγαπημένε,
Κι εγώ θα πεθάνω για σένα».

Αυτό είναι το τραγούδι της τελευταίας συνάντησης.
Κοίταξα το ήσυχο, σκοτεινό σπίτι.
Στην κρεβατοκάμαρα καίγανε τα κεριά
Μ’ ένα σκληρυμένο κίτρινο φως.

ΣΑΝ ΤΗΜΝΗΣΤΕΥΜΕΝΗ

Σαν τη μνηστευμένη παίρνω
Κάθε βράδυ ένα γράμμα.
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Και αργά τη νύχτα κάθομαι να γράψω
Μια απάντηση στο φίλο μου.

Χαμηλά στον ουρανό λάμπει έν’ αστέρι
Ανάμεσα σε δυο κορμούς δέντρων.
Τόσο ήρεμα αισιόδοξο για μένα
Που ό,τι σκέφτομαι θα γίνει.

Μένω με λευκό θάνατο
Στο δρόμο μου στη σκοτεινιά.
Μην κάνεις κακό, ευγενικέ,
Σεκανένα πάνω στη γη.

MARINA TSVETAEVA (1892-1941)

(ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ)

Βγαίνεις από μια αυστηρή
συμμετρική εκκλησία
στις κραυγαλέες δημόσιες πλατείες...
Ελευθερία!
Η Ωραία Κυρία των Μαρκησίων και των Ρώσων
πριγκήπων

Η φοβισμένη χορωδία τελείωσε
─ η Λειτουργία δεν άρχισε ακόμη.
Ελευθερία! Μια ακόλαστη πόρνη
στο στήθος έκφυλου στρατιώτη.

ΑΫΠΝΙΑ

6

Απόψε ─ είμαι μονάχη μες στη νύχτα!
άπιστη, άυπνη καλόγρια!
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Απόψε κρατάω όλα τα κλειδιά γι’ αυτή
τη μόνη πρωτεύουσα πόλη

και η έλλειψη ύπνου μ’ οδηγεί στο δρόμο μου.
─ Είσαι τόσο χαριτωμένο, σκοτεινό μου Κρεμλίνο!
Απόψε βάζω τα χείλη μου στο στήθος
της όλης στρογγυλής μαχόμενης γης.

Τώρα νιώθω μαλλιά ─ σαν γούνα ─ να στέκονται
ορθά:

ο ασφυκτικός άνεμος φυσάει κατευθείαν στην
καρδιά μου.
Απόψε νιώθω συμπόνια για όλους,

τους οικτιρόμενους και τους φιλημένους.

7

Στο πεύκο, τρυφερά τρυφερά
λεπτά λεπτά: κάτι φιλημένο.

Είναι ένα παιδί με μαύρα
μάτια που βλέπω στον ύπνο μου.

Απ’ τ’ ωραίο πεύκο ζεστό
ρετσίνι στάζει, και σ’ αυτή

τη θαυμάσια νύχτα υπάρχει
ένας οδοντωτός τροχός που γυρνάει στην καρδιά

μου.

VLADIMIR MAYAKOVSKI (1893-1930)

ΤΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΜΑΣ

Χτυπάτε το τύμπανο της επανάστασης στην πλατεία!
Ψηλά, στη σειρά περήφανα κεφάλια!
Θα ξεπλύνουμε κάθε πόλη του κόσμου
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με τα τραγουδιστά νερά ενός δεύτερου Κατακλυσμού.

Ο ταύρος των ημερών είναι ριγωτός.
Το κάρο των ημερών είναι αργό.
Θεός μας είναι η ταχύτητα.
Τύμπανό μας είναι η καρδιά μας.

Υπάρχει πιο θεϊκό χρυσάφι απ’ το δικό μας;
Μπορεί η σφήκα της σφαίρας να μας κεντήσει;
Τα τραγούδια μας όπλα μας,
Οι κουδουνιστές φωνές χρυσάφι μας.

Λιβάδια, σκεπαστείτε με χορτάρι,
απλώστε εδάφη για τις μέρες.
Ουράνιο τόξο, σέλωσε τα γοργά,
πετούμενα άλογα των χρόνων.

Κοιτάτε, ο αστροφώτιστος ουρανός ανιά!
Κυματίζουμε χωρίς τη βοήθεια του τα τραγούδια μας.
Ε, σε, Μεγάλης Άρκτος,
απαίτησε να μας πάνε ζωντανούς στα ουράνια.

Πιέστε χαρές!
Η άνοιξη κυλάει στις φλέβες μας.
Χτύπα για τη μάχη, καρδιά!
Το στήθος μας είναι χάλκινο τύμπανο.

ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟ, Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΝΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Τέσσερες λέξεις,
βαριές σα χτύπημα:
«...προς Καίσαρα, προς θεό...»
Αλλά πού μπορεί ένας άνθρωπος
σαν εμένα
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να θάψει το κεφάλι του;
Που υπάρχει στέηγ για μένα:

Αν ήμουνα
τόσο μικρός
όσο ο Μεγάλος Ωκεανός,
θα νυχοπερπατούσα πάνω στα κύματα
και θα φλέρταρα το φεγγάρι σαν την παλίρροια.
Πού θα βρω μια αγαπημένη,
Μια αγαπημένη σαν εμένα;
Θα ήταν πολύ μικρή για τον μικρούλη ουρανό!

Ω, να είσαι φτωχός!
Σαν έναν πολυεκατομμυριούχο!
Τι είναι το χρήμα για την ψυχή;
Σ’ αυτό κατοικεί ένας αχόρταγος κλέφτης.
Το χρυσάφι όλων των Καλιφορνέζων
δε χορτάσει ποτέ την αρπακτική ορδή των ηδονών
μου.

Ω, να είσαι γλωσσοδεμένος
σαν τον Ντάντε
‘η τον Πετράρχη!
Θα άναβα την ψυχή μου μόνο για μια αγάπη!
Με στίχους θα την πρόσταζα να καεί ως τη στάχτη!
Και αν τα λόγια μου
και η αγάπη μου
ήταν μια αψίδα θριάμβου
τότε μεγαλόπρεπα, όλες οι ηρωίδες αγάπης των
αιώνων
θα περνούσαν μέσα της,μην αφήνοντας ίχνος.

Ω, αν ήμουνα
ήσυχος
σαν τη βροντή
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τότε θα κλαψούριζα
και θα έκλεινα το πολύχρονο ερημητήριο της γης
στην τρεμάμενα αγκαλιά μου.

Αν
μ’ όλη της τη δύναμη
φώναζα την πλατιά μου φωνή,
οι κομήτες θα συστρέφανε τα φλέγοντα χέρια τους
και θα βούταγαν με το κεφάλι στην αγωνία.

Με τις ακτίνες των ματιών μου θα ροκάνιζα τη νύχτα
─ αν ήμουνα, ω,
χαζός
σαν τον ήλιο!
Γιατί να ήθελα
να θρέψω με την ακτινοβολία μου
τη γερμένη αγκαλιά της γης!

Θα περάσω,
σέρνοντας το φορτίο της αγάπης μου.
Σε παραληρηματική
και ασθενική
νύχτα,
σπάρθηκα από Γολιάθες ─
εγώ, τόσο μεγάλος,
τόσο ανεπιθύμητος!

SERGEY ESENIN (1895-1925)

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΚΥΛΑ (απόσπ.)

Ω οργωμένα χωράφια, οργωμένα χωράφια,
η θλίψη της Καλόμνια,
πάνω στην καρδιά μου είναι το χθες
και μες στην καρδιά μου λάμπει η Ρωσία.
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Σαν πουλιά, τα μίλια σφυρίζουν
κάτω απ’ τα πέταλα του αλόγου μου.
Κι ο ήλιος ραντίζει τη βροχή του
χούφτες πάνω μου.

Ω γη των απειλητικών πλημμυρών
και των ευγενικών δυνάμεων της άνοιξης!
Εδώ πήρα το μάθημά μου
απ’ την αυγή και τ’ αστέρια.

Και στοχάστηκα
απ’ τη Βίβλο των ανέμων∙
κι ο Ησαΐας βόσκησε
τις χρυσές μου αγελάδες μαζί μου

Καλόμνια: Τυπική ρωσική επαρχία.
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ΤΣΕΧΙΑ

MIROZLAV HOLUB (1923-1998)

ΧΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Δώσαμε χέρι βοήθειας στο χορτάρι
−κι έγινε σιτάρι.
Δώσαμε χέρι βοήθειας στη φωτιά.
−κι έγινε πύραυλος.
Δισταχτικά,
με προφύλαξη
δώσαμε χέρι βοήθειας
Σ’ ανθρώπους
σε κάποιους ανθρώπους.

ΦΤΕΡΑ

Έχουμε
μια μικροσκοπική ανατομία
της φάλαινας
αυτό
είναι στον
Άνθρωπο
αυτοπεποίθηση

William Carlos Williams

Έχουμε
ένα χάρτη του σύμπαντος
για μικρόβια,
έχουμε
ένα χάρτη ενός μικροβίου
για σύμπαν.

Έχουμε
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ένα Μεγάλο Παίχτη σκακιού
φτιαγμένο από ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Μα πάνω απ’ όλα
έχουμε
την ικανότητα
να καθαρίζουμε μπιζέλια,
να πιάνουμε νερό στις χούφτες μας,
να γυρεύουμε
την κατάλληλη βίδα
κάτω απ’ το σοφά
για ώρες.

Αυτό
μας δίνει
φτερά.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα μικρά σκουλήκια του πόνου ακόμη γλιστρούσαν
στο διάφανο αέρα.
Το τρέμισμα πέθανε κι έσβησε και
κάτι μέσα μας υποκλίθηκε βαθιά μπροστά
στο γεγονός του χειρουργικού τραπεζιού
στο γεγονός του παραθύρου
στο γεγονός του διαστήματος
στο γεγονός του ατσαλιού
με τις τέσσερες λεπίδες.

Η σιωπή ήταν απαραβίαστη σαν την επιφάνεια του
καθρέφτη.

Μόλο που θέλαμε να ρωτήσουμε
Πού κυλούσε το αίμα
Και
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Αν ήσουν νεκρή ακόμη,
αγαπημένη.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Εδώ στη σκέπη του Κυρίου αναπαύονται
οι γλώσσες των ζητιάνων,
τα πνευμόνια των στρατηγών,
τα μάτια των πληροφοριοδοτών,
τα δέρματα των μαρτύρων,

στο απόλυτο
των φακών του μικροσκοπίου.

Ξεφυλλίζω φέτες συκωτιού Παλαιάς Διαθήκης
στ’ άσπρα μνημεία εγκεφάλου διαβάζω
τα ιερογλυφικά
της παρακμής.

Ιδού, Χριστιανοί,
Ουρανός, Κόλαση και Παράδεισος
σε μπουκάλες.
Κι όχι θρήνος
ούτε καν στεναγμός.
Μονάχα η σκόνη βογκάει.
Βουβή είναι η ιστορία
στριμωγμένη
σε τριχοειδή αγγεία.

Η ισότητα βουβή. Η αδελφότητα βουβή.

Κι από τις τρίχρωμες σημαίες των θανατερών παθών
εμείς μέρα τη μέρα
τραβάμε
κλωστές σοφίας.
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ΑΡΠΑ

Απ’ όλα τα έγχορδα όργανα μ’ αρέσει
η άρπα η απλωμένη από χέρι σε χέρι.
Από αίμα σε αίμα. Από καταστροφή σ’
απελευθέρωση. Από
λάθος σε τελειότητα.
Απ’ όλα τα έγχορδα όργανα μ’ αρέσει
η άρπα της θεραπείας.

Η μουσική της ηχεί στο βαθύ κέντρο του ανθρώπου.
Κι ο Βασιλιάς Δαβίδ την παίζει.
Αυτός που ποτέ δεν ήταν.
Αυτός που πάντα θα είναι όταν το κερί
λειώνει η σάρκα

σηκώνεται απ’ το κόκαλο.

ΑΓΑΠΗ

Δυο χιλιάδες τσιγάρα.
Εκατό μίλια
από τοίχο σε τοίχο.
Μια αιωνιότητα και μικρή αγρύπνια
πιο όμορφη απ’ το χιόνι.

Τόνοι λέξεις
παλιές σαν τα σημάδια
ενός πλατύποδα στην άμμο.

Εκατό βιβλία που δε γράψαμε.
Εκατό πυραμίδες που δε χτίσαμε.

Σκουπίσματα.
Σκόνη.
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Πικρή
σαν το αρχίνισμα του κόσμου.

Πίστεψέ με όταν λέω
ήταν όμορφα.

ΩΔΗ ΣΤΗ ΧΑΡΑ

Αγαπάς μονάχα
όταν αγαπάς μάταια.
.
Δοκίμασε έναν άλλο ραδιοανιχνευτή
όταν δέκα έχουν αποτύχει,
πάρε διακόσια κουνέλια
όταν εκατό έχουν πεθάνει:
μονάχα αυτό είναι επιστήμη.

Ρωτάς το μυστικό.
Έχειι μόνο ένα όνομα:
πάλι

Στο τέλος
ένα σκυλί κουβαλάει στα σαγόνια του
την εικόνα του μες στο νερό,
άνθρωποι βιδώνουν το νέο φεγγάρι,
σ’ αγαπάω.

Σαν καρυάτιδες
τα υψωμένα μας χέρια
βαστούν ψηλά το γρανιτένιο φορτίο του χρόνου

και νικημένοι
πάντα θα κερδίζουμε.
ΛΙΜΑΝΙ
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Αλλά η θάλασσα μετρήθηκε
κι αλυσοδέθηκε στη γη.
Κι η γη μετρήθηκε
κι αλυσοδέθηκε στη θάλασσα.

Καθήλωσαν
γέρανους, ισχνούς αγγέλους,
λογάριασαν
το θρήνο των χειμερίων σειρήνων,
προείδαν
τη νευρική ανησυχία των σημαδούρων,
σχεδίασαν
το λαβύρινθο των δρόμων γύρο στον κόσμο.

Κατασκεύασαν
τους Μινώταυρους των πλοίων.

Ανακάλυψαν πέντε ηπείρους.

Η γη μετρήθηκε
κι αλυσοδέθηκε στη θάλασσα.
Η θάλασσα μετρήθηκε
κι αλυσοδέθηκε στη γη.

‘Ό,τι απόμεινε
είναι ένα μικρό σπίτι πάνω απ’ το κανάλι.
Ένας άντρας που μίλησε μαλακά,
μια γυναίκα με δάκρυα στα μάτια.
Ό,τι απόμεινε είναι η βραδινή λάμπα,
η ήπειρος του τραπεζιού,
το τραπεζομάντηλο, ένας γλάρος που δεν πετάει να
φύγει.

Ό,τι απόμεινε
είναι ένα φλυτζάνι τσάι,
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ο πιο βαθύς ωκεανός του κόσμου.

ΤΟ ΔΑΣΟΣ

Ανάμεσα στους πρωταρχικούς βράχους
όπου τα πνεύματα των πουλιών
ραγίζουν τους γρανιτένιους σπόρους
και τα’ αγάλματα των δέντρων
με τα μαύρα τους χέρια
απειλούν τα σύννεφα

ξαφνικά
φτάνει η βουή,
σαν η ιστορία
να ξεριζώνεται,

το χορτάρι ανατριχιάζει,
οι βράχοι τρέμουν
η επιφάνεια της γης σκάει

και φυτρώνει

ένα μανιτάρι

τεράστιο σαν την ίδια τη ζωή
γεμισμένο με δισεκατομμύρια κύτταρα
τεράστια σαν την ίδια τη ζωή,
αιώνια,
νερένια

βγαίνοντας στον κόσμο για πρώτη

και τελευταία φορά.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΜΙΑΣ ΝΕΚΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
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Αυτό είναι ένα αγόρι.
Αυτό είναι ένα κορίτσι.

Το αγόρι έχει ένα σκύλο.
Το κορίτσι έχει μια γάτα.

Τι χρώμα είναι ο σκύλος;
Τι χρώμα είναι η γάτα;

Το αγόρι και το κορίτσι
παίζουν μπάλα.

Πού κυλάει η μπάλα;

Πού είναι θαμμένο το αγόρι;
Πού είναι θαμμένο το κορίτσι;

Διαβάστε
και μεταφράστε
σε κάθε σιωπή σε κάθε γλώσσα!

Γράφτε
εσείς πού είστε θαμμένοι!

1
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ΚΟΡΕΑ

KIM KWANG-GYUN1918-1998)

ΤΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ

Να ένα ηλιοτρόπιο ─
Η τυραννία του έκανε ένα μικρό χωριό να μαραθεί:
Στο μικρό σπίτι δίπλα στο δρόμο του χωριού,
Μια ασπρομάλλα μητέρα γύριζε ένα νερότροχο.

Όταν το λυκόφωτο χύθηκε στο άλικο δρομάκι,
Τα βούρλα δίπλα στο ρέμα
Κούνησαν τα κεφάλια τους κι έκλαψαν.

Για ν’ ανάψεις τη λάμπα πάνω στο μνήμα του πατέρα
μας,
Στη νύχτα οδήγησα απ’ το χέρι την τυφλή αδερφή
μου
Και διασχίσαμε το μονοπάτι το βαμμένο απ’ το
φεγγαρόφωτο.
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Ο ΓΕΡΟ-ΠΑΝΓΚ

Ο γερο-Πανγκ δεν έχει ανάγκη από τίποτα στον
κόσμο:
όλα του είναι άδεια, ούτε κάθισμα δεν έχει,
απόλυτο κενό βασιλεύει στο σπίτι του∙
αλήθεια πόσο άδειο είναι που δεν έχει θησαυρούς!
Όταν ο ήλιος ανατέλλει, περπατάει στο Άδειο,
όταν ο ήλιος βασιλεύει, κοιμάται στο Άδειο∙
καθισμένος στο Άδειο τραγουδάει τ’ άδεια του
τραγούδια
και τ’ άδεια λόγια του αντηχούν μες στο Άδειο.

ΤSΙΑ ΤΑΟ (;)

Κάτω από ένα πεύκο
ρώτησα το μαθητή του
και είπε: «Ο αφέντης
πάει να μαζέψει βάλσαμο

κάπου εδώ γύρο
πάνω στο βουνό:
το σύννεφο είναι τόσο πυκνό,
δεν ξέρω πού».

KUO MO JO (1892-;)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΜΙΑΣ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΗΣ

Ουρανός και θάλασσα δίχως σύνορα∙
μπαλόνι υδραργύρου!
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Ψηλά φωτεινά κύματα των αστεριών
κάτω οι κρυστάλλινοι κυματισμοί,
είν’ η ώρα του ύπνου των πλασμάτων.

Μόνη, μ’ ένα φόρεμα από άσπρου παγονιού φτερά
στον ώμο,
από μακριά, από πολύ μακριά
από μια βαρκα ελεφαντόδοντου, σηκώνω το κεφάλι
στον ουρανό.

Ω, αν ήταν, σαν απελπισμένη σειρήνα,
να γυρίσω στο κατασκότεινο βάθος των θαλασσών
για να ζήσω μες στα δάκρυα,
καλύτερο θα ’ταν, μες σ’ αυτό τ’ αλαφρόσκεπο
ασημένιο φως,
σαν αυτό τ’ αστέρι που πέφτει,
να ’σερνα μια ωραία χιμαιρική αντανάκλαση
και να χανόμουνα στ’ άπειρο.

Εμπρός…εμπρός!
Το φεγγάρι είναι μπρος μου.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠ’ ΤΗ ΣΑΓΚΑΗ

Βγαίνω απ’ τ’ όνειρό μου!
Λύπη της αυταπάτης μου!

Αργόσχολα πτώματα, κραιπάλη κι
όργιο της σάρκας, φορέματα μακριά
των αντρών, μανίκια κοντά των
γυναικών, σκελετοί που γεμίζουν τα
μάτια μου, φέρετρα παντού μες στην
οδό, ξέφρενοι, σκουντιόνται∙
ξέφρενοι, περνούν∙
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Βγαίνω απ’ τ’ όνειρό μου!
Λύπη της αυταπάτης μου!

ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΜΜΟ

Ο ήλιος λάμπει δεξιά μου
και ρίχνει τον ήσκιο μου ολόκληρο
στη θάλασσα που ’ν’ αριστερά μου.
Στον άμμο της ακτής μένουν τα ίχνη των βημάτων
μου.

Ο ήλιος λάμπει αριστερά μου
και ρίχνει τον ήσκιο μου ολόκληρο
στη θάλασσα που ’ναι δεξιά μου.
Στον άμμο της ακτής μένουν τα ίχνη των βημάτων
μου.

Ο ήλιος λάμπει πίσω μου
και ρίχνει τον ήσκιο μου ολόκληρο
στη θάλασσα που ’ναι μπροστά μου.
Παλίρροια, μην πάρεις τα ίχνη των βημάτων μου
στον άμμο.

Ο ήλιος λάμπει μπροστά μου.
Ήλιε, ο ήσκιος μου ολόκληρος ρίχνεται
στη θάλασσα που’ ναι πίσω μου.
Ω, η παλίρροια πήρε κιόλας τα ίχνη των βημάτων μου
στον άμμο.

HSU CHIH MO (;)

ΝΕΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΜΜΠΙΤΖ

Αργά, φεύγω
απαράλλαχτα όπως ήρθα.
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Αργά, κινώ το χέρι μου
να πω το γεια στα σύννεφα της δύσης.

Στην όχθη του ποταμιού οι χρυσές ιτιές
είναι νιόφυτες στη δύση του ήλιου∙
οι σιλουέτες τους, χαριτωμένες στο φωτεινό κύμα,
λικνίζονται και στην καρδιά μου.

Οι φακίδες του νερού που γεννιούνται στη λάσπη,
καταπράσινες, ταλαντεύονται στο νερό.
Στα μαλακά κύματα του Καμ,
θα ’θελα να ’μαι ένα κύμα υδρόβιο.

Κάτω απ’ τα φύλλα των φτελιών, το έλος
δεν είναι καθόλου πηγή καθαρή, το ουράνιο τόξο
θρυμματίζεται εκεί ανάμεσα στα φύκια
κι αποθέτει εκεί ένα όνειρο πολύχρωμο.

Ψάξιμο αυτού του ονείρου; Μ’ ένα μακρύ κουπί στο
χέρι,
πλέω πλέω προς το πιο πράσινο απ’ τα χόρτα.
Σε λίγο η βάρκα μου είναι φορτωμένη με τη λάμψη
των άστρων∙
πιο κάτω της θέλω να τραγουδήσω με φωνή γεμάτη!

Μα δε μπορώ να τραγουδήσω με γεμάτη φωνή,
αργά, να οι αυλοί του αποχαιρετισμού.
Και τα καλοκαιριάτικα έντομα παύουν για μένα,
σιωπηλό είναι το Κέμπριτζ απόψε!
Αργά, φεύγω
απαράλλαχτα όπως ήρθα.
Τινάζω τα μανίκια μου
δίχως καν να πάρω ένα σύννεφο.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
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Ιππεύω έν’ άλογο ξαναγερμένο και τυφλό,
στη μαύρη νύχτα το τσιγκλάω με το μαστίγιο.
Στη μαύρη νύχτα το τσιγκλάω με το μαστίγιο,
ιππεύω έν’ άλογο ξαναγερμένο και τυφλό.

Ορμάω σ’ αυτή τη μακριά σκοτεινή νύχτα
σ’ αναζήτηση ενός αστεριού.
Σ’ αναζήτηση ενός αστεριού,
ορμάω σ’ αυτόν τον πλατύ κάμπο το μαύρο κι έρημο.

Φλόγωση στα πόδια του αλόγου που πάω διχάλα.
Τ’ αστέρι δε φανερώνεται ακόμη.
Τ’ αστέρι δε φανερώνεται ακόμη.
Φλόγωση και στα πόδια του ιππέα.

Τότε ένα κρυστάλλινο φως φανερώνεται στον
ουρανό.
Στον έρημο κάμπο πέφτει το ζώο.
Στη μαύρη νύχτα τεντώνεται το πτώμα μου.
Τότε ένα κρυστάλλινο φως φανερώνεται στον
ουρανό.

WEN YI TO (;)

ΑΠΟΘΕΣΗ

Δε σας βγάζω ψεύτες, καθόλου δεν είμαι ποιητής,
μόλο που αγαπώ τη στερεότητα των λιθαριών,
τα πράσινα πεύκα, την ατέρμονη θάλασσα, τον ήλιο
που δύει στις ράχες των κορακιών
και το λυκόφως που υφαίνεται από τα φτερά των
νυχτερίδων.
Το ξέρετε, αγαπώ τους ήρωες και τα ψηλά βουνά,
τη σημαία της χώρας που ταράζει τον άνεμο
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και τα χρυσάνθεμα από ελαφρό κίτρινο ως
μπρούτζινο θαμπό.
Να θυμάστε πως ζω με πικρό τσάι.
Όμως υπάρχει ένας άλλος εαυτός μου.
Είναι η σκέψη μου η όμοια με τις μύγες
που τεμπελιάζουν στους σκουπιδοντενεκέδες.
Τις φοβάστε;

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Η ζωή μου ήταν άσπρο φύλλο δίχως αξία.
Το πράσινο μου ’δωσε την ανάπτυξη,
το κόκκινο τη ζέση,
το κίτρινο μού ’μαθε την τιμή και την ευθύτητα,
το γαλάζιο την αγνότητα,
το ροζ μου πρόσφερε την ελπίδα,
το ελαφρό γκρίζο τη λύπη:
για πλαίσιο σ’ αυτή την ακουαρέλλα,
το μαύρο μου επέβαλε του θανάτου,

από τότε,
λατρεύω τη ζωή μου,
γιατί λατρεύω τα χρώματά της,

ΕΠΙΤΑΦΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ίσως σας χρειάζεται ύπνος.
Λοιπόν σα πάψουμε το κρώξιμο στις κουκουβάγιες,
το κόασμα στους βατράχους, το πέταμα στις
νυχτερίδες,.

Ο ήλιος ας μην ταράζει πια τα βλέφαρά σας,
η αύρα ας μην ψαύει τα φρύδια σας,
κανείς ας μη σας ξυπνάει,
η ομπρέλα των πεύκων ας προστατεύει τον ύπνο σας.
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Ίσως ακούτε τα σκουλήκια της γης που συστρέφονται
στη λάσπη.
Ίσως ακούτε τις ρίζες των μικρών χορταριών που
ρουφούν το νερό.
Ίσως βρίσκετε αυτές τις μουσικές
πιο όμορφες απ’ την ανθρώπινη φωνή που
καταριέται.

Λοιπόν κλείστε γερά τα βλέφαρά σας.
Σας αφήνω να κοιμηθείτε, σας αφήνω να κοιμηθείτε.
Ήρεμα, σας σκεπάζω με κίτρινο χώμα.
Ήρεμα, σκορπάω τη στάχτη των κομματιών του
χαρτιού.

AI TS’ING (;)

ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Δεν πιστεύω στους αρχαιολόγους.

΄Όταν ένας απ΄ αυτούς, σε μερικές χιλιάδες χρόνια,
σ’ ένα γιαλό δίχως ίχνος ανθρώπου,
ανάμεσα σ’ ερείπια κάποτε ένδοξα,
θα βρει ένα κόκαλο ξερό
−το δικό μου,
πώς θα μάθει πως αυτό το κόκαλο
αναλώθηκε απ’ τις φλόγες του εικοστού αιώνα;

Ποιος θα μπορούσε, κάτω απ’ το χώμα,
να βρει
τα δάκρυα των μαρτύρων
που υπόφεραν όλες τις δυστυχίες;
Αυτά τα δάκρυα
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επισφραγίστηκαν από χιλιάδες σιδερένια
κιγκλιδώματα
που ένα μονάχα κλειδί μπορεί ν’ ανοίξει τις πόρτες
τους.
Οι αναρίθμητοι ήρωες που δοκίμασα να τ’ αρπάξουν
έπεσαν
κάτω απ’ το εγχειρίδιο και το ντουφέκι του
δεσμοφύλακα.

Αν μπορεί να μαζέψει ένα απ’ αυτά τα δάκρυα
και να το κρύψει κοντά στο μαξιλάρι του,
καλύτερα από μαργαριτάρι ανασυρμένο από βαθιά
θάλασσα,
θ’ ακτινοβολεί, θ’ ακτινοβολεί,
θα λάμπει ως την αιωνιότητα.
Δεν έχουμε
όλοι σταυρωθεί στην ίδια μας την εποχή;
Αυτός ο σταυρός
δεν είναι λιγότερο επώδυνος
απ’ των Ναζαρεινών.
Τα χέρια του εχθρού μας
απόθεσαν στο κεφάλι μας ακάνθινο στεφάνι.
Οι σταγόνες σκούρο αίμα
που κυλούν απ’ το μέτωπο τ’ ωχρό και μωλωπισμένο
δεν άρκεσαν να γράψουν

τη λύπη και την οργή των στηθιών μας.

Αληθινά
δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε.
Όμως, ευχόμαστε μια μέρα
οι άνθρωποι να μας σκέφτονται
σαν τους προγόνους τους
που πάλεψαν με τα γιγάντια θηρία.
Τότε στα πρόσωπά τους θα πλεύσει
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ένα χαμόγελο γαλήνιο και γλυκό.
Και γι’ αυτό το ελαφρό χαμόγελο,
με την καρδιά μου,
θα θυσιαστώ ολόκληρος.

ΑΝΟΙΞΗ

Είναι άνοιξη.
Οι ροδακινιές του λούγκουα είναι ανθισμένες.
Ανθίζουν αυτές τις νύχτες∙
αυτές τις νύχτες τις κηλιδωμένες με αίμα,
αυτές τις νύχτες δίχως άστρα,
αυτές τις νύχτες του ανέμου,
αυτές τις νύχτες που ακούν τους λυγμούς των χηρών.

Όμως τούτη η παλιά γη!
Μοιάζει με άγριο θηρίο διψασμένο και πεινασμένο
που πλαταγίζει το αίμα των νέων,
το αίμα των ισχυρόγνωμων νέων.
Μετ’ από μακριές χειμωνιάτικες νύχτες,
μετ’ απ’ τους πάγους και τα χιόνια,
μετ’ από μια αναμονή εξαντλητική και δίχως τέλος,
αυτά τα αιμάτινα σημάδια, αυτές οι αιμάτινες
κηλίδες,
σε μια νύχτα μυθική,
σε μια ανατολίτικη νύχτα κατάμαυρη,

σκάνε τα μπουμπούκια λουλουδιών
και στολίζουν τα νότια του ποταμού πέρα για πέρα με
την άνοιξή τους.

Ρωτούν: Από πού έρχεται η άνοιξη;
Λέω: Απ’ τους τάφους έξω απ’ την πόλη.
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΙΑΠΩΝΕΖΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
(Σημειώνεται η χρονολογία γέννησης)

ΝΑΚΑΜΟΥΡΑ ΚΥΣΑΝΤΑΙ (1901-;)

ΕΡΩΤΑΣ

Έρωτας θα πει τροφή,
τρυφεράδα
επαφή χεριών,
και στην επαφή
σβήσιμο της πείνας
γαλήνη της ψυχής.

Πώς άντρας δίχως τη γυναίκα
να ξέρει το σωστό μέτρο,
το ρυθμό της ανάσας,
το σφυγμό της ζωής;

Φιλί είναι πιο πολύ
απ’ το συνάντημα χειλιών,
ζευγάρωμα είναι πιο πολύ
απ’ την κατάκτηση της σάρκας,
είν’ η παράδοση της ύπαρξης στη σκιά.

Πού είν’ η γυναίκα
που το στήθος της καθάρια ανθίζει
χωρίς τα χείλη του άντρα
να φανερώσουν
και να συντρέξουν
τον έρωτά της;

Δεν είναι πέτρα
που να μη λειώνει μαλακή
απ’ τη θωπεία του νερού,
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κανένα νέφι
που να περνάει στους ουρανούς
ξέχωρο απ’ τους ανέμους.

Ο χρόνος είναι γίγας
πιο ψηλός
από την πιο μεγάλη πράξη του άντρα,
όμως ο έρωτας δεν έχει μέλη
κι ως σκύβει
στέκει πιο ψηλά.

Δέστε τους εραστές,
σαν περπατούν,
πώς κινούνται
σαν τα κλαδιά της κερασιάς,
και στ’ άγγιγμα πώς κρατιούνται,
και στο κούνημα
πώς ενώνονται
να γίνουν σαν ένα.

Ένα παιδί κάποτε είπε
στους μεγάλους,
γιατί το κεφάλι μου είναι στρογγυλό
και τα χέρια μου με πέντε δάχτυλα,
και οι μεγάλοι του αποκρίθηκαν:
Το κεφάλι είναι στρογγυλό
σαν τη μέτρα της γυναίκας
και τα δάχτυλα
φτιασμένα να τη δρέπουν.

Κι οι εραστές
είναι καμωμένοι
σαν το χέρι
και σαν τη γροθιά,
να ’ναι χωριστά στο νου
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και κοντά στο ένωμα.

Ο έρωτας είναι σάρκα,
όμως όχι από σάρκινα υλικά,
ο έρωτας είναι φως,
όμως φωτίζεται
μόνο στα μάτια των άλλων,
ο έρωτα είναι φαντασία,
όμως καθαρά κομμένη
στα σχήματα άντρα και γυναίκας,
ο έρωτας είναι τραγούδι,
όμως ηχεί μονάχα
στα ψιθυρίσματα
των εραστών.

Ο έρωτας είναι πολλά πολλά πράγματα,
όμως ένα δεν είναι,
η λέξη μόνος.

ΓΙΑΜΑΖΑΚΙ ΈΙΤΖΙ (1905)

ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ

Όταν βρίσκω έν’ αστέρι
στο βραδινό ουρανό
κι έρχομαι και σου λέω γι’ αυτό
λες πως το βλέπεις κι εσύ

Όταν δείχνω ένα πουλί
που ζητάει μια μεριά να κουρνιάσει
στα κλαδιά των αμυδρών δέντρων
κι αυτό λες πως το βλέπεις

Κάπως γίνεται κι ο κόσμος που βλέπεις
αυτός που βλέπω
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είναι στην πραγματικότητα ο ίδιος

Δεν έχουμε δυο ζευγάρια μάτια
σ’ ενα σώμα;

Λοιπόν αν είναι ανάγκη
δεν μπορώ ν’ αφήσω την όραση όλη
σε μένα;

Κλείνω τα μάτια μου
Ο κόσμος ξαφνικά χάνεται
μα ένας όμοιος κόσμος
συνεχίζεται στα μάτια σου

ΑΜΑΝΟ ΤΑΝΤΑΣΙ (1909)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Είναι ένα βουνό στην Ανατολή
όπου οι άχρηστοι γέροι εγκαταλείπονται να πεθάνουν
παρατημένοι εκεί σαν άχρηστες πέννες

Πολύ λογικό στ’ αλήθεια

Αγαπητοί αναγνώστες
οπωσδήποτε πετάξτε τις παλιές σας πέννες
όμως όχι σ’ αυτό το βουνό
γιατί εκεί
οι άχρηστοι γέροι περιπλανιόνται
όλο δάκρυα.

Η ΦΩΝΗ

Κάποτε μες στο χορτάρι
ζούσε ένα νευρικό έντομο
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το πιο ελάχιστο πλάσμα σ’ όλο τον πλατύ κόσμο.
Φοβόταν τον άνεμο όλη του τη ζωή
κι έτσι για αν ξεφύγει απ’ αυτόν,
έσκαψε μια τρύπα, ιδρώνοντας και λαχανιάζοντας.
Του χρειάστηκε ένας χρόνος.

Μόλις μπήκε στην τρύπα,
άρχισε ευτυχισμένο να μαζεύεται, όταν
ο πιο λεπτός ζέφυρος σ’ όλο τον πλατύ κόσμο
φύσηξε ελαφρά
κι έριξε ένα λεπτό κυματάκι χώμα μέσα στη τρύπα.
Το έντομο, βγάζοντας
την πιο θλιμμένη κραυγή σ΄ όλο τον πλατύ κόσμο
εξέπνευσε.

ΚΑΖΙΜΟΥΡ ΧΑΤΖΙΜΕ (1910)

Αν ζεις κοντά σ’ ένα λόφο
τα βατράχια μπαίνουν στην κάμαρα
και μια ακρίδα κρίζει πάνω στο ρολόι.

Μια λιμπελούλα μόλις πέρασε μέσα απ’ το σπίτι.
Κάθομαι με το σώβρακο
και γράφω αυτό το ποίημα.

Κρατώντας το πινέλλο γερά,
τραβώντας προσεκτικές γραμμές
γράφω για τον τρόπο που ζω

Όταν παραπονιέμαι στους άλλους για τον κόσμο,/
όταν νιώθω απέχθεια ή δυσαρέσκεια,
σημαίνει πως δεν έχω ακόμη αποκτήσει αρκετή πίστη
στο δικό μου τρόπο ζωής.

Η θλίψη κάποιου ή η ευτυχία του
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είναι σαν τον άνεμο
που πήρε τη λιμπελούλα.

Κάθομαι στο τραπέζι
ελπίζοντας για μια πιο βαθιά αντίληψη.

ΓΙΟΚΑ ΜΙΝΟΡΟΤΟ (1919)

ΝΕΚΡΑ ΦΥΣΗ

Κλεισμένοι στη νύχτα
οι φθινοπωρινοί καρποί ζωηρεύουν
μπροστά στην επιφάνεια της φρουτιέρας.
Μήλα κι αχλάδια και σταφύλια
τυχαία βαλμένα
έχουν να κάνουν τώρα με τον ύπνο
με την αρμονία, μεγάλη μουσική
Φτάνουν στο βαθύ μέρος της ταυτότητάς τους
όπου το κουκούτσι βρίσκεται σε γαλήνη
με την πλούσια υπόσχεση της φθοράς
να το κυκλώνει.
Τώρα αλαμπής σαν τις πέτρες
μπροστά στα δόντια των νεκρών
ο καρπός αργά βαραίνει.
Στη βαθιά φρουτιέρα
μέσα στην ομοιότητα αυτής της νύχτας
κάποτε
όλοι τους οξέα θα γίνουν.

ΚΙΚΑΜΟΥΡΑ ΤΑΡΟ (1922)

ΜΙΚΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

1/νύχτα
Όποιος παίζει πιάνο
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πλέει στον ουρανό
Κάποιου τα χέρια

τον κρατούν να μην πέσει.
Αυτο που προσπαθούν να καταλάβουν την αγάπη,
πρέπει πάντα να πέφτουν.

2

Χειμώνας. Μια ήσυχη και μοναχική πόλη.
Όταν όλοι έχουν αποκοιμηθεί
χτυπάει η σειρήνα για την πυρκαγιά.

Ενώ κοιμόμαστε βαθιά
ένας ιππέας καλπάζει στην ψυχή
αλλά φυσικά
ακόμη κι αν φτάσει ως την άκρη
δε θα βρει φωτιά.

ΝΑΚΑ ΤΑΡΟ (1922)

ΚΑΣΤΡΑ

Γιε μου,
Χτίζεις, γκρεμίζεις πάλι
γκρεμίζεις και χτίζεις
τόσο όμορφα κάστρα του ουράνιου τόξου με τα
τούβλα σου.

Το ποτό που συρίζει στο ποτήρι σου
βρέχει λάθος κατά πάνω.

Για σένα η πλάκα του ρολογιού δεν έχει δείχτες,
για σένα ο κόσμος είναι πιο στρογγυλός από λεμόνι.

Γιε μου κι ο πατέρας σου
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Γκρεμίζει, χτίζει πάλι χτίζει
και γκρεμίζει. Σχεδιαστής
μάταιων κάστρων.
Η ζωή μου τυφλωμένη από λόγια
γυρεύει σημασίες.
Για μένα η ώρα δεν έχει διεύθυνση.
Για μένα ένα λεμόνι είναι πιο μαύρο από ένα κόσμο.

ΤΑΑΜΟΥΡΑ ΡΓΟΥΙΤΣΙ (1923)

ΜΑΚΡΙΝΗ ΧΩΡΑ

Πρέπει να φορτωθείς πολλή σκοτούρα
για φροντίσεις ένα ζώο από μια μακρινή χώρα

Τα βάσανά του
είναι πιο απλά πράγματα

Πρέπει να χύσεις πολλά δάκρυα
όταν παίρνεις ένα γράμμα από μια μακρινή χώρα

Τα ποιήματά μου
Είναι πιο απλά πράγματα

Πρέπει να χρησιμοποιήσεις πολλά λόγια
για να βρίσεις κάποιον από μια μακρινή χώρα

Οι χαρές μου κι οι λύπες μου
είναι πιο απλά πράγματα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΠΟΙΗΜΑ

Ο άνθρωπος που γράφει ποίημα
πλέει στο διάστημα
Κανείς δεν μπορεί να πει
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από πού έρχεται η πλοϊκότητα

Ο άνθρωπος που γράφει ποίημα
είναι σαν τον πιανίστα
που τα χέρια του κινούνται κιόλας
προτού η κλείδα να εκλεγεί συνειδητά
Τα χέρια του τον ξεπερνάνε
Τα χέρια του πιασμένα απ’ τον ήχο δε μπορούν να
ξεφύγουν
και γι’ αυτό παλεύουν

Ο ήχος οδηγεί τα χέρια
και τα χέρια
προσπαθώντας να ξεφύγουν απ’ τον ήχο
τον σέρνουν μαζί τους
κάπου

Πού;

Για να δεις το σχήμα
του ανθρώπου που γράφει ποίημα
πήδα απ’ το πιο ψηλό μέρος του κόσμου
κατουκέφαλα

Και τότε το μάτι σου που πέφτει λάθος καταπάνω
ίσως πιάσει μια στιγμή
τον άνθρωπο που γράφει ποίημα
πλέοντας στο διάστημα μέσα στη σκοτεινιά.

ΓΙΑΜΑΜΟΤΟ ΤΑΡΟ (1925)

ΦΑΡΟΙ

Οι φάροι μοιάζουν με τους ποιητές
που κοιτάνε μόνο επικίνδυνα πράγματα
− μια καταιγίδα στη μέση του ανέμου
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ή μια παλίρροια που πλησιάζει.

Οι ποιητές μοιάζουν με τους φάρους
ζώντας τη αγωνία
χτίζουν τη μοναξιά τους.

Επειδή το φως τους
το κλέβει πάντα η απόσταση
το εσωτερικό τους
είναι πιο βαθύ από κάθε σκοτάδι.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Τα δυο παιδιά
που κρεμιόνται στα χέρια μου
κοιτάνε πάνω και λένε «Μπαμπά».

Κοιτάω πάνω
κι εγώ θα ’θελα να πω τ’ όνομα κάποιου
μα δεν είναι κανείς εκεί.

Στον ουρανό μου, σε λαμπρό κενό,
είναι μόνο ανεμόσυρτα σύννεφα
που έχουν γίνει πουλιά

Δεν είναι υπέροχο;

Μέσα σ’ αυτό το κενό.
η Μαμά κάηκε κάποτε σα φλόγα κεριού
τρέμοντας
και με περίμενε.

Κάποια μέρα κι εσείς θα ’χετε κενό ουρανό.

Όταν θα γίνει αυτό
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θα στέκεστε μοναχοί σας
και θα περπατάτε με σίγουρα πόδια.
Θα έχετε να ψάξετε για τη δική σας φλόγα κεριού.

Έι! Μη σφίγγεστε έτσι!

Κοιτάξτε πάνω πάλι.
Τώρα το πρόσωπο του Μπαμπά πάει.

Μην εγκαταλείπεστε.
Αυτό που βλέπετε που πλέει εκεί
είναι μονάχα ένα σύννεφο που πεθαίνει.

ΤΑΚΑΝΟ ΚΙΚΟΥΟ (1927)

ΟΝΤΑΣ

Η ζωή τώρα
απλώς,
περιμένει μάταια κάτι
που ποτέ δε θα ’ρθεί κάτι

που δεν γίνεται να περιμένεται αρκετά

η αράχνη του νερού
και ο στρόβιλός της

η καμηλοπάρδαλη που τεντώνει το λαιμό της
το τριαντάφυλλο με τ’ αγκάθια του

οι άνθρωποι με τα λόγια

το ηλιοτρόπιο με το πρόσωπό του
όλα μόνο

περιμένουν ανήσυχα
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έ;

ΤΑΝΙΚΑΒΑ ΣΟΥΝΤΑΡΟ (1931)

ΠΕΝΝΑ

Άλλαξα το φτεερό με ατσάλινη πέννα
Αλλά όχι την αθωότητα με την ευκολία.

ΛΑΜΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Φώτισέ τα όλα! Το χονδροειδές σύνολο
Του έργου του Ανθρώπου!

ΥΑΚΙΝΘΟΣ

Όχι κεφάλι εδώ
Μόνο καρδιά.

ΣΟΥΖΟΥΚΙ ΣΙΡΟΓΙΣΙΑΣΟΥ (;)

(ΑΤΙΤΛ0)

Ένας άνθρωπος περπατούσε δίπλα
σ’ ένα τοίχο ένα ετοιμόρροπο τοίχο
Ήταν μια μακριά ρωγμή πάνω του,
Κοίταξε λοιπόν μέσα και είδε δυο σώματα να
κινούνται
στην ακρινή γωνία του πλατιού χωραφιού

Φαίνονταν θερμοί
Προσπαθούσαν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλο;
Αυτό που σήκωσε τα χέρια
κι έτεινε το στήθος
έμοιαζε γυναίκα
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Ήταν σ’ έκσταση;
Αυτό που ήταν κεραυνόπληκτο
έμοιαζε άντρας
Το άσπρο πλατύ πλάνο
ανακάτωνε τα τα σώματα εκθαμβωτικά
Άστραψε ένα φως
Ο άνθρωπος άφησε τη ρωγμή
κι άκουσε ένα βίαιο κρότο βροντής
Ήταν η αρχή ή το τέλος;

ΑΜΑΖΑΒΑ ΤΑΙΤΖΙΡΟ (1936)

ΚΑΘΙΣΜΑ (γαλάζιο)

Στο ηλιοβασίλεμα στ’ ανατολικά τ’ ουρανού
εκεί που ο ορίζοντας
κλείνεται από ένα σκούρο άλσος πεύκων
γαλάζιοι ερωδιοί χτίζουν τις φωλιές τους,
σταματούν στα κλαδιά του σύννεφου
και με ήρεμα κινούμενα μάτια
κοιτάνε σταθερά καταδώ.

Το γαλάζιο είναι τόσο ωραίο που σχεδόν είναι
διαφανές.

Τα σύννεφα είναι κρύα σαν τον ουρανό γύρο.
Βαθιά στο άλσος των κέδρων
μικρά κουδούνια χτυπούν σε κάθε δέντρο
και γλιστρώντας στα χλομά τους κύματα
οι ερωδιοί ταράζονται μυστικά
στέκοντας κοντά κοντά

Γιατί με κυνήγησαν απ’ τη φωλιά μου
προτού να καταλάβω τι γινόταν;
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Μια ψιχαλιστή ομίχλη περνάει
και τότε, πέρα από το παράξενα
σκοτεινιασμένο χωράφι,
στο ηλιοβασίλεμα στ’ ανατολικά τ’ ουρανού
γαλάζιοι ερωδιοί στριμώχνονται
κοιτάνε σταθερά κατά δω.

ΓΟΥΑΤΑΝΑΜΠΕ ΤΑΚΕΝΙΜΠΟΥ (1938)

ΑΝΕΜΟΣ

Η κραυγή που φαίνεται πιασμένη
τη στιγμή που γεννιέται
ξεφεύγει την αποπνικτική πίεση
των φωνών που δεν πάνε πουθενά

Ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος
Ακόμη και

η πιο μικρή πόλη είναι πολύ πλατιά
για να πάμε πουθενά

Κι όμως
καθώς τρέχουμε στη χειμωνιάτικη πόλη
μέσα στον κρύο άνεμο που στροβιλίζεται μπρος απ’
το μέτωπό μας
ανακαλύπτουμε για μια στιγμή
ανακαλύπτουμε γιαμια στιγμή
την τρυφεράδα του κόσμου
και σταματάμε απότομα

Τα βλέφαρά μας είναι πολύ βαριά
για να στηρίξουν το τοπίο

Μέσ’ από
κλειστά μάτια βλέπουμε τη μακρινή σημαία
και το λαμπερό ποτάμι που κυλάει στις πτυχές της
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Τυλιγμένοι στον ακτινοβόλο άνεμο
βλέπουμε πίσω από τις βλεφαρίδες μας
την αρχική σιλουέτα
−τη μορφή του κόσμου
και την απεριόριστη τρυφεράδα του
ιδωμένη για πρώτη φορά
με μάτια που ακόμη δεν ανοίξαμε

Οι φωνές περνάνε ως εδώ
χέρια κάνουν σήματα
παράθυρα ανοίγουν
απέναντι στ’ ανοιχτά μας μάτια
Διαφανείς φλόγες
υψώνονται ως λαμπυρίζων άνεμος
απ’ το σημείο όπου τα βλέμματά μας συναντιούνται

Και τότε μια διαφορετική πόλη
αρχίζει τη ζωή της
στη θέση αυτής
που πέρασαν τα μάτια σου κάποτε

ΓΙΟΣΙΜΑΣΟΤ ΓΚΟΖΟ (1939)

ΦΩΤΙΑ

Το χρυσό σπαθί κοιτάει κατευθείαν στον ήλιο
ανθός αχλαδιού περνάει μπροστά απ’ το πρόσωπο
ενός σταθερού άστρου
Σε μια ανεμοσάρωτη ζώνη της Ασίας
η ψυχή είναι ένα τιμόνι αυτοκινήτου πάνω απ’ τα
σύννεφα
Τυφλότητα
είναι η επιθυμία μου
−να γίνω ήλιος ή μήλο
(δεν είναι αυτό παρομοίωση)
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να γίνω ρόγα κοριτσιού, ήλιος, μήλο, κομμάτι χαρτί,
πέννα, μπουκάλι,όνειρο!
και όλο κιόλο που χρειάζεται γι’ αυτό
είναι ένας
ουράνιος ρυθμός
Αυτό το βράδυ
οδηγώντας ένα σπορ αυτοκίνητο
θα μπορούσες να ταττουάρεις το πρόσωπου ενός
πεφτάστερου
Θα μπορούσες;

ΛΑΪΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

1

− Ε, κυρα-Σελήνη’
έλα πάνω απ’ το Κουάναν,
πάρε, φάει λίγο ρύζι!
− Α, το ρύζι δεν το θέλω,
μα το αμότσι, θέλω τρία.

2

Πεταλούδα πεταλούδα,
έλα πάνω στο γογγύλι.
Δε σ’ αρέσει το γογγύλι;
έλα, να, στο χέρι μου

3

Ο πρώτος μήνας,
ο δεύτερος μήνας
ο τρίτος μήνας,
λουλούδια κερασιάς∙
κάτω από
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την κερασιά
φτιάνω εγώ
μια φορεσιά
−κι ώπα
δέκα!

4

Σαλίγκαρε,
μάχη μπρος απ’ τα λουτρά,
βγάλ’ τα κέρατά σου
βγάλ’ τις λόγχες σου.

5

Βροχή, βροχή σταμάτα,
κάτω απ’ το κάκι
μπροε απ’ το ναό
κλαίει το φασιανάκι.

6

Σπίτι του, σπίτι του!
Δαίμονας μπροστά στο σπίτι του,
δράκοντας πίσω του

7

Άκου τα σπουργίτια:
Τσιρ. τσιρ −φλαπ!
Μη θυμώνεις
που σ’ αγγίζουν!
Κι αν θυμώνεις,
Τότε τι ή
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ANAM (BIETNAM)

ΤRING HOA DUK
H ΨΑΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΤΟΝΙΑ

Τα μαλλιά της, μόλις κρατημένα από τη χτένα του
νεφρίτη,
με μόλις τελειωμένη της την κοπτική, τη ραπτική
και πηγαίνοντας προς το ποτάμι ήρθε ν’ ακουμπήσει
στο κόκκινο παραπέτο.
Με την καρδιά ξαλαφρωμένη στη σκέψη του Γκινεσέ
διασκεδάζει ψαρεύοντας με την
πετονιά.
Τραβηγμένες απ’ το άρωμα που αφήνει η παρουσία
της
έρχονται πεταλούδες να καθίσουν στην πετονιά που
τη βαραίνουν μέχρι που τη λυγάνε.
Τρομαγμένα απ’ τη θαυμαστή ομορφιά της τα ψάρια
βουτάνε στα βάθη του νερού αφήνοντας
το δόλωμα ελεύθερο να φύγει.
Για την ευχαρίστησή της, διασκεδάζει έτσι όλο
μένοντας, δε νοιάζεται να πετύχει στο ψάρε-
μά της..
Και όταν σηκώνει την πετονιά, μια μελαγχολία λες
απλώνεται πάνω στο ποτάμι.

PHAM NGU LAO

Με το σπαθί στο χέρι χρόνια πια πολεμάω σ’ αυτή τη
χώρα.
Οδηγώντας στη μάχη λόχους αδάμαστης παλικαριάς!
Ο άξιος του ονόματος άντρας πρέπει να ντρέπεται ν’
ακούει την ιστορία των παλιών ηρώων!
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NGOUYEN DU

KIM van KIEU (απόσπ.)
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΘΙΕΟΥ ΚΙΕΝ

Η Ομορφιά της είναι σαν της Φεγγαροθεάς.
Το ανάστημά της είναι λεπτό σαν τον κορμό της
βερικοκιάς, η επιδερμίδα της έχει τη ζαλιστι-

κή λευκότητα του χιονιού,
το πρόσωπό της είναι στρογγυλό σαν το φεγγάρι,
τα χείλη της ανοιγοκλείνουν σαν το πρωινό λουλούδι,
τα λόγια της ήταν σπάνια σαν το νεφρίτη και τις
πολύτιμες πέτρες,
τα σύννεφα έχαναν την ομορφιά τους κοντά στην
ιδεώδη λευκότητα της επιδερμίδας της,
τα βλέμματά της κυμάτιζαν σαν τα φθινοπωρινά
κύματα,
τα φρύδια της θυμίζουν τη γραφικότητα των δασών
την άνοιξη,
τα λουλούδια ζήλευαν που βλέπονταν πως είναι πιο
λίγο απ’ αυτά λαμπερά,
η ομορφιά βεβαιωνόταν μοναδική και η ιδιοφυία της
δεν εύρισκε τ’ όμοιο του.
Ζούσε αποτραβηγμένη πίσω απ’ τα παραπετάσματα
και τα περικαλύμματα,
ενώ οι πεταλούδες κι οι μέλισσες γύρισαν και
πετάριζαν γύρο της.

Η ΛΑΧΤΑΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Παράξενο στ’ αλήθεια είναι η λαχτάρα της αγάπης.
Ποιος λοιπόν μπορεί να λύσει το ρόδινο μεταξωτό
νήμα που ενώνει δυο πεπερωμένα;
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Ο Κιμ έχει αποτραβηχτεί στην κάμαρα της μελέτης
του,
Η εικόνα της Κιέου έμεινε στην καρδιά του βαθιά
χαραγμένη.
Αυτήν ονειροπολούσε όλες του τις στιγμές.
Η θλίψη σαν την παλίρροια ανέβαινε στην ψυχή του.
Σαν τρία φθινόπωρα μακριά του φαινόταν μακριά
κάθε μέρα!
Τα σύννεφα του βουνού Ταν έκρυβαν τα παράθυρα
της αγαπημένης του.
Οι ρόδινες σκόνες επίμονα του τις στιγμές ύφαιναν
και κεντούσαν όνειρα αγάπης
Η σελήνη πέρασε πολλές φάσεις∙ πολλές φορές
εξαντλήθηκε το λάδι στη λάμπα,
σκεφτόταν Αυτήν∙ κι αυτή ονειρευόταν Αυτόν, και
φούσκωναν απ’ αγάπη οι καρδιές τους..
Σαν το χαλκό ήταν κρύα η κάμαρά του.
Το πινέλο του είχε στεγνώσει κι οι χορδές της
κιθάρας του είχαν χαλαρώσει.
Οι καλαμένιες κουρτίνες Τουάνγκ κινούνταν στο χάδι
της αύρας.
Η μυρωδιά του αρώματος όξυνε το μύρο της
ανάμνησης, δεν είχε πια το τσάι το άρωμα

της αγάπης:
«Έχω αφήσει πολλά χρέη Αγάπης στις περασμένες
υπάρξεις μου,
που σήμερα είμαι δοσμένος στη γοητεία αυτής της
ομορφιάς που μπορεί ν’ αναστατώσει

τις ακροπόλεις και τις πολιτείες;»
Νοσταλγικά σκεφτόταν το αγαπημένο πλάσμα.
Προς τον τόπο της συνάντησης πορεύτηκε.
Εκεί το χορτάρι ψήλωνε δροσερό και πράσινο,
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το νερό κυλούσε ήσυχο και καθαρό, μα κανένα
σημάδι Εκείνης δεν έμενε εκεί!
Ο βραδινός άνεμος αύξαινε τη λύπη του,
τα καλάμια, όπως ταλαντεύονταν έμοιαζαν να τον
κοροϊδεύουν.
Η ανάμνηση του αγαπημένου πλάσματος σβηνόταν
καθώς το πάθος του αυξαινόταν.
Με την ελπίδα να την ξαναδεί πήρε το δρόμο προς το
Λάμα-Κιέου.
Ανάκτορο έμοιαζε το σπίτι, κλειστές ήταν οι πόρτες
του, οι τοίχοι ψηλοί.
Στην Εκλεκτή της καρδιάς του το ρέμα δε μπορούσε
να πάει «το άλικο φύλλο».
Και το γαλάζιο πουλί, τα λόγια της αγάπης: ..
Το κοτσύφι μιμούμενο την ανθρώπινη φωνή, του
έριχνε από ψηλά κοροϊδίες,
Πόσες φορές η πόρτα έμενε κλειστή κι ο σύρτης
τραβηγμένος,
η βεράντα ήταν σκεπασμένη από μαραμένα φύλα,
Αυτή όμως, αυτή ποτέ δεν ήταν εκεί!
Αληθινά, ώρες αυτός περίμενε εκεί στην ίδια θέση
ορθός∙
και μόνο περπατώντας ανακάλυψε ένα σπίτι:
ήταν η κατοικία ενός εμπόρου
που είχε φύγει μακρινά ταξίδια.
Υποκρινόμενος πως έκανε μελέτες, νοίκιασε το σπίτι.
Έφερε εκεί τη θήκη του βιολιού του, τα βιβλία του.
Ήταν το σπίτι στολισμένο με μπαλκόνι χρυσαφί
φρεσκοβαμμένο.
Ο κήπος ήταν γεμάτος δέντρα ωραία κι όμορφους
βράχους.
Τρισευτυχισμένος που είχε βρει αυτήν κατοικία,
σκέφτηκε μυστικά:
«Η θέληση τ’ Ουρανού είναι γραμμένη φανερά στον
κύκλο τριών υποστάσεων».
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Αφήνοντας το παράθυρο μισάνοιχτο,
προς τον τοίχο της Ανατολής στρέφονται σταθερά τα
ερωτηματικά του βλέμματα.
Αλλά ο δερμάτινος σύρτης δεν κινιόταν και η πόρτα
έμενε πάντα κλειστή.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

...Η νύχτα είναι σιωπηλή και μακριά.
Προσελκυσμένη από τα «λουλούδια» πάω να γυρέψω
τα «λουλούδια».
Τώρα είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο,
Μα ποιος ξέρει αν αύριο δε θα ήταν παρά ένα όνειρο!
...Στο μέσο στο στερέωμα έλαμπε η σελήνη,
κεφάλι με κεφάλι συνέχιζαν τις ερωτικές τους
εκμυστηρεύσεις,
μιλούσαν οι καρδιές τους, οι καρδιές τους
καταλαβαίνονταν,
υπόσχονταν για πάντα να ενώσουν τα πεπρωμένα
τους.
Ύψωσαν μαζί τις κούπες της αγάπηςτους∙
ενώνονταν οι εικόνες τους στον καθρέφτη.
«Ω αγαπημένη μου, ω αγάπη μου, ο άνεμος είναι
γλυκός κι η σελήνη είναι ωραία,
ούτε η γλύκα του ανέμου, ούτε η ωραιότητα της
σελήνης δε χορταίνει τις ελπίδες της

καρδιάς μου!
Ανάμεσα σε Σένα κι Εμένα η γέφυρα του γάμου δεν
έχει ακόμη ριχτεί.
Αλλά ο Πόθος ουρλιάζει και βροντάει μες στην
καρδιά μου...
− Ω αγαπημένε μου, όσο «το άλικο φύλλο και το
ρόδινο νήμα» δεν έχουν ενώσει τα δυο μας
ας μένουμε, σε ικετεύω, καλοί φίλοι!
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Μη ζητάς, ω αγάπη μου, να «βιάσεις τη σελήνη» και
να μαραθεί το λουλούδι..
Εκτός από αυτό, τι δε θα έκανα για να σου δώσω
χαρά κι ευτυχία;
− Ω θεϊκή φίλη, μου είπαν πως είσαι μια ασύγκριτη
μουσικός,
Θέλεις, για να μου ηρεμήσεις την καρδιά, να παίξεις
κάτι;
− Είμαι, ώ πρίγκιπά μου, πολύ μέτρια μουσικός, αλλ’
αφού θέλεις να παίξω, ΄θα παίξω για
για σ ‘ ευχαριστήσω.
...Κάτω απ’ τα εμπνευσμένα δάχτυλά της αντήχησαν
οι χορδές της κιθάρας.
Το πρώτο κομμάτι θύμισε τον κρότο της μάχης
ανάμεσα στους «Σο» και τους «Χαν’
Μέσα απ’ τις βροντερές νότες νόμιζες πως άκουγες
εναλλαγές του χρυσαφιού και του ασημιού.
Το δεύτερο κομμάτι θύμισε τη θεϊκή «Κατάκτηση
των Φοινίκων»∙ μέσα απ’ τις αδύναμες νότες νόμιζες
πως ξεχώριζες παράπονα και θρήνους.
Να το κομμάτι «Κουάνγκ Λανγκ» το συνθεμένο απ’
τον ξακουστό μουσικό Χα Χανγκ
που κατέχει τη μαγική δύναμη και τα σταματάει τα
ρέματα και να διώχνει τα σύννεφα.
Να το αθάνατο κομμάτι ¨Σιέν Κουάνγκ» με τους
λυγμούς σπαραγμένης καρδιάς...
΄Αλλοτε οι νότες του υψώνονταν διαυγείς σαν τα
τραγούδια των πελαργών
αλλλοτε ορμούσαν εκκωφαντικές σαν το
γουργούρισμα των πηγών∙
οι αργές νότες είναι γλυκές σαν την αύρα∙
οι γοργές νότες έχουν τον επιταχυνόμενο ρυθμό της
χειμαρρώδους βροχής..
Η λάμπα σπινθηροβολούσε και τρεμούλιαζε, ενώ η
καρδιά του ερωτευμένου γέμιζε
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Νοσταλγία.
− «Ωραία, ασύγκριτα ωραία είναι η μουσική σου,
αγάπη μου!
Μα να την ακούς σου φαίνεται πως πίνεις το πικρό
και το οξύ.
Γιατί διάλεξες μουσική τόσο μελαγχολική
Που σκοτώνει την καρδιά μου κι αναστατώνει την
καρδιά σου;»
− «Αλίμονο, αλίμονο, είναι η συνήθειά μου.
Τι μπορώ, τι μπορώ ενάντια ενάντια στη μελαγχολική
κι ονειροπόλα φύση μου;
Τα χρυσά σου λόγια ξυπνούν τους ήχους της αγάπης
στην καρδιά μου,
κι η καρδιά μου κιόλας τρυφερεύει, η φύση μου
κιόλας αλλάζει χρώμα»
Ωραία, πήρε μια μαγική ομορφιά
κι η ομορφιά της άναψε πυρκαγιά στην καρδιά του
ερωτευμένου.
Κι ενάντιά της, κι ενάντια στην ομορφιά της
υψώθηκαν τα κύματα της Αγάπης:
− Φρονίμεψε!, φρονίμεψε!, ω αγάπη μου, ω
αγαπημένε μου: Φρονίμεψε κι άκουσέ με!
Μη γητεύεσαι έτσι ενάντια στο λουλούδι της
αμαρτίας που είμαι!..
Δε θα με υπερασπιστώ έτσι από το «γαλάζιο πουλί»
να μη μπει στον κήπο των ρόδων μου∙
αλλ’ αφού το πεπρωμένο μου είναι να γίνω σύζυγός
σου,
το πρώτο μου καθήκον να κρατήσω άμεμπτη την
ιδεώδη μου παρθενία.
Αν μέσα από τρελές περιπέτειες αφηνόμουν
παρασυρθώ,
ποιος πια θα νοιαζόταν για τη θλιβερή μου τύχη;
Δεν είμαστε καμωμένοι εσύ κι εγώ για μια προσωρινή
ζωή!
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Για την τέρψη μιας στιγμής ας μη θυσιάσουμε την
ευτυχία εκατό χρόνων!
Δεν ξέρεις, ω αγαπημένε μου, ότι ανάμεσα στις πιο
ωραίες ιστορίες αγάπης
δεν υπήρχε πιο ωραίο ζευγάρι από τη Θουά και τον
Τρουόνγκ;
Δεν ξέρεις ότι τα «σύννεφα της βροχής και η βροχή»
ανατρέψανε τη «Χρυσή πέτρα»

της αγάπης;
Δεν ξέρεις πως μέσα στα πρόωρα αγκαλιάσματά τους
το χελιδόνι β αφριέτι γρήγορα το

κοτσύφι;κοτσύφι;
Ενώ τα φτερά ενώνονταν και μπλέκονταν, μια
αμοιβαία απώθηση ξύπνησε στο βάθος της

καρδιάς τους.
Το μύρο της υπόσχεσής τους μεταμορφωνόταν σ’ ένα
δεσμό ντροπής!
Αν σήμερα δε με υπερασπιστώ ενάντια στην
καταιγίδα των πόθων σου,
!

Μη βιάζεσαι, ω αγαπημένε μου, να λυγίσεις την ιτιά
και να δρέψεις τα λουλούδια της!
‘Ετσι όπως είμαι, είμαι δική σου, θα είμαι ολόκληρη
δική σου...

ΟΙ ΘΡΗΝΟΙ ΤΗΣ ΚΙΕΟΥ

Θλιβερή είναι η τύχη μου και η φύση μου και είμαι
θλιμμένος!
Σφίγγεται η καρδιά μου όταν αναλογίζομαι την
απελπισία τουτων όρκων μας αγαπημένου μου!
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Για χάρη μου, τι πόνους και τι οδύνες πήρε πάνω της!
Οι επίσημοι όρκοι μου αιχμαλώτισαν την καρδιά της!
Ω χρυσές κούπες υγρές ακόμη

απ’ τις υποσχέσεις μας,
που κιόλας απαρνιέμαι την αγάπη μας!
Κάτω απ’ το μακρινό ουρανό το Λιέου πέρα από τα
ποτάμια και τα βουνά,
δεν είχε ποτέ σκεφτεί να κόψει το νήμα του υμεναίου
μας.
Αλίμονο, έχασα τη ζωή μου, η ζωή μου είναι χαμένη!
Η ανάμνηση των όρκων μας θα με καταδιώκει στην
άλλη ύπαρξη,
τότε, για να πληρώσω το χρέος της αγάπης μου, θα
δεχτώ τα χειρότερα πεπρωμένα...
Όταν δεν πληρώθηκε το χρέος της αγάπης στο
αγαπημένο πλάσμα, το «διαμάντι της αγάπης»

παρμένο στη
«Χώρα των Εννιά πηγών» δε χάνεται!
Μόνη μες στα βάσανά της βασανιζόταν...
Ενώ το λάδι εξαντλιόταν στα λυχνάρια, τα δάκρυα
κυλούσαν σε κύματα...
Η Θουί Βαν ξαφνικά ξύπνησε απ’ τον ύπνο της στο
ανοιξιάτικο όνειρο.
Στο φως της λάμπας ζύγωσε την αδερφή της και της
έκανε χίλιες ερωτήσεις:
Αυτός ο παλιός Ουρανός, είπε, που μεταμόρφωσε τα
λιβάδια των μουριών σε ωκεανό, είναι

πολύ πλεονέκτης
−− Πάνω σου μόνο, ω τρυφερή μου αδερφή, έκανε
να πέσει όλης της οικογένειας

η δυστυχία!
Γιατί ξαγρυπνάς τόσο αργά μες στη βαθιά νύχτα;
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Μην υποφέρεις μυστικά από μια αγάπη που μυστικά
τη λικνίζεις στο βάθος της καρδιάς σου;
− Αλίμονο, της αποκρίθηκε η Κιέου, η φτωχή μου
καρδιά είναι γεμάτη πόνο ως τα χείλη
Το νήμα του πεπρωμένου μου, από τη θελημένη
Τύχη, έχει πιαστεί.
Έτσι να σ’ εμπιστεύομαι, νιώθω, αδερφή μου, η
ντροπή μου ανεβαίνει σαν την παλίρροια

στο πρόσωπο∙
μα η καρδιά μου κρατάει το μυστικό της∙ προς την
καρδιά του η καρδιά μου το καθήκον της

παραβαίνει!
Ω αδερφή μου αγαπημένη, δε θα μου αρνηθείς τη
χάρη που σου ζητάω!
Κάθησε, κι άσε με πρώτα να γονατίσω μπροστά σου.
Στη μέση του δρόμου έσπασε το στήριγμα που
βαστούσε το βάρος της αγάπης μας!
Μόνο εσύ, η αδερφή μου, μπορείς να; ξαναδέσεις τον
κομμένο δεσμό της Αγάπης μας.
Απ’ την ημέρα που απάντησα τον Κιμ δεν παύω να
τον αγαπάω
Μια μέρα ανταλλάξαμε με τις βεντάλιες μας τις
ελπίδες μας, μια νύχτα υψώσαμε μαζί

την κούπα της αγάπης.
Τα κύματα κι οι άνεμοι της ατυχίας απότομα
ξεπήδησαν στη ζωή μου.
Πώς μαζί θα μπορούσα να ικανοποιήσω το χρέος της
Αγάπης και του Καθήκοντος;
Η άνοιξη της ζωής σου, ω αδερφή μου, είναι πολύ
μακριά.
Λυπούμενή με, θα ΄θελες τη θέση μου να πάρεις
στους «όρκους μπροστά στα Ποτάμια
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και τα Βουνά;»
Και τη μέρα ακόμη που η σάρκα μου θα
αποσυντίθονταν και θα έλιωναν τα οστά μου,
στη Χώρα των Εννιά πηγών, στη γλυκιά σου
ανάμνηση θα χαμογελούσα.
Πάρε τη χρυσή χτένα και το ανθιστό χαρτί των όρκων
μας!
Από την Αγάπη μας σου εμπιστεύομαι αυτά τα
αναμνηστικά που είναι το κοινό αγαθό μας!
Όταν σύζυγος και γυναίκα του,
από συμπόνα στο αχάριστο πεπρωμένο μου, θα με
σκεφτόσαστε, και στο βάθος της καρδιάς

θα μείνει η μνήμη μου. μείνει...
σας

Θα εξ αφανιστώ, αλλ’ αυτά τα κομψά πράγματα
μένουν κοντά σας:
Αυτά τα κλείστρα της κιθάρας μου και τα φυαλίδια
του μύρου που ήταν οι μάρτυρες

των όρκων μας..
Αργότερα, ό,τι κι αν συμβεί,
κάψτε αυτό το μύρο και ηχήστε σ΄ αυτά τα κλείστρα
τις χορδές της κιθάρας σας1
Κοιτάξτε τότε τις λεπίδες των χορταριών και τα
φυλλώματα των δέντρων!
Αν ταλανεύονταν ελαφρά, η ψυχή μας θα ξαναρχόταν
κοντά σας...
Από τους όρκους της αγάπης είναι η ψυχή μου
ευωδιασμένη.
Δέχομαι την εκμηδένιση του σώματός μου, αλλά
θέλω να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου

μπαμπού και των βερικοκιών».
«των
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‘Οταν θα είμαι στη χώρα των «Εννιά πηγών», δε θα
δεις πια το πρόσωπό μου και δε

θ’ ακούσεις πια τη φωνή μου...
Θα εκχύσεις, για να ξεπλύνεις την θλίψη μου, μια
κούπα αρωματικό τσάι!
Τώρα που η χρυσή χτένα έσπασε στα δύο, που ο
καθρέφτης κομματιάστηκε,
πώς θα μπορούσα να του πω την αγάπη μου;
Στον Πρίγκιπα της καρδιάς μου μετάφερε, σε
παρακαλώ, τα χίλια μου γονατίσματα.
Το Πεπρωμένο, αλίμονο, έκοψε το νήμα.
Γιατί αυτή η μοίρα, η άχαρη σαν γύψο μοίρα;
΄Ομοια με το ευωδιαστό λουλούδι, αφήνομαι να με
πάρει το καθαρό κύμα.
Ω Κιμ: Ω Κιμ! Αγαπημένε μου!
Όλα τελείωσαν! Όλα τελείωσαν! Σε πρόδωσα, σε
πρόδωσα!

ON NHU HAOY

Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝΙΤΗ

Θλιβερή, θλιβερή είναι η μοίρα του ανθρώπου!
΄Ομοια με πομφόλυγα, μ’ ένα βρύο.
Στον ωκεανό της θλίψης και της δυστυχίας
ταλαντευόμαστε!...

Η οδύνη μας ροκανίζει και τρώει την καρδιά.
Ο δρόμος μας έχει αγκαθερές παγίδες∙
στη θάλασσα της μιζέριας ταλαντευόμαστε,
ταλαντευόμαστε παρατημένοι.
σα μια βάρκα χαμένοι μέσα στα κύματα,
μέσα στα κύματα της θλίψης και της δυστυχίας,
ταλαντευόμαστε.
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Ω Πρίγκιπά μου, ω Ήλιε της ζωής μου!
Μόνο εσύ, ω Πρίγκιπά μου, άνοιξες την ψυχή μου
στα χάδια της αγάπης!
Η τρυφερότητά σου, ω Πρίγκιπά μου, μ’ έλουζε σαν
ανοιξιάτικη βροχή,
ήσουνα η καταιγίδα της αγάπης κι εγώ ένα ανθισμένο
κλαδί!
Το νυφικό μου κρεβάτι είχε το άρωμα του μόσχου και
του μύρου.
Τα διαμάντια μου ακτινοβολούσαν σαν τις γιρλάντες
των αστεριών.
Ήμουνα μεθυσμένη από αγάπη, μεθυσμένη από σένα,
ω ωραίε Πρίγκιπά μου!,
ένα άπειρο τραγούδι αγάπης που ύψωνε την
τερπόμενη καρδιά μου.
Ήσουνα τόσο μεγαλόψυχος, ω αγαπημένε Πρίγκιπά
μου!
Πόσες φορές περπατήσαμε στο χρυσάφι και στο
ασήμι του φεγγαρόφωτος!
Πόσες φορές, στον ήσκιο των φοινίκων,
ανακατεύτηκαν τα γέλια μας!
Πόσες φορές, μέσα στο χιόνι και στην ομίχλη,
συνταιριάστηκαν οι καρδιές μας!
Ποτέ,, για να ελκύσω προς εμένα το χρυσό σου άρμα,
δε χρειάστηκε να προσφέρω στους προπομπούς σου
φύλλα μουριάς!
Μέσα στην αγκαλιά σου, ω Πρίγκιπά μου, έκλαψα
πολλές φορές..
Πολλές φορές απώθησα τα φλογερά σου χάδια,
πολλές φορές κρύφτηκα απ’ τ’ αγκαλιάσματά σου,
δεν ήταν έπαιζα παρά για να ικανοποιήσω καλύτερα
τους πόθους σου.

Αλίμονο! πέταξε μακριά μου ο Άγγελος της αγάπης!
Αλίμονο, στέψε η πηγή της αγάπης μου!
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Αλίμονο, έσβησε ο ήλιος της αγάπης μου!
Ο άνεμος σκορπάει τα κιτρινισμένα φύλλα∙πάνω∙
πάνω στο στέγαστρο βογκάει η φθινοπωρινή βροχή∙
κεντημένος με μελαγχολία είναι ο ύπνος μου∙
σα χαμένο χελιδόνι πλανιέται η ψυχή μου.
Παγωμένη, παγωμένη είναι κάμαρά μου.
Η ομίχλη σκουπίζει τα δάκρυά μου στα
παραπετάσματα.
Τα βρύα απλώνουν την πρασινάδα τους στον
εγκαταλειμμένο δρόμο.
Το χορτάρι σκεπάζει τα ίχνη του χρυσού άρματος του
αγαπημένου μου.
Από μια αιωνιότητα το λυχνάρι μου δεν έχει λάδι.
Από μια αιωνιότητα ο καυστήρας ο καυστήρας του
μόσχου μου δεν έχει αρώματα.
Το σκέπασμά μου είναι κρύα σαν ένα βουνό χιόνι.
Το χαμογελαστό πορτρέτο μου πετάει βρισιές στο
θανάσιμο πόνο μου!
Δάκρυα κυλάνε, κυλάνε σαν πηγή.

Πέρσι, μαζί σου, ω Πρίγκιπά μου, περιδιάβαζα∙∙
Μαζί σου, ω Πρίγκιπά μου, έδρεψα κι ανάπνευσα
τριαντάφυλλα...
Σήμερα μοιάζω με μαραμένο λουλούδι,
που ονειρεύεται την άνοιξη και τον ήλιο!
Πέρσι, ω Πρίγκιπά μου, ήμουνα στο χρυσόμπαλκόνι∙
μαζί σου, ω Πρίγκιπά μου, έπαιζα με τα φύλλα των
ιτεών...
Σήμερα μοιάζω με σπασμένο κλαδί μαζί με τα
συντρίμμια της σελήνης...

Κάποτε, τη νύχτα, ο άνεμος ταλαντεύοντας τα
κλαδιά,
φυσάει στον πόνο μου ξαφνικές φωνές.
Τότε ανάβω φως και βιαστικά στολίζομαι
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και με παλλόμενη καρδιά περιμένω το χρυσό άρμα
του Πρίγκιπά μου..
Αλίμονο, είναι μόνο ο νοσταλγικός κριγμός ενός
γρύλου που καλεί την αγάπη
Ορθή στο παράθυρό μου, η Νύχτα παίζει τη σκοτεινή
της μουσική,
ενώ οι πυγολαμπίδες χορεύουν το χορό της κόπωσης.
Η σελήνη, μελαγχολική κι απαρηγόρητη,
μουρμουρίζει στη θλίψη μου φωνές μακρινές.
Τότε πουδράρομαι και γίνομαι ωραία,
και με παλλόμενη καρδιά περιμένω το χρυσό άρμα
του Πριγκιπά μου...
Αλίμονο, είναι μόνο το παραπονεμένο κρώξιμο μιας
αγριόπαπιας που καλεί την αγάπη!
Ορθή στο παράθυρό μου, τα καλάμια κοιμούνται
στους λάγνους ώμους της Πάχνης.
Ω Πρίγκιπά μου αγαπημένε, θέλω να γελάσω, και το
γέλιο μου ξεσπάει σε λυγμού!
Θέλω να τραγουδήσω και το τραγούδι μου υψώνεται
σε θρήνους!
Η απελπισία σαν πυρκαγιά και με καίει και με
σβήνει!
Και τα δάκρυά μου δεν είναι πια δάκρυα αλλά αίμα!...

DOAN THI DIEM

Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ-
ποιήτρια (απόσπ.)

Κάτω απ’ τη γέφυρα το καθαρό νερό κυλάει σαν
φιλτραρισμένο,
κάτω απ΄ τη γέφυρα ο δρόμος είναι σκεπασμένος με
τρυφερό χορτάρι,
με σφιγμένη την καρδιά σε συνοδεύω, ω Σύζυγέ μου,
αγάπη μου...
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Είμαι δυστυχισμένη, που δεν είμαι το άλογο που σε
βαστάει, η βάρκα που σε

παίρνει!...
Το νερό κυλάει, μα το νερό δεν ξεπλένει τη λύπη μου.
Το χορτάρι ευωδιάζει, μα η ευωδιά του χορταριού δ
γιατρεύει τον πόνο μου.
Όσο το τύμπανο αντηχεί, η απελπισία μου σαν τη
θάλασσα μου ανεβαίνει

στην καρδιά.
Αντίο, αντίο, σύζυγέ μου, αγάπη μου. Τα χείλη μου
μουρμουρίζουν «Αντίο»,

αφήνει το χέρι σου.
μα το χέρι μου δεν

Περπατάω μαζί σου, μα τα πόδια μου δε θέλουν να
προχωρήσουν.
Για να σ’ ακολουθήσω, για να νανουρίσω τον ύπνο
σου, θα ήθελα να είμαι

η βραδινή αύρα που τραγουδάει μέσ’ απ’ τα
φυλλώματα.
Αλλά εσένα, σύζυγέ μου, αγάπη μου, τίποτα δε σε
κρατάει, ούτε οικογένεια,

σύζυγος, ούτε παιδί!
;ούτε

Πάνω στα φτερά του ενθουσιασμού σου η ψυχή σου
παίρνει το φτερούγισμά σου

τις «Χίλιες Κορφές»!...
προς

Κραδαίνοντας τη λόγχη σου προς τον εχθρό,
ονειρεύεσαι νίκες και κατακτήσεις.
Για να νικήσεις του πειρατές Λάου Λαν, ζηλεύεις το
Στρατηγό Τζιόι Του,
για να εκμηδενίσεις τους βαρβάρους Μαν Χε,
ζηλεύεις το Στρατηγό Φουκ Μπα!
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Όμοιος με το Πνεύμα του Μίσους ορμάς με τα μάτια
φλογισμένα κατά του αντιπάλου

σου.
Με τρομάζεις, ω αντρειεμένε μου σύζυγε! Κάνεις να
πάλλεται ο άνεμος στο πέρασμά σου!.
Ο χιτώνας σου είναι κόκκινος σαν το ηλιόφωτο την
αυγή,
το άλογό σου είναι λευκό σαν το χιόνι.
Κλείνω τα μάτια κι ακούω τ’ άλογό σου να καλπάζει
πάνω στην καρδιά μου.
Μέσα σε μια δόξα σκόνης φεύγεις και μαζί σου όλη η
στρατιά.
Πολεμιστές! Απ΄ το Τε-λιέ μέχρι Τρανγκ Ντουόνγκ
είναι μόνο πολεμιστές.
Οι πολεμιστές μακραίνουν και μακραίνουν μαζί με
τους ήχους των αυλών και το χρώμα

των λαβάρων.
Μέσα στη βροχή και μέσα στον αέρα φεύγεις, ω
Σύζυγέ μου, αγάπη μου.
Ολομόναχη μένω στο σπίτι, με το ίδιο δωμάτιο, τα
ίδια ψαθιά και σκεπάσματα.
Τα γαλάζια σύννεφα λιώνουν σαν δάκρυα, τα
ξεραμένα φυλλώματα πνίγουν τους

λυγμούς τους.
Η πεδιάδα ταλαντεύει τη μοναξιά της, τα βουνά
μένουν σιωπηλά σαν όγκοι σιωπής.
Ας ξαναγύριζαν οι γλυκιές σου ματιές, ω Σύζυγέ μου,
ω Αγάπη μου, απ’ την κορφή του

Χαν Ντουόνγκ σε μένα!
Απ’ την αποβάθρα του Τιέου Τουόνγκ τα βλέμματά
μου σ’ ακολουθούν,



463

αλλ’ αλίμονο, ο καπνός του Χαμ Τουόνγκ είναι
μακριά απ’ τα δέντρα του Χαμ Ντουόνγκ.,
αλλ’ αλίμονο τα δέντρα του Χαμ Ντουόνγκ είναι
μακριά απ’ τον καπνό του Τιέου Ντουόνγκ,
και μάταια, μάταια πλησιάζονται οι καρδιές μας,
και μάταια, μάταια αναζητιούνται οι καρδιές μας,
και μάταια, μάταια διασταυρώνονται τα βλέμματά
μας,
και μάταια, μάταια αναζητιούνται οι καρδιές μας.
Ανάμεσα στις καρδιές μας, ανάμεσα στα βλέμματά
μας απλώνεται μια τεράστια πεδιάδα

μουριές.
Τα φυτά των μουριών είναι όμοια πράσινα, μα οι
καρδιές μας, ω Σύζυγέ μου και καρδιά

δεν έχουν το ίδιο χρώμα.
μου,

Ω Ουρανέ, η φτωχή καρδιά μου δε μπορεί πια ν’
αντέξει τα κροταλιστά πρωινά της δροσιάς.
Η πληγωμένη καρδιά μου δε μπορεί πια ν’ αντέξει τ’
αντηχητικά απ’ τις καμπάνες βράδια.
Η λεηλατημένη καρδιά μου είναι κιόλας άλικη απ’ το
αίμα των ηρώων!
Ω καλάμια! Ω ομίχλες! Ω ανοίξεις! Ω λουλούδια! Ω
πουλιά!
Ξέρετε πού είναι ο Σύζυγός μου, η Αγάπη μου;
Ω έρημη κάμαρα! Ξέρεις πού είναι ο Σύζυγός μου, η
Αγάπη μου;
Χτες μόλις, στο παράθυρο της Δύσης κοιτάζαμε τ’
αστέρια.
Τα καλούσαμε με τ’ όνομά τους∙ ήταν ευτυχισμένα,
ήμουν ευτυχισμένη.
Στις δυστυχίες των αστεριών χαμογελούσαμε.
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Ω Σύζυγέ μου, αγάπη μου, με νανούριζε σαν όνειρο η
φωνή σου, γελούσα
όταν μου μιλούσες για την άτυχη Τσουκ Νου που
θρηνεί στην όχθη του Ασημένιου

Ποταμιού.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία ήταν η πρώτη μας νύχτα
αγάπης!
΄Ετρεμα ολόκληρη, ολόκληρη φόβος
μέσα στο χρυσάφι και στο ασήμι του φεγγαρόφωτου,
πόσο ωραίος και μεγάλος!
Δείχνοντας με το δάχτυλο τη «Βασίλισσα των
Νυχτιών» μου μουρμούριζες στο αφτί:
«Μόνη, θα μείνει αιώνια μόνη,
ενωμένοι, για πάντα θα μείνουμε ενωμένοι...»
Σαν ένα άρωμα, σαν μια τολύπη μύρου, η
αναγνώριση μου κράτησε τηνκαρδιά...

Ω Σελήνη! Ω Αστέρια!
Ξέρετε πού είναι ο Σύζυγός μου, η αγάπη μου;
Σε φοβάμαι, ω Σελήνη!
Σας φοβάμαι, ω Σύννεφα!
Φοβάμαι το μακρύ δρόμο, το βαθύ ποτάμι!
Φοβάμαι την αράχνη του πρωινού, τις θνήσκουσες
φλόγες του βραδιού!..
Κυλήστε! κυλήστε, δάκρυά μου, κυλήστε στο
πρόσωπό μου, κυλήστε στο χιτώνα μου!
Κλάψτε! κλάψτε, ω μάτια μου! Κλάψτε τις μακριές
αγρύπνιες!..
Σε σένα, ω Σύζυγέ μου, αγάπη μου, με πίστευα
πιασμένη σαν το ψάρι στο νερό∙
αλλά αλίμονο, χωρίστηκα από σένα όπως το νερό των
σύννεφων...
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...Έφυγες όταν τα μπουμπούκια γεννιούνταν στα
κλαδιά των βερικοκιών, σήμερα οι

δαμασκηνιές είναι ανθισμένες,
ο άνεμος και το χιόνι ξαναήρθαν,
μόνο εσύ, ω αγάπη μου, δε γύρισες,
έφυγες όταν τα κοτσύφια πάνω στα κλαδιά δεν
κελαηδούδσαν,
τώρα το κοτσύφι και η πέρδικα, μαζί, κελαηδούν
πάνω στις στέγες,,
κι εσύ, αγάπη μου, δεν έχεις γυρίσει.
Για το συναπάντημα στο Λουόνγκ Τάι πήγα,
αληθινά. Αληθινά, σε περιμένω! Κανένας ήσκιος σου
δε μου παρουσιάζεται!
Απ’ τα κλαδιά τους πέφτουν τα φύλλα, πέφτουν
ασταμάτητα.
Τα πουλιά από τους θάμνους τινάζουν προς τον
ουρανό το θρήνο τους...
Για το συναπάντημα στη γέφυρα Χαμ Ντουόνγκ
πήγα,
αληθινά. σε περιμένω! Κανένας ήσκιος σου δε μου
παρουσιάζεται!
Το παγωμένο αέρι περνάει στο παγωμένο μου
φόρεμα,
φτάνουν τα γράμματα, μα εσύ, Σύζυγέ μου, αγάπη
μου, δε φτάνεις!
Κουρασμένα να σε περιμένουν μαδάνε τα λουλούδια
και τα πέταλά τους σκεπάζουν

τα φύκια.
Κάθε βήμα στην αυλή αντηχεί σα λυγμός στη
σκοτωμένη καρδιά μου.
Τα γράμματα φτάνουν, μα εσύ, Σύζυγέ μου, Αγάπη
μου... δε φτάνεις!
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Πολλές φορές ο ήλιος περνάει και ξαναπερνάει τα
παραπετάματα...
Τι τις έκανες, ω αγάπη μου, τις υποσχέσεις σου;..

Από την αναχώρησή σου, αγάπη μου, ξανάρθαν τρεις
ανοίξεις λωτού∙
πάντα αργείς να ξαναγυρίσεις!
Σφίγγεται η καρδιά μου, όταν σκέφτομαι εσένα που
σέρνεις τη ζωή σου σε τόπους

μακρινούς.
Σφίγγεται η καρδιά μου, όταν σκέφτομαι εσένα που
είσαι στο μεγάλο δρόμο από την

εποχή των χρυσανθέμων.

Ο μπαμπάς καταπίνει τον πόνο του και σε καλεί στα
όνειρά του,
η Μαμά σε περιμένει στο παράθυρο και προσεύχεται
για σένα τις μέρες των θυελλών

και των καταιγίδων...
Το παιδί μεγάλωσε, και συχνά μου ζητάει νέα σου.
Του απαντάω πως έχεις πάει να δρέψεις αστέρια.
− Είναι μακριά, μαμά, να πας στ’ αστέρια;
− Είναι μακριά, παιδί μου, να πας στ’ αστέρια, είναι
πολύ μακριά...
Και πάνω στην καρδιά μου το σφίγγω πολύ δυνατά...
Στους γέρους γονείς προσφέρω χίλια και χίλια
γλυκίσματα,
μαθαίνω το παιδί να διαβάζει,
ολομόναχη φροντίζω τα γηρατειά και καθοδηγώ την
παιδικότητα.
Πολλές φορές το Πρωινό άστρο έχει διαδεχθεί το
Άστρο του βραδιού,



467

πολλές φορές η άνοιξη έχει διαδεχθεί την άνοιξη,
και εσύ , ω Σύζυγέ μου, αγάπη μου, πάντα δεν
ξαναγυρίζεις!

...Να μπορούσα να ήμουν κοντά σου, να σου πω όλη
την πικρία της καρδιάς μου!
Ω καρφίτσα ωραία, αγαπημένο γαμήλιο κόσμημά
μου,
ω ωραίε καθρέφτη καταφύγιο των εικόνων νου,
πηγαίνετε να γυρέψτε το Σύζυγό μου, και δώστε του
τη μυρωμένη απ’ την αγάπη καρδιά μου!
Ω ωραίο δαχτυλίδι, τέρψη των ματιών μου,
ω χτένα από νεφρίτη, συντροφιά της παιδικότητάς
μου,
πήγαινε να γυρέψεις το Σύζυγό μου και πάτε του τη
μυρωμένη από αγάπη καρδιά μου!
Όλα τα περασμένα φθινόπωρα, ο ταχυδρόμος πήγαινε
κι ερχόταν∙
αυτό το φθινόπωρο κανένα γράμμα σου δε μου
φτάνει!
Ω περιστέρι, ω γλυκό περιστέρι,
έχεις μήνυμα αγάπης για μένα;
Ω δροσιά, δροσιά που στα φυλλώματα λαμπυρίζεις,
πες μου αν πρέπει για το σύζυγό να ετοιμάσω ζεστά
ενδύματα.
Πολλές φορές, αναποφάσιστη, ανοίγω και κλείνω
πάλι το γράμμα μου.
Πολλές φορές συμβουλεύομαι τα νομίσματα, και τα
νομίσματα μου αναγγέλλουν

τη δυστυχία...
Μόλις πέσει η νύχτα, θλιμμένη στο παράθυρο
ακουμπάω.
Με τα μαλλιά σκόρπια στο μαξιλάρια, αποκοιμιέμαι
στ’ απαλά χέρια της σελήνης,
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έχει μαγέψει την ψυχή μου το φίλτρο της αγάπης,
ανάμεσα ζωή και θάνατο πλέω...πλέω...
Ντρέπομαι να βάλω τη χρυσή μου καρφίτσα και το
κεντητό φόρεμά μου.
Με τα μαλλιά ανακατωμένα, κουρασμένο το σώμα,
μοναχή, περπατώ κάτω απ’ τη βεράντα

τον ατέλειωτο πόνο μου...
Πολλές φορές κατεβάζω κι ανεβάζω το
παραπέτασμα...
Ω κοράκι, μου φέρνεις μήνυμα απ’ τον αγαπημένο
μου;
Ω λάμπα, νιώθεις το βαθύ μου πόνο;
Τον νιώθεις, ω λάμπα;
Πόσο θλιβερό να είσαι μόνη, μόνη με θανάσιμη
οδύνη στην καρδιά!
Ο πετεινός πια αναγγέλλει το πέμπτο σήμα της
νύχτας,
ο ήσκιος πια πετάει,
η θλίψη άπειρη σαν τη θάλασσα μέσα μου βροντάει
και βογκάει!
Θέλω να κάψω το μύρο, μα είναι τόσο κουρασμένη η
καρδιά μου,
θέλω να κοιταχτώ στην καθρέφτη, αλλά τα μάτια μου
είναι υγρά απ’ τα δάκρυα.
Παίρνω την κιθάρα και θέλω να παίξω, αλλά οι
χορδές σπάζουν και οι νότες μπερδεύονται..

...Τα καλέσματα της καρδιάς μου, ω αγαπητέ μου
Σύζυγε, ας αντηχήσουν στην καρδιά σου!
Η καρδιά μου προς την καρδιά σου τείνεται όπως το
λουλούδι προς τονήλιο∙
Η καρδιά σου, παγωμένη όπως ο ήλιος της δύσης,
απομακρύνεται απ’ την καρδιά μου!
Ο ήλιος φεύγοντας αφήνει το λουλούδι να μαραθεί∙
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εγκαταλειμμένο το λουλούδι, αφήνει τα πέταλά του
να πέσουν στο έδαφος, η παρατημένη

καρδιά μου κλαίει
την αγωνία του λουλουδιού!...

...Άλλοτε, ω καρδιά μου, ήμαστε πάντα ο ένας κοντά
στον άλλο,
τώρα είμαστε σαν πρωινό Αστέρι και το Αστέρι του
βραδιού,
καβαλάρης καλπάζεις στο μεγάλο δρόμο που χάνεται
στα σύννεφα.
Παρατημένη, σέρνω τα σαντάλια μου στο δρόμο που
σκεπάζουν τα βρύα.
Η άνοιξη έρχεται, η άνοιξη φεύγει.
Το φθινόπωρο φτάνει, το φθινόπωρο μου μιλάει για
την ευτυχία για την ευτυχία της

Πριγκίπισσας Χουκ
και του αγαπημένου της!
Φεύγα, άνοιξη! Φεύγα! Δεν τη θέλω πια την
παρουσία σου!
Φεύγα, φθινόπωρο! Φεύγα! Δεν τη θέλω πια την
παρουσία σου!
Σαν τα γογγύλια, οι εποχές έρχονται και φεύγουν...
Ο καιρός φεύγει! Φεύγει όπως ο καιρός της νεότητάς
μας!
Ωραίος σαν τον Φαν Λανγκ, έπρεπε κι αυτός να
γεράσει!
Ωραία σαν τη Βαν Κουάν, έπρεπε κι αυτή να γεράσει.
Τι θα μείνει από μένα, ντελικάτη γυναίκα και σεμνή
ομορφιά;...

Δε βλέπεις, ω Σύζυγέ μου, αγάπη μου, τις
αγριόπαπιες στις λίμνες;
Ποτε, ποτέ δε χωρίζουν!
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Δε βλέπεις, ω Σύζυγέ μου, αγάπη μου, τα χελιδόνια
πάνω στις στέγες;
Ποτέ, ποτέ δεν ξεχωρίζονται!
Δε βλέπεις, ω Σύζυγέ μου, αγάπη μου, που τα πουλιά
μες στο πέταμά τους, ενώνουν τα φτερά

τους;
Δε βλέπεις, ω Σύζυγέ μου, αγάπη μου, που τα έντομα,
μες στα σκιρτήματά τους ενώνουν τα

κεφάλια τους;
Δε βλέπεις, ω Σύζυγέ μου, αγάπη μου, που τα
λουλούδια των ιτεών ζυγώνονται, που τα

Λουλούδια του λωτού
ξεπηδούν από την ίδια ρίζα;
Δε βλέπεις, ω Σύζυγέ μου, αγαπημένε μου, που η
Αγάπη, μες στον κόσμο δεν ξέρει τον

ξεχωρισμό;
Ανάμεσα σε Σένα και σε Μένα, ανάμεσα στην καρδιά
μου και την καρδιά σου υψώνονται

οροσειρές!
Είθε η αγάπη, ω Σύζυγέ μου, στη μελλοντική
υπόσταση, να μας ενώσει σαν ένα ζευγάρι
πουλιά που ενώνουν τα φτερά τους, σαν δυο δέντρα

που ενώνουν τα λουλούδια τους!

TRAN VAN TUNG
Ω ΖΩΗ!

Θεά μου και γητεύτρα μου!
Θέλω να σε σφίξω στην αγκαλιά μου,
να σ’ έχω τρεμάμενη ερωμένη στην αγκαλιά μου,
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να κολλήσω τ’ αχόρταγα χείλη μου στα καυτά σου
χείλη!
Μες στα κύματα της ηδονικής γυμνότητας
θέλω να βουτήξω και να χαθώ...
Τα βλέμματά σου, τα χαμόγελά σου, η φωνή σου, το
άρωμά σου,
ω Ζωή, με μεθάνε όπως το παλιό γαλλικό κρασί...
Πάνω στα καυσόξυλα των θελγήτρων σου η ψυχή
μου καίγεται σαν μάρτυρας.
Μέσα στη φλόγα της ομορφιάς σου το σώμα μου
αφανίζεται σαν πυρπολημένος ναός.!

Ω Ζωή,
Θεά μου και γητεύτρα μου,
αληθινά σε καλώ και σε φωνάζω,
αληθινά τα χέρια μου απλώνω σε σένα!
Αληθινά οι πυρετικοί μου βραχίονες πιέζουν τη
γλυκιά λάγνα σάρκα σου η!
Στα τρελά μου αγκαλιάσματα ξεφεύγεις σαν καθαρό
κύμα.
Λουλούδι, καρπός, ήλιος χορεύεις και τραγουδάς
γύρο μου κοντινή και μακρινή...
Γυναίκα, νεράιδα, φάντασμα μου είσαι σταθερά
παρούσα και απούσα, υλική και άυλη!
Ούτε η γαλήνη μου, ούτε οι πίκρες μου, ούτε οι
θύελλές μου, ούτε οι καταιγίδες μου

δε σε κρατούν!
Χωρίς χαμόγελα, χωρίς δάκρυα σαν ξένη περνάς
πάνω στις χαρές μου και τις οδύνες μου...
Οι βρυχηθμοί της καρδιάς μου και οι γογγυσμοί της
ψυχής μου;
Θα σ’ αρπάξω απ’ το λαιμό να σου να σου καρφώσω
το μαχαίρι στην καρδιά!...
Αρκετά! Αρκετά με τα ψέματα και τα καμώματά σου!
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Αρκετά! Αρκετά με τις τρελές σου απαιτήσεις!
Αρκετά με την ανοησία και τη μικρότητά σου!

Ω Ζωή,
ω προδότρα μου!
Σ’ αγαπώ, μα ποτέ, ποτέ σκλάβος σου δε θα γίνω!
Σ’ αγαπώ! μα ποτέ, ποτέ την αχρειότητά σου δε θα
δεχτώ, τη μετριότητά σου!
Το φωτεινό μου πνεύμα τα παιχνίδια σου τα
ματαιώνει!
Η περήφανη ψυχή μου σου βγάζει τις μάσκες!
Σταμάτα, σε παρακαλώ, τα μάταια΄ καμώματά σου!...

Ω Ζωή,
άπιστή μου και προδότρα μου,
θεά μου και γητεύτρα μου!
Θέλω να σε σφίξω στα δυνατά μου στήθη,
να σου κάνω ένα πρόσωπο, ένα παράστημα...
Στη σκοτεινή καρδιά σου θέλω να βάλω όλο το φως
του κόσμους....
Στην αμαρτωλή ψυχή σου θέλω να βάλω όλη την
ομορφιά του κόσμου...

Θέλω , ω Ζωή,
Θεά μου και γητεύτρα μου,
να είσαι η πιο πλούσια, η πιο όμορφη, η πιο
δοξασμένη!

Βγάλε τις μάσκες και τα πέπλα σου,
τα όπλα και τα στολίδια σου!
‘Ελα στην αγκαλιά μου!
Έλα στην καρδιά μου!
Η φωτιά της αγάπης μου θα σ΄ εξαγνίσει!
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ΨΥΧΗΜΟΥ...

Είναι μέρες που νιώθω τόσο μακριά, τόσο μακριά απ’
τον κόσμο.
Αυτές τις μέρες το σώμα μου αποσπάται απ’ τη γη,
Και η ψυχή μου, όμοια με ξεραμένο φύλλο, πλανιέται
στην αιωνιότητα...
Πλέει, κολυμπάει, κάνει τις βουτιές της,
δραπετεύει από μένα, από τη γη, από τις γυναίκες.
Αποσπάται από τα δέντρα, τα πουλιά, τα λουλούδια,
πετάει, πλέει προς μακρινές όχθες...
Ανεβαίνει, ανεβαίνει στο Νιρβάνα...
Ψυχή! Ψυχή μου! Ψυχή μου!
Πού πας έτσι, ψυχή μου!
Όσο φεύγεις, είμαι τόσο λυπημένος και τόσο
χαρούμενος!
΄Οσο φεύγεις, ζω και δε ζω...
Ο Πόθος, η Αγάπη, η Φιλία μεταναστεύουν,
μεταναστεύουν σαν χελιδόνια...

Τίποτα πια στη γη δε με τραβάει, δε με δελεάζει, δε
με κρατάει...
Για να ξαναβουτήξω στη γη και να πάω στις
γυναίκες,
πόσες μυριάδες άστρα πέφτουν στη γη!
Μυριάδες άστρα πέφτουν τότε στη γη!
Μυριάδες άστρα πέφτουν μες στην καρδιά μου!
Μυριάδες άστρα πέφτουν με στην ψυχή μου!...

Υπάρχουν μές που βυθίζομαι στα βάθη της ζωής...
Αυτές τις μέρες το σώμα μου κρεμιέται και κρατιέται
στη γη,
Η διψασμένη ψυχή μου μεθάει απ’ το κρασί της
Ομορφιάς...
Δονείται, ριγεί, τραγουδάει, χορεύει,



474

είναι γεμάτη από μένα, απ’ τον κόσμο, απ’ τις
γυναίκες...
Πλησιάζεις τις όχθες, μπαίνει στα λιμάνια,
αγκυροβολεί.
Βάφεται, μίσος, ζήλεια, αγάπη...
Ακούραστα ποτίζεται Λύπη, Ευτυχία, Μέθη...
Ακούραστα τρέφεται χαρά, ελπίδα, ψευδαισθήσεις...
Κρεμιέται, κρατιέται, βουλιάζει στη ζωή.
Ψυχή μου! Ψυχή μου! Ψυχή μου!
Μένεις, ω ψυχή μου, και πετάω προς αιώνιες
ψευδαισθήσεις...
Μένεις, ω ψυχή μου, και φεύγω προς αδύνατα
Όνειρα...
Μένεις, ω ψυχή μου, και το σώμα μου γίνεται πηγή
πόθων...
Μένεις, ω ψυχή μου, και οι Γυναίκες
μεταμορφώνονται σε θεές...
Μένεις, ω ψυχή μου, και η Ζωή μετασχηματίζεται σε
παραμύθι...
Μένεις, ω ψυχή μου, και ο ανθρωπάκος που είμαι,
μιλάει και φέρνεται σαν Βούδας...

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

Ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, πλέω...
Η ζωή είναι πολύ ωραία, για να την αφήσω.
Και ο θάνατος είναι πολύ γλυκός, για να τον
αποφύγω...
Ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο πλέω.
Θέλω να ζήσω και δε ζω.
Θέλω να πεθάνω και δεν πεθαίνω.

Ανάμεσα στη ζωή και θάνατο, πλέω.
Η ζωή, Θεέ μου, για να μ’ απωθήσει, δεν έχει αρκετό
τρόμο.
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Ο θάνατος, για μ’ ελκύσει, δεν έχει αρκετά θέλγητρα!

Λοιπόν ζω ονειρευόμενος το θάνατο, το θάνατο που
απελευθερώνει...
Και πεθαίνω μένοντας ζωντανός ανάμεσα στους
ανθρώπους και πάνω στη γη.

ΜΕ ΣΕΝΑ, Ω ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ...

Όταν θα πάψεις να χτυπάς, θα πάψω να ελπίζω,
όταν θα πάψεις να χτυπάς, θα πάψω να επιθυμώ,
όταν θα πάψεις να χτυπάς, θα πάψω ν’ αγαπάω...
Πότε λοιπόν θα πάψεις να χτυπάς, ω καρδιά μου;
Θα με ειδοποιήσεις και θα πω στις γυναίκες
να είναι λιγότερο χαριτωμένες∙
θα με ειδοποιήσεις και θα πω στις γυναίκες
να είναι λιγότερο γοητευτικές...
Πότε λοιπόν θα πάψεις να χτυπάς;
Μήπως τώρα κιόλας, μήπως αύριο;
Μήπως σε δέκα χρόνια; Μήπως σε είκοσι χρόνια;
Μα μόλις νιώσεις άδεια από ελπίδα, από πόθο, από
χαρά,
φα μου το πεις πολύ σιγανά, πολύ σιγανά στο αφτί...
Τότε θ’ αποχαιρετήσω τις γυναίκες,
τότε θ’ αποχαιρετήσω τα κορίτσια,
τότε θ’ αποχαιρετήσω τη ζωή,
τότε θ’ αποχαιρετήσω τη γη,
τότε θ’ αποχαιρετήσω τον κόσμο,
τότε, μαζί με σένα, καρδιά μου, θα πάρω το δρόμο
του Κεμνού...

Ω ΓΥΝΑΙΚΑ, ΘΕΪΚΟ ΠΛΑΣΜΑ!.

Ω Γυναίκα θεϊκό πλάσμα!
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Πιο ωραία απ’ το λουλούδι, πιο ωραία απ’ τη
θάλασσα, πιο ωραία απ’ τη Νύχτα,
βουλιάζεις την καρδιά μου, το πνεύμα μου κι την
ψυχή μου!
Ω Γυναίκα, θεϊκό πλάσμα!
Πιο αξιολάτρευτη απ’ τη Νεράιδα, τον Άγγελο και το
Παιδί, με μεθάς, με μεθάς! ...
Θα ήθελα να σε πάρω σαν μια κούπα μοσχοβολιστό
κρασί και να σ’ αδειάσω

ως
την τελευταία στάλα...
Ω Γυναίκα, ω θείκό πλάσμα!
Πιο υποδουλωτική απ’ τη Μοναξιά, το Όνειρο και τη
Φαντασία, με κρατάς αιχμάλωτο...
Αιχμάλωτος των βλεμμάτων σου, της φωνής σου, των
θελγήτρων σου ζω σ’ ένα αιώνιο Όνειρο...
Ω Γυναίκα, θεϊκό πλάσμα!
Πιο θελκτική απ’ τη Μουσική και την Ποίηση, μ’
εμπνέει πρός τις ατέλειωτες κορυφές...
Πάνω στο μυρωμένο ίχνος των βημάτων σου, μέσα
στης συρμή του φορέματός σου, ζυγώνω

άβυσσο, τα σκότη του Κενού!...
Ω Γυναίκα! Ω Τέρψη! Ω Δηλητήριο!
Ω Γυναίκα! Ω Παράδεισε! Ω Κόλαση!

την

Νύχτα και μέρα, γονατιστός μπροστά στο βωμό της
Αγάπης, σ’ επικαλούμαι και σε ικετεύω...
‘Ελα! Έλα, ω Γυναίκα. Έλα στην αγκαλιά μου! ΄Ελα
στην καρδιά μου!
Μέσα στην .καρδιά μου, και στον απέραντο κόσμο,
χύσε μια κατακλυσμιαία βροχή

χαμογέλιων και μαγικών και
διαβολικών χαμογέλιων!...
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ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

Κυρίαρχος στον κρότο των βομβών και των
κανονιών,
τονίζω ένα πλατύ ύμνο προς τιμήν της «Σεληνιακής
Θεότητας»!
Κυρίαρχος των δακρύων και των λυγμών,
υψώνω τη φωνή μου και τραγουδώ από Αγάπη!
Τραγουδώ την Αγάπη που σπέρνει τον ήλιο στον
κόσμο∙
τραγουδώ την Αγάπη που αλυσοδένει τα νέα κορίτσια
στ’ αγόρια, τη γυναίκα στον άντρα∙
τραγουδώ την Αγάπη της καρδιάς, της ψυχής και του
σώματος∙
τραγουδώ την Αγάπη που πλησιάζει συνταιριάζει
τους λαούς με τα έθνη, τον Πλάστη των

πλασμάτων...
Τραγουδώ την Αγάπη που κάνει τόσο όμορφο τον
κόσμο, τη γη τόσο γόνιμη τη ζωή τόσο

Ωραία!
Η «Σεληνιακή Θεότητα» ας μ’ ακούει!
Όλοι οι θεοί της Αγάπης ας μ’ άκούνε!
Όλοι οι άντρες και όλες οι γυναίκες ας μ’ ακούνε!
Και ταιριαστά μαζί μου τραγουδούν αυτόν τον πλατύ
ύμνο της αγάπης!
Η φωνή μας, σκεπάζοντας τη γη και τις θάλασσες, θ’
αντηχούσε ως τ’ αστέρια!
Τότε για πάντα, η Αγάπη η Χαρά και η Ευτυχία θα
εγκθίστονταν στην καρδιά των αντρών

και των γυναικών!



478

Ω ΝΥΧΤΑ!

Ω Νύχτα!
Φίλη μου, αγάπη μου!
Αδερφή μου, ερωμένη μου!

Ω Νύχτα!
Εξομολόγα μου, παρηγορήτρα μου!

Σαν εσένα, είμαι μοναδικός και ακαταρίθμητος∙
σαν εσένα, είμαι πλημμυρισμένος από φώτα και
σκοτάδια∙
σαν εσένα, είμαι υφασμένος από σιωπές και
θορύβους∙
σαν εσένα, είμαι γεμάτος θύελλες και καταιγίδες...
Σαν εσένα, είμαι μόνος, παντού μόνος, πάντα μόνος!
Μόνος μπροστά στη γυμνότητά σου, μόνος απτός στο
εβένινο σώμα σου!
Μόνος μέσα στη γυμνότητά σου, μόνος πάνω στο
παλλόμενο σώμα σου!...

΄Ολες οι άλλες έχουν πετάξει!
Μόνη εσύ, ω Νύχτα, μου έχεις μείνει πιστή!
Όλες οι άλλες μ’ έχουν προδώσει!
Μόνη εσύ, ω Νύχτα, μου έχεις μείνει πιστή!

Ω Νύχτα! Είσαι η πιο λατρευτή και η πιο ωραία από
τις γυναίκες!
΄Ελα! ΄Ελα στην αγκαλιά μου!
Έλα! Έλα στην καρδιά μου!

Ω Νύχτα! Θεϊκή νύχτα!
Αγαπώ τα τρεμάμενα μάτια σου από το φως του
φεγγαριού και των άστρων∙
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αγαπώ τα μαλλιά σου τα πυκνά σαν το παρθένο
δάσος∙
αγαπώ τους βραχίονές σου τους ακαταρίθμητους και
αόρατους, που με σφίγγουν τόσο

σφιχτά, τόσο ηδονικά...
Χύσε! Χύσε, ω Νύχτα στην ψυχή μου όλη τη γλύκα
του κόσμου!
Χύσε! Χύσε, ω Νύχτα στην καρδιά μου΄πλη τη μέθη
του σύμπαντος...

Ω Νύχτα! Πόσο είσαι γυναίκα! πόσο είσαι θεϊκά
γυναίκα!
Μπροστά σου, δεν είμαι πια παρά μια πυρκαγιά
πόθων που φλέγεται, που λάμπει, που

καταλύεται!...

Ω Νύχτα! Θεϊκή νύχτα!
Πάρε με στην αγκαλιά σου! Σφίξε με πιο δυνατά
πάνω σου!...
Πάνω στα στήθη σου, ανάμεσα στα στήθη σου,
ξεχνάω, ξεχνάω τις άλλες, όλες τις άλλες!...

Η ΖΩΗ

Βλέπω ένα πίδακα νερού, που υψώνεται, υψώνεται
ασταμάτητα!

Βλέπω τη θάλασσα να ρίχνει τα κύματά της ορμητικά
στα βράχια!

Βλέπω ένα ουράνιο τόξο να ραγίζει το θόλο
του γαλάζιου!

Η Ζωή είναι μια δύναμη ακαταδάμαστη, ένα κύμα
διηνεκές, μια ανύψωση αδιάκοπη.
Δεν υπάρχει ζωή χωρίς δύναμη, χωρίς ανύψωση!
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Ας είναι η ζωή σου, ω αδερφέ μου σαν τον πίδακα
νερού που υψώνεται, και που ποτέ
δεν πέφτει κάτω!

Ας είναι η ζωή σου, ω αδερφέ μου σαν τη θάλασσα
που παίζει με τους κυματισμούς, τα κύματα
της, τους αφρούς της και τις καταιγίδες της!

Ας είναι η ζωή σου, ω αδερφέ μου, σαν το ουράνιο
τόξο που ραγίζει το θόλο του γαλάζιου και που
σπέρνει την ελπίδα και τη γητειά σ’ εκατομμύρια
ψυχές!...

Η ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΟΣ

− Είσαι άρρωστος;; Είσαι γέρος;
− Οχι!
− Η ζωή για σένα δε μπορεί να είναι βάρος!
Όταν η Νεότητα, σαν άλογο κούρσας, καλπάζει στις
φλέβες σου, η ζωή για σένα δε μπορεί να

είναι βάρος.
Όταν η Δύναμη, καταιγιστική όπως η θάλασσα,
υπερχειλίζει τους μύες σου και την καρδιά

σου. η ζωή για
σένα δε μπορεί να είναι βάρος.
΄Οταν η Ελπίδα, άπειρη όπως το γαλάζιο, απλώνει τη
γαλανή απειρότητά της στην ψυχή
σου, η ζωή για σένα δε μπορεί να είναι βάρος.

Σήκω, πάρε το κοντάρι σου του θάρρους,
ανέβα στο άλογο της τόλμης
κι έμπα χωρίς ρίγος στην αρένα της ζωής!
Η σύγκρουση είναι άγρια! Η μάχη είναι σκληρή!
Αλλά είσαι ένας άντρας, ένας μαχητής, ένας
παλαιστής, ένας πολεμιστής, ένας ήρωας!
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Αλλά οι μύες σου είναι από σίδερο, η καρδιά σου από
ατσάλι, η ψυχή σου από διαμάντι! πο
Τα εμπόδια είναι πολυάριθμα, οι εχθροί φοβεροί!
Όμως δεν είσαι άντρας που υποχωρεί μπροστά στα
εμπόδια και τους εχθρούς!
Εμπρός! Η τιμή απαιτεί τη σύγκρουση και τη Νίκη!
Σήκωσε ψηλά το κοντάρι του θάρρους! Θα νικήσεις!

[ΑΤΙΤΛΟ]

Ο άνθρωπος, ω αδερφέ μου, δεν είναι
αποκληρωμένος.
Για κληρονομιά ο Θεός του δίνει ολόκληρο το
σύμπαν.
Δικά του μοναχά κάθε άνθρωπος κατέχει τον ήλιο, το
φεγγάρι, τ’ άστρα.
Δικά του μοναχά κάθε άνθρωπος κατέχει όλους τους
ωκεανούς, όλα τα ποτάμια, όλα τα

δάση.
Δικά του μοναχά κάθε άνθρωπος κατέχει όλα τα
πουλιά, όλα τα λουλούδια, όλες τις γυναίκες

της γης.
Δικά του μοναχά κάθε άνθρωπος κατέχει το
Διάστημα, το Χρόνο, το Κενό και την αιωνιοτητα.

Δικά του μοναχά κάθε άνθρωπος κατέχει το
Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον.
Δικά του μοναχά κάθε άνθρωπος κατέχει τον
Παράδεισο, τη Γη και την Κόλαση.
Δικές του μοναχά κάθε άνθρωπος ορίζει όλες τις
ομορφιές κι όλα τα πλούτη του κόσμου.
Δικές του μοναχά κάθε άνθρωπος ορίζει όλη τη χαρά,
όλες τις γήινες και ουράνιες χαρές...
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Δικές του μοναχά κατέχει την υγεία, τη νεότητα και
την ελπίδα...
Ο άνθρωπος, ω αδερφέ μου, δεν είναι απόκληρος.
Ολόκληρο το σύμπαν είναι η κληρονομιά

του.
Αλλά μην ξέροντας ούτε να το χρησιμοποιήσει, ούτε
να το κρατήσει, το χάνει.
Και απελπισμένα, και απελπισμένα κρεμιέται απ’ το
χρήμα.
Το κάνει θεό του και δήμιό του.
Ελευθερώσου! Ελευθερώσου, ω αγαπημένε μου
αδερφέ, απ’ το ζυγό του χρήματος
Ελευθερώσου! Και πήγαινε εκεί όπου είναι τ’
αληθινά πλούτη κι οι αληθινές χαρές!
Μην ξεχνάς, μην ξεχνάς ποτέ, ω αδερφέ μου, πως το
σύμπαν είναι η κληρονομιά σου
και πως έχεις το δικαίωμα και το καθήκον να το
επωφεληθείς.
Ορθός!
Ορθός!
Και πάνω στο γερό σου στήθος,
μέσα στα ρωμαλέα σου μπράτσα
σφίξε δυνατά, σφίξε πολύ δυνατά τη Γη!
Ας μπουν όλα τα πλούτη και όλες οι ομορφιές του
σύμπαντος στην ψυχή και στην καρδιά σου και ας
πλημμυρίζουν όλο σου το σου!

ΟΡΘΗ, Ω ΨΥΧΗΜΟΥ!

Ανέβαινε! Ανέβαινε πάντα πιο ψηλά, ω ψυχή μου!
Ανέβαινε ακόμη και πάντα!
Στην ανάβασή σου παίρνε κι άλλες ψυχές!
Δεν υπάρχουν όρια στην ανάβαση των ψυχών!
Δεν υπάρχουν όρια στην ανάβασή σου,
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ω, ψυχή μου!
Ανέβαινε! Ανέβαινε κάτω απ’ τον ήλιος, κάτω απ’ τ’
άστρα!
Ανέβαινε ! Ανέβαινε προς τ’ ατέλειωτα ύψη!
Ανέβαινε πιο ψηλά, ακόμη πιο ψηλά!
Στην ανάβασή σου παίρνε κι άλλες ψυχές!

Να είσαι γενναία, ω ψυχή μου!
Μένε ορθή πάνω στα χιόνια των ψηλωμάτων!
Μένε ορθή μες στον άνεμο των Υψών!
Η γενναιότητά σου θ’ αντηχήσει σ΄ άλλες ψυχές, σ΄
εκατομμύρια άλλες ψυχές!
Ορθή! Ορθή! Ω ψυχή μου!
Ορθή στη θύελλα και στην καταιγίδα της ζωής!
Ορθή πάνω στα βουνά, στις ψηλές κορυφές!
Φάτσα στο Σύμπαν και στην Αιωνιότητα!
Ορθή! Ορθή, ω ψυχή μου! Η λάμψη σου ας ξεχυθεί
σ’ άλλες ψυχές, σ’ εκατομμύρια άλλες ψυχές!

(ΑΤΙΤΛΟ)

Η γυναίκα, αδερφέ μου, είναι σαν τη θάλασσα,
ηλιοφώτιστη θάλασσα, την αστροφώτιστη θάλασσα,
την καταιγισμένη θάλασσα, τη μανιασμένη
θάλασσα...
Σαν τη θάλασσα είναι ωραία και μυστηριακή, σαν τη
θάλασσα, μας κάνει να ονειρευόμαστε

τα ταξίδια, τις περιπέτειες.
Σαν τη θάλασσα, μας γεμίζει την καρδιά με
αδύνατους πόθους και παράξενες νοσταλγίες...
Σαν τη θάλασσα, μας ακολουθεί νύχτα μέρα, μας
προσκαλεί και μας φωνάζει...
Σαν τη θάλασσα, περιέχει χίλια πλούτη και χίλιες
ομορφιές.
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Σαν τη θάλασσα, κρύβει χίλια δράματα και χίλιες
δυστυχίες.
Σαν τη θάλασσα, είναι φλύαρη κι εμπιστευτική.
Σαν τη θάλασσα, είναι θυελλώδικη και καπριτσιόζα.
Σαν τη θάλασσα, είναι βαθιά και προδότρα,
μανιώδικη και τρελή, κακιά και μοχθηρή, ψεύτρα

και κακόβουλη.
Σαν τη θάλασσα, σε σφίγγει στην αγαπητική κι
ανικανοποίητη αγκαλιά της, σε χαϊδεύει, σε

χαϊδολογάει, σε λικνίζει και σε παρηγορεί...
Σαν τη θάλασσα,, σε κακομεταχειρίζεται, σε
βασανίζει και σε παραπετάει μακριά της, πολύ

πολύ μακριά της..
Σαν τη θάλασσα, ω ανδρείε αδερφέ, καλός
ταξιδευτής, θα δαμάσεις τη γυναίκα και τη

θάλασσα!
Και στο καλό λιμάνι θα φροντίσεις τη βάρκα της
ζωής σου!

ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Η ψυχή μου, αναπηδώντας σαν πηγή,
τινάζεται προς το άπειρο της Αγάπης...

Η καρδιά μου, καυτή σαν πυρκαγιά,
ανεβαίνει προς το άπειρο της Αγάπης...

Το σώμα μου, φλεγόμενο σαν ανθρακιά,,
απαιτεί το άπειρο της Αγάπης...

Το είναι μου, ανταριασμένο σαν τον ωκεανό,
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κάνει πανιά προς το άπειρο της Αγάπης...
Ξέρω, Κύριε, πως η Αγάπη είναι άπειρη,
άπειρα αληθινή, άπειρα ωραία, άπειρα μεγάλη...
Δε ζω, Κύριε, παρά για την άπειρη Αγάπη...

Αγάπη! Αγάπη! που είναι τα λιμάνια και οι όχθες
σου;
Πάνω στα κύματα, ταξιδεύω, ταξιδεύω άπειρα, με την
ψυχή μεθυσμένη από ορίζοντα....

Αγάπη! Αγάπη, που είναι τα σύνορά σου και τα όριά
σου;
Στο γαλάζιο σου, πλέω, πλέω άπειρα, με την ψυχή
μεθυσμένη από διάστημα...

Δεν ξέρω, Κύριε, πού η βάρκα της Αγάπης μου θα μ’
οδηγήσει,
αλλά ταξιδεύω, ταξιδεύω άπειρα,
γιατί αγαπώ τον άνεμο, τα κύματα, τον κυματισμό και
την απειρότητα...
αλλά πλέω, πλέω άπειρα,
γιατί αγαπώ το διάστημα, το άγνωστο και την
περιπέτεια...

Να είσαι γενναία, ω ψυχή μου!
Να είσαι γενναία, ω καρδιά μου!
Να είσαι γενναίο, ω σώμα μου!
Μαζί, όλα μαζί, πάμε στην κατάκτηση της άπειρης
Αγάπης...

(ΑΤΙΤΛΟ)

Δίψα του απείρου!
Δίψα για τις ομορφιές!
Δίψα ψυχών!
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Δίψα για τις καρδιές!
Με καίει ο λαιμός! Διψώ, Κύριε!
Διψώ άπειρο, ομορφιές, ψυχές, καρδιές,...
Στις πηγές της ζωής ήρθα να ξεδιψάσω.
Στις πηγές της αγάπης, τείνω τ’ άπληστα χέρια μου...
Η δίψα μου δε ν έχει σβηστεί, η δίψα μου δεν έχει
σβηστεί!
Το ταραγμένο και πικρό νερό της ζωής δε με
ξεδιψάζει πια!
Το άνοστο και φευγαλέο νερό της αγάπης δε με
ξεδιψάζει πια!
Στις πηγές της ζωής ξαναέρχομαι κάθε μέρα!
Η κούπα μου γεμίζει και αδειάζει!
Και η δίψα μου δεν έχει σβηστεί!
Στις πηγές της αγάπης ξαναέρχομαι κάθε μέρα!
Η κούπα μου γεμίζει και αδειάζει!
Και η δίψα μου δεν έχει σβηστεί!
Κυλάτε! Κυλάτε με δυνατά κύματα, πηγές της ζωής!
Το ταραγμένο και πικρό νερό σας δε μ’ αποθαρρύνει!
Τα χείλη μου έχουν συνηθίσει...Το

πίνω με τέρψεις, με ηδονή!
Κυλάτε! Κυλάτε με δυνατά κύματα, πηγές της ζωής!
Το άνοστο και άγευστο νερό σας οξύνει τη δίψα
μου!...
Το είναι το γεύεται...Το πίνω με μέθη, με γήτεμα...
Κυλάτε! Κυλάτε! Πηγές της ζωής!
Προς εσάς τα διψασμένα σώμα και ψυχή μου τείνουν
σεβαστικά.
Κυλάτε! Κυλάτε, Πηγές της Αγάπης!
Προς εσάς τα διψασμένα σώμα και ψυχή μου ορμούν
ερωτικά!
Κύριε! Κάνε η δίψα μου να είναι αιώνια, για να
ξαναέρχομαι κάθε μέρα στις πηγές της ζωής
Και κάθε νύχτα στις πηγές της Αγάπης!...
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(ΑΤΙΤΛΟ)

Νοσταλγία Ομορφιάς!
Νοσταλγία Τελειότητας!
Δεν υπάρχει αρκετή ομορφιά στον κόσμο!
Δεν υπάρχει αρκετή ομορφιά στις καρδιές!
Και η τελειότητα δεν είναι πουθενά,ΕΕ
ούτε στον κόσμο, ούτε στις καρδιές!
Η νοσταλγική καρδιά μου σε ικετεύει νύχτα και
μέρα, Κύριε!
Η νοσταλγική ψυχή μου σε ικετεύει από την αυγή ως
τη δύση, Κύριε!
Στις ικεσίες μου μένεις κουφός, Κύριε!
Εσύ, ο Δημιουργός της Ομορφιάς και της
Τελειότητας!
Χύσε, Κύριε! Χύσε λίγο πιο πολλή ομορφιά πάνω
κόσμο!
Χύσε Κύριε! Χύσε πιο λίγο πιο πολλή τελειότητα στις
καρδιές!
Σπείρετε, Κύριε! Σπείρετε λίγη τελειότητα στον
κόσμο και στις καρδιές!
Μη μένεις έτσι κουφός στις ικεσίες μου!
Μην έχεις πια αυτή τη στάση μαρμάρου, δε ικετεύω,
Κύριε!
Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά βασάνισες την ψυχή μου!
Η πληγωμένη ψυχή μου, η ξεσκισμένη ψυχή μου, η
κουρελιασμένη ψυχή μου είναι γονατιστή

μπροστά σου, Κύριε!
Δεν έχεις το δικαίωμα να μένεις απαθής μπροστά σε
τέτια οδύνη,
δεν έχεις το δικαίωμα να μακραίνεις αυτό το
απάνθρωπο μαρτύριο!
Φοβήσου! Φοβήσου, Κύριε, την επανάσταση της
ψυχής μου!
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Φοβήσου! Φοβήσου, Κύριε την επανάσταση του
πνεύματός μου!
Ας αδράξει το χέρι σου την κούπα της ομορφιάς κι ας
τη αδειάσει στον κόσμο και στις

καρδιές!
Ας αδράξει το χέρι σου την κούπα της τελειότητας κι
ας την αδειάσει στον κόσμο και στις καρδιές!
Η ψυχή μου διψάει ομορφιά!
Η ψυχή μου διψάει τελειότητα!

(ΑΤΙΤΛΟ)

Είναι μέρες που αισθάνομαι ανώτερος απ’ τους
ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους.
Πάνω από αυτούς, πλέω.
Πάνω από αυτούς πλανάρω
Ανάμεσά μας τίποτα κοινό δεν υπάρχει πια.
Δεν έχω ούτε τη χαρά τους ούτε τον πόνο τους
Δεν έχω ούτε την αγάπη τους ούτε το μίσος τους.
Οι ελπίδες τους, οι πόθοι τους, οι δυστυχίες τους και
ευτυχίες τους δεν πια για μένα παρά σκόνες...
Αισθάνομαι τόσο όμοιος με τον ΄Αγγελο, τόσο
κοντινός στο Θεό!...
Αυτές τις μέρες είμαι ικανοποιημένος για τον εαυτό
μου και πίνω με δυνατές γουλιές

την πληρότητα να είμαι
Θεέ μου, πόσο σου κάνει καλό να ζεις όταν έχεις
απαλλαγεί από κάθε δεσμό, από κάθε

σύνδεση, κάθε αλυσίδα!
Θεέ μου, πόσο σου κάνει καλό να ζεις, όταν είσαι
ελεύθερος απ’ όλες τις γήινες απαιτήσεις!
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Πάνω από τους ανθρώπους, πάνω από τον κόσμο,
πλανάρω, πλανάρω, με την ψυχή μεθυ-

σμένη άπειρο!
Παύω να ζω για να είμαι. Απαρνιέμαι
τη ζωή και υπάρχω. Άνθρωπος,
μεταμορφώνομαι σε Θεό.
Θεός, μένω άνθρωπος, άνθρωπος ανάμεσα στους
ανθρώπους...
Να είσαι, ω αδερφέ μου,, ανώτερος απ’ τους
ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους!
Θα τους μάθεις να υψώνονται ω; Εσένα, να
τελειοποιούνται κι άλλο και πάντα!
Υψώσου! Υψώσου, ω αδερφέ μου, πάνω απ’ τους
ανθρώπους, απ’ όλους τους ανθρώπους!
Πάνω στα ύψη των υψηλοτήτων του Ανθρώπινου
είδους, θα ξαναβρείς τον εαυτό σου θα ανακαλυ—
Φθείς,θα είσαι άνθρωπος, υψηλά και πλήρως!

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ – 1960

TRAN DAM KHOA – 13 χρονών

1

Χρυσή πεταλούδα,
χρυσή πεταλούδα,
τα ελαφρά φτερά σου
χαϊδεύουν το χορτάρι,
τρέχω πίσω σου,
τρέχω πίσω σου,
χρυσή πεταλούδα,
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πετάς ψηλά,
σ’ ακολουθώ με τα μάτια,
χρυσή πεταλούδα,
χρυσή πεταλούδα!.

2

Κείνη η μέρα
κοίταζα το δρόμο
του έλειπε ο δάσκαλος,
ήμουνα λυπημένος.
« Ω δρόμε,
δεν το θυμάσαι;
Αυτός περνούσε από δω.
Πάντα στην ώρα του
περνούσε από δω».
Και ο δρόμος απάντησε:
«Κι εγώ τι λυπάμαι.
Πόσο μακριά είναι ο φίλος μου
ο Χόα ο Δάσκαλος.
Αλλά ο Δάσκαλος θα ξαναρθεί.
Θα ξαναπάρει το δρόμο».

3

Ο κήπος μου των σιναπιών
είναι γεμάτος φρεσκάδα.
Τον βοτανίζω και τον λιπαίνω κάθε μέρα.
Στον αέρα οι πεταλούδες
έχουν αρχίσει τα στροβιλίσματά τους,
το σινάπι σήμερα
άνοιξε τα χρυσά του λουλούδια.
Το μωράκι Γκιανγκ
το κοιτάζει με ένα μεγάλο χαμόγελο,
η μύτη του σουφρώνεται
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και του λάμπουν
όλα του τα δόντια.

NGUYEN HONG KIEN – 9 χρονών

ΓΑΤΑΚΙ

Κανείς θόρυβος στο σπίτι.
Φρου...Φρου...
Αυτό το πονηρό σπουργίτι
μ’ ένα ύφος κακιούλι
προχωράει.
Στο κιούπι οι κόκκοι ρύζι
φοβισμένοι κρατούν την ανάσα τους
κι αυτό το πονηρό ποντίκι
γελάει γελάει μ’ όλο του το στήθος.
Τα λεπτά του μουστάκια τρεμουλιάζουν.
Βλάν!
Σαν αστραπή
το γατάκι πηδάει
και το πονηρό ποντίκι
δείχνοντας τα άγρια δόντια του.

Κανείς θόρυβος στο σπίτι.
Πάνω στο κιούπι του ρυζιού
το γατάκι στρογγυλοκυλισμένο
νυστάζει.
Μέσα κιούπι φρου...φρου...
όλοι οι κόκκοι τραγουδάνε.
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ΚΑΜΠΟΤΖΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

1. ΣΤΗ ΘΕΑ ΟΥΜΑ

Σύζυγε του Κυρίου, αυτού που υπάρχει κι αυτού που
δεν υπάρχει,
Εσύ που έχεις για πραγματική φύση ότι είσαι η αρχή
της ανάπτυξης πάνω στη γη
Εσύ που δεν είσαι παρά εσύ με το είναι και μη είναι
που υπάρχουν στον κόσμο,
Εσύ που δεν κάνεις παρά ένα με το μη-είναι και το
είναι,
αρχέγονη αυτοδυναμία του Είναι και Μη-Είναι,
Εσύ που έχεις για σώμα το μισό του σώματος του
Σίβα, που έχεις για τιάρα τη σελήνη,
Εσύ που κατέχεις ένα ωραίο σώμα,
ω Εσύ που είσαι μέρος του Θεού, ω Τρισευτυχισμένη,
θριάμβευσε με τη μαγική σου δύναμη
σε μας που είμαστε γονατιστοί στα πόδια σου.

2

Κατηγορίες πνευμάτων ζυγιασμένες στα δέντρα,
που ζουν μυριάδες στα δέντρα:
Υπάρχουν πρώτα τα απελπισμένα πνεύματα,
αυτοί που έχουν συνήθεια στη γη να ονομάζουν κακά
πνεύματα και δαίμονες
επειδή είναι θλιμμένοι.

Ω Αδερφοί, ντυμένοι σάρκα, να είστε φιλεύσπλαχνοι
για τους γυμνούς αδερφούς σας,
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παραχωρήστε σ΄ αυτά τα κακά πνεύματα την
ελεημοσύνη ενός γλυκού και καθαρού

ονόματος,
ονομάστε τα: αγαπημένοι αδερφοί,
και οι δαίμονες θα πηδήσουν απ’ τα δέντρα,
αγαπημένοι αδερφοί,
και θα σφιχτούν μυριάδες γύρο στην καρδιά σας,

αγαπημένοι αδερφοί,
και δε θα είναι πια γυμνοί
και πια δε θα κρυώνουν,
θα πάρουν την ελπίδα
για φορέματα φύλλων και κρίνων.

3.ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ θΕΟΥ

Ξεηγελιέσαι, Εικόνα, νομίζω πως είσαι μάλλον η
εικόνα ενός μικρού δέντρου με χρυσά φύλλα,
ξεγελιέσαι, Εικόνα, νομίζω πως είσαι μάλλον η
εικόνα ενός πουλιού-μύγα με χρυσά φτερά.
ξεγελιέσαι, Εικόνα, νομίζω πως δεν είσαι παρά ένα
Όνειρο που χύνει η Σελένη όταν αποκοι-

μιέται.
ξεγελιέσαι, Εικόνα, δεν είσαι παρά μια αυταπάτη, και
ακόμη κι αν ήσουν Θεός, Εικόνα,
στ’ αλήθεια, δε θα ήσουν παρά, πάλι, μια αυταπάτη.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΝΕΟς

Είναι βράδυ, ο ήλιος αναπαύεται πάνω στο
βουνό,
τα ζώα κλαίνε, στενάζουν μέσα στο βαθύ δάσος.
Ω! Εγώ, έρχομαι να κατοικήσω
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μόνος μέσα στο δάσος,
ω καλή μου!
μόνος μέσα στο δάσος!

Άφησα μόλις το σαμπάν μου∙
το νερό είναι ακόμη ταραγμένο εκεί που πέρασε
το κουπί...
Με την παλάμη σκουπίζω τα μαλλιά μου
και στεγνώνω τα δάκρυα.
Αφήνω το σαμπάν μου
που οι κωπηλάτες το κάνουν να ταλαντεύεται.
Ω μικρή αγαπημένη! μην κλαις
γιατί πάω σε μια χώρα μακρινή.
ω καλή μου,
γιατί πάω σε μια χώρα μακρινή.
΄Αν με θυμάσαι,
πρόσφερε μια λαμπάδα
στο Πνεύμα αυτής της χώρας,
για να γυρίσω γρήγορα,
ω καλή μου!
για να γυρίσω γρήγορα!

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Η μελαγχολία γεννιέται στο βραδινό ήλιο,
οι κουρουνοκηνυγοί πετούν ομαδιαστά
να ζυγιαστούν στο μάκρος των χειμάρρων.
Θλίψη στη δύση του ήλιου!
Παίζοντας τον ήχο του Ανγκόρ-Ρεάχ,
ο ύμνος όλων των βραδιών κοιμίζει το Βασιλιά.
Μελαγχολία του βραδινού ήλιου!
Τα κοτσύφια πετούν ζευγαρωτά
να ζυγιαστούν στην κορφή των ανθισμένων δέντρων.
Δεν υπάρχουμε παρά εγώ και η καλή μου
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που δε συναντιόμαστε ποτέ!
Διακρίνουμε από μακριά τη χώρα μας
του καθενός μας.
Τότε, βγάζω το τουρμπάνι μου,
και, στη δύση του ήλιου,
περπατώ στο μάκρος των δασών.
Περπατώ, περπατώ!
Χώνομαι στα πιο πυκνά του δάσους
και γυρεύω παντού την αγαπημένη μου...
Και ξαφνικά, τη διακρίνω.
Αυτή είναι που πιάνει νερό απ΄ την πηγή...
¨Ομως ξεγελάστηκα!
Δεν είναι, αλίμονο, παρά το πρωινό Αστέρι
που ξεδιψάει στην όχθη του ομιχλώδικου ουρανού!

MAKHALI PHAL

ΚΟΡΙΤΣΙ ΧΜΕΡ

Πηδάω σαν άγριο κι ελεύθερο βόδι μπροστάρικο στο
κοπάδι του
σαν ένα μεγάλο βασιλικό βόδι που άκουσε κάτω απ’
τις λιάνες της ζούγκλας την κλήση του

Βούδακαι που προσφέρεται σ’ αυτόν με όλη την
αγέλη του.
Είμαι ο πάνθηρας στην έκστασή του που έσπασε τα
διακριτικά της θεάς που του

έδωσε ο Βασιλιάς,
είμαι ο λευκός Ελέφαντας που έριξε στον Μεκόνγκ
τον τίτλο του κόμη που το έδωσε

ο Βασιλιάς,
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και είμαι ο Κύριος Τίγρης, που δε λαχταράει πια να
γίνει θεός αλλά μαθητής του Βούδα∙
και είμαι ο Βράχμα, δημιουργός του κόσμου, που δε
λαχταράει πια να ξαναγεννηθεί ο
δημιουργός του Κόσμου,
αλλά μαθητής αλλά μαθητής του Βούδα,
και είμαι ο Ίντρα ο βασιλιάς των θεών, που δε
λαχταράει πια να ξαναγεννηθεί ο βασιλιάς των

θεών, αλλά μαθητής του Βούδα,
και είμαι ο Ραβάνα, ο βασιλιάς των Δαιμόνων, που δε
λαχταράει πια να ο Βασιλιάς των
Δαιμόνων,
αλλά μαθητής του Βούδα.
Είμαι όμοια με τη Θεά Παρβάτι, που δε λαχταράει
πια να είναι αιώνια ωραία, αλλά μαθήτρια

του Βούδα.
Α! Κύριε, κοίταξέ με:...

Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ

Ω! Αν μπορούσα να βοηθήσω το Δάσκαλό μου
να βαστάει το βάρος του κόσμου!
που του πρόσφερε γάλα και μέλι σε μια χρυσή κούπα
και που έπλυνε τα διάφανα πέλματά του
μέσα σ’ ένα εξαίσιο άρωμα πριν από τη Φώτιση∙
αν μπορούσα να είμαι το βράδυ,
που φρικιούσε από αγάπη ανάμεσα στους λωτούς
όπου αυτός περιπατούσε
στις ειρηνικές όχθες του Ποταμού Ναϊραντζάνα,
πριν από τη Φώτιση∙
Ή αν μπορούσα να είμαι ένα μικρούλικο,
που τρεμουλιάζει από ευτυχία κάτω από τα πέλματα
του Σωτήρα του, το βράδυ που Αυτός
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περπάτησε προς το Δέντρο της Γνώσης
και προς τη Φώτιση...

[ΑΤΙΤΛΟ]

Ω λαέ της ψυχής, μικρέ λαέ Χμερ, εσύ που έβγαλες
από τη στάχτη το μόνο Λόγο
που θα μπορούσε να σώσει τον κόσμο
και να πάψει τα κλάματα των θεών, των πνευμάτων
και των ανθρώπων,
των δαιμόνων, των ζώων, των δέντρων και των λίθων
ω λαέ μου Χμερ γεμάτε χάρη.
Εσύ που δεν κατασκευάζεις καθόλου είδωλα,
κατά το πνεύμα άλλων εθνών,
εσύ που μπορείς να ζήσεις χωρίς το Είδωλο Λογική,
εσύ που δεν έχεις Είδωλα,
αλλά θεούς και ζώα για συντρόφους,
τον Βράχμα, τον Βισνού, τον Σίβα, τον Ίντρα
και τον ήρωα Ράμα και τη Σίτα τη Μισολύτρα
και τους πιθήκους και τις αρκούδες και τον Βασιλιά
των αρκούδων
και τα φίδια και τον Βασιλιά των φιδιών.
Ω λαέ της ψυχής μου, ω λαέ μου Χμερ...
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ΛΑΟΣ

ΑΓΝΩΣΤΟΙ
( Που χαράχτηκαν αρχικά σε μεγάλα φύλλα φοίνικα και
διασώθηκαν με στοματική παράδοση)

1. Ο ΙΕΡΟΣ ΚΥΚΝΟΣ

Καλό ταξίδι! Καλό ταξίδι! ω ιερέ κύκνε, ω ωραίε
κύκνε με τα χρυσά φτερά,
εσύ που θυμάμαι σαν μνήμη του περασμένου κύκλου,
πήγαινε και δώσε στον Αγαπημένο μου αυτό μήνυμα
αγάπης.
Πήγαινε και γύρισε σώος, ω ιερέ κύκνε!
Πήγαινε και ας είναι ευνοϊκό το ταξίδι σου!
Καλό ταξίδι! Καλό ταξίδι! ω ιερέ κύκνε, ω ωραίε
κύκνε με τα χρυσά φτερά!
Αν βρέχει, φυλάξου στο στέγαστρο!
Αν ο ήλιος καίει πολύ, πήγαινε στον ήσκιο!
Αν σε ρωτήσουν πού πας,
μην απαντήσεις! Μην αποκαλύψεις σε κανένα το
μυστικό της καρδιάς μου!
Εσύ, ω ιερέ κύκνε,, κάνε ένα μακρύ ταξίδι.
Φυλάξου από τη ζέστη! Μην πετάς πολύ ψηλά!
Μη ζυγώνεις τις στέγες όταν ο ήλιος είναι καυτός!

Πήγαινε! Πήγαινε, ωραίο πουλί, και μην ξεχνάς
τίποτα απ’ αυτά που σου είπα!
Πήγαινε και δώσε στον Αγαπημένο μου αυτό μήνυμα
αγάπης.
Αν μου είναι πιστός, θα του το παραδώσεις!
Αν μ’ απατάει, διάβασέ το μόνος σου, και μετά άστο
να το κάψουν οι φλόγες!
Αγάπη! Αγάπη! Είσαι δυνατή σαν το Θάνατο!
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Σαν το θάνατο. με τυραννάς!
Μα μπορείς να μου πεις, αν αυτός που αγαπώ με
σκέφτεται,
εμένα που παντού και πάντα δε σκέφτομαι άλλον από
αυτόν;
Υπάρχει σ’ αυτόν το μεγάλο κόσμο, δεύτερο
πρόσωπο,
που η καρδιά του, όπως η δική μου, λικνίζει τόσο
πόνο;
Ω Αγαπημένε μου, σε σκέφτομαι,
σκίζω το στήθος μου, σκίζω την καρδιά μου.
Λαχταράω όλη τη μέρα, να δω το ακριβό σου
πρόσωπο,
η παρουσία σου μοναχά, ω αγάπη μου, μπορεί να με
παρηγορήσει.
Πότε λοιπόν θα ενωθούμε για όλο το πάντα, ω αγάπη
μου;
΄Ελα σε μένα, και θα είμαστε ευτυχισμένοι οι δυο
μας!
Μη μ’ αφήνεις έτσι μόνη, ολομόναχη!
Ας μεγαλώνει η αγάπη μας κάθε μέρα!
Η αγάπη είναι ένα ουράνιο λουλούδι,
ένα ουράνιο λουλούδι που με τα δυο μου χέρια σου
προσφέρω, ω αγαπημένε μου,
αντί για μικρές λαμπάδες κερί, σου προσφέρω τη
γλώσσα μου και το στόμα μου.
Δέξου τες, δέξου τες στη μνήμη μου, ω Αγάπη μου!

2

Η καρδιά μου καίγεται, και ολομόναχος, λικνίζω τον
πόνο μου.
Φίλο δεν έχω, και δεν ξέρω με ποιον να μοιραστώ τον
πόνο μου,
Μας!
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Τι έκανα στην περασμένη μου ύπαρξη, για να είμαι
καταδικασμένος σε μια τόσο θλιβερή

μοίρα;
Μόνος και χωρίς φίλο,
μόνος και χωρίς τιμές,
μόνος, μένω με το μοναχικό μου κρεβάτι!
Μ’ όλες μου τις ευχές, καλώ το τέλος της οδύνης
μου!
Ω Αγαπημένη μου, ω εσύ που αγαπώ, γιατί δεν ήσουν
διαμάντι!
Στο δαχτυλίδι μου θα σε είχα αρμόσει,
και για πάντα θα σε είχα μαζί μου!
Γιατί δεν υπήρχε κόσμημα όμοιο με το ωραίο σου
πρόσωπο;
Για πάντα θα είχα πάνω στην καρδιά μου!

Πότε λοιπόν θα μπορέσω να σε χαϊδέψω,
όσο επιθυμεί η ψυχή μου;
Μόνο εγώ θλίβομαι;
Η καρδιά μου σφίγγεται, σπαράζει και αγωνιά...

Αν δεν πεθάνω ,η Αγάπη θα με τρελάνει.
Τα δάκρυα λούζουν την όψη μου,
Σαν τη βροχή που κυλάει...

Η καρδιά μου είναι πιστή στη δική σου,
ας είναι η δική σου αγνή σαν τη δική μου!
Μη σπας, σε ικετεύω, την αγάπη μας,
και μην είσαι σαν τη γέφυρα που έχει σπάσει.

Αγάπη, να είσαι σαν το κρύσταλλο,
σα χρυσό νήμα ανάμεσά μας!
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Προς την πλευρά του ρέματος πάντα το ψάρι
τινάζεται και κολυμπάει,
γιατί απ’ την πλευρά της όχθης
οι πελεκάνοι κι άλλα πουλιά
ενεδρεύουν και ψαρεύουν.

Κανένας άνθρωπος δεν τολμάει να περάσει μονάχος
μέσα στο ατέλειωτο και σκοτεινό δάσος,
αλλά εγώ, αν ήμουν δυνατός
όπως η πράσινη τίγρη,
χωρίς να διστάσω, θα περνούσα.

Ο ιερός κύκνος πάνω στον ωκεανό
θα ήθελε να περάσει με τα φτερά του,
μα νομίζω πως είναι δύσκολο
να διασχίσει μια απόσταση τόσο μακριά,
γρήγορα θα εξαντλιόταν...

Αν είχα τη σελήνη στο σπίτι μου,
στους τέσσερους ανέμους τους ορίζοντα
θ’ άνοιγα την πολύ μεγάλη κάμαρά μου,
ώστε τα σύννεφα που το κυκλώνουν
να ξεφύγουν και να πάνε μακριά∙

ωραία σελήνη, οι άνεμοι,
προς εμένα ας ήθελαν α σε φέρουν!
Πάνω στα κύματα του Ωκεανού
το ρεύμα ας σ’ έκανε να πάς!
Ω άνεμε! Φύσα το κοιμάμενο νερό...

Γιατί, κρυμένη μέσα στα σύννεφα,
σελήνη, κρατάς το φυλαχτό σου;
Μήπως τάχα φοβάσαι το Μεγάλο ΄Ανεμο;...
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Ψαράς είμαι, και κατά το ετήσιο έθιμο, επικαλούμαι
τα ιερά λείψανα του Φρα Κοντόμ, επικαλούμαι το
δοξασμένο ίχνος των πελμάτων του το χαραγμένο
πάνω στην κορυφή του Χαμ Χο.

Αυτές οι ρουκέτες ας φανούν στα μάτια του αγίου
σαν την εικόνα των τιναγμάτων της καρδιάς μου!
Αλήθεια είναι, μα δεν παίρνω από αυτό ματαιοδοξία,
πως είμαι πιστός στις οδηγίες του Βίνι,
και πως από αυτές μου κερδήθηκε ο σεβασμός.
Σέβομαι τα ιερά λείψανα του Βούδα.
Να είσαι ευτυχισμένος, στην ευτυχία δίχως όρια.
Σε σένα απευθύνω αυτές τις προσφορές.
Χάρη σε σένα κατέχω την καθαρότατη διδασκαλία.
Για να είναι η τιμή μου πιο ολοκληρωμένη,
σε σένα θυσιάζομαι ολόκληρος.
Για τις παγόδες σου, να οι πιο ωραίες ρουκέτες.

Είναι γεμάτες μπαρούτη, κατά το συνήθειο,
όχι πιο πολύ απ’ όσο το ζωντανό μπαμπού,
δεν είναι εκτεθειμένες να εκραγούν,
είναι σαν το ουράνιο τόξο,
ποιος ρίχνει πολύ μακριά τα βέλη του
σ’ αυτό το αριστούργημα της επαρχίας;
Να που οι ρουκέτες πετάνε στο νουρανό.
Θαμπωμένοι οι Λαοτινοί θαυμάζουν,
και κατάπληκτοι γονατίζουν
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ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

WΑLΤ WΗΙΤΜΑΝ (1819-1892)

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ (απόσπ.)

Μια γυναίκα με περιμένει, τα περιέχει όλα, τίποτα δε
λείπει
Όμως όλα θα έλειπαν αν έλεπε ο έρωτας ή αν έλειπε
η υγρότητα του σωστού άντρα.

Ο έρωτας τα περιέχει όλα, σώματα, ψυχές
νοήματα, αποδείξεις, αγνότητες, υπερηφάνεια, το
μητρικό μυστήριο, το σπερμικό γάλα,
Όλες τις ελπίδες, τις ευεργεσίες, τις χορηγίες, όλα τα
πάθη, τις αγάπες, τις ομορφιές, τις τέρψεις στη γη,
Όλες τις κυβερνήσεις, τους δικαστές, τους θεούς,
τους ηγέτες της γης,
Αυτά περιέχονται στον έρωτα σαν μέρη του και
δικαιώσεις του.
Χωρίς ντροπή ο άντρας που μ’ αρέσει ξέρει και
ομολογεί την ηδύτητα του έρωτά του,
Χωρίς ντροπή η γυναίκα που μ’ αρέσει ξέρει και
ομολογεί τον δικό της.

Ω ΥΜΕΝΑ, ΥΜΕΝΑΙΕ

Ω υμένα, υμέναιε, γιατί έτσι με βασανίζεις! Ω
γιατί με κεντάς μόνο μια πεταχτή στιγμή; Γιατί
δε μπορείς να συνεχίσεις; Ω γιατί παύεις;
Είναι γιατί αν συνέχιζες πέρα από την πεταχτή στιγμή
σίγουρα θα με σκότωνες;
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ΤΡΑΓΟΥΔΩ ΤΟ ΗΝΕΚΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ (απόσπ.)

Αυτή είναι η θηλυκή μορφή,
Ένα ερωτοστέφανο αναδύεται απ’ αυτό το κεφάλι ως
το πόδι,
Τραβάει με άγρια ακατάσχετη έλξη,
Σύρομαι από την αναπνοή του σα να μην είμαι τίποτα
πιο πολύ από αδύναμος ατμός, όλα
σωριάζονται δίπλα μου εκτός από μένα κι αυτό,
Βιβλία,τέχνη, θρησκεία, χρόνος, η ορατή και στέρεα
γη, και ό,τι προσδοκούνταν απ’τον ουρανό
ή φοβούνταν απ’ την κόλαση είναι τώρα καταλυμένο,
Άγρια νήματα, ακυβέρνητες βολές πετάγονται απ’
αυτό παίζοντας, κι ανταποκρίσεις
όμοια ακυβέρνητες,
μαλλιά, στήθη, χείλη, λύγισμα των κνημών, αδιάφορα
αφημένα χέρια, τα δικά μου όμοια διαχεόμενα,
Άμπωτη κεντισμένη απ’ τη ροή και ροή κεντισμένη
απ’ την άμπωτη,
Ασύνοροι διαυγείς πίδακες αγάπης καυτής και
τεράστιας, τρεμάμενος πολτός αγάπης

και ηδονικά οδυνηρός
Νυχτερινός νυμφίος αγάπης σίγουρα δραστήριος και
μαλακά κατά μέσα στη μπρού μυτη αυγή,

Κυματιστός κατάμεσα στην πρόθυμη και
υποχωρητική ημέρα,
Χαμένος στη σχισμή της σφίγγουσας και
γλυκοσώματης ημέρας.

e.e. cummings (1894-1962)

κι αυτη τη μερα ητανε ανοιξη...εμεις ανασαιναμε
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λαγνα την ψιθυριστη αδιορατη αδεξια
μυρωδια του κοσμου. Εμεις περιπλοκα
ζωντανοι, στα δυο κοβοντας το φωτεινο τραυλισμα
των σωματων
(λαχταρισμενα να μην αγγιχτουμε) γυρευοντας
καποιο
δρομο που ευκολα εκρεει μιαν ευθρυπτη ταραχη
ευθραυστης τεραστιας ανθρωποτητας...

Μουδιασμενες
σκεψεις, κλοτσωντας μες στους ποταμους του
αιματος μας
για ποσο τρομερους ποντους το μιλημα ─ σε
ζαλισε λιγακι, ε; η μυρωδια του κοσμου
(ομως εγω σκεφτομουνα γιατι το κοριτσι-και-πουλι
σου κινουνται... κινειται... κι ακομη θα παρεδεχτω ─)

ωσπου, στη γωνια του Τιποτα και του Κατι,
ακουσαμε
ενα οργανακι στομι μισοφωτο να παιζει
δσιμονισμενο.

WILLIAM CARLOS WILLIAM

αναμεσα στους τιχους

ι πισο πτεριγες
τις

κλινικης οπου
τιποτα

δε θα φιτροσι απλομενες σταχτες

οπου λαμπουν



506

τα σπασμενα

κοματια μιας πρασινις
μπουκαλας

DENISE LEVERTOV (1923-1973)

«Για μένα, πίσω από την ιδέα της οργανικής μορφής είναι
η σύλληψη ότι υπάρχει μορφή σ’ όλα τα πράγματα (και
στην εμπειρία μας) που ο ποιητής μπορεί ν’ ακαλύψει και
ν’ αποκαλύψει».
«Έτσι, καθώς ο ποιητής στέκεται μ’ ανοιχτό το στόμα στο
ναό της ζωής, θεώμενος την εμπειρία του, έρχονται σ’
αυτόν τα πρώτα λόγια του ποιήματος, τα λόγια που θα τον
οδηγήσουν μέσα στο ποίημα, αν είναι να υπάρξει ποίημα»
«Η θρησκευτική αφοσίωση στην αλήθεια, στη λαμπρότητα
του αυθεντικού, εμπλέκει το συγγραφέα σ’ ένα προτσές,
που είναι καθεαυτό μια ανταμοιβή∙ μα όταν αυτή η
αφοσίωση μας φέρνει σε αβύσσους που δεν ονειρευτήκαμε,
και νιώθουμε να πλέουμε αργά πάνω τους και να
βγαίνουμε στην άλλη όχθη,αυτό είναι έκσταση».

ΚΑΤΙ ΣΑ ΦΟΡΕΜΑ

Να κάθεσαι να κάθεσαι σαν τη γάτα και
να βγάζεις άκρη στις σκέψεις μου− αυτό
θα μπορούσε να ’ναι τέρψη βαθιά. Να
μάθεις ό,τι νέο
θα μπορούσε η επιμονή ν’ ανακαλύψει,
και σα γυναίκα που πλέκει
να φτιάσει κάτι απ’ το
κουβάρι που ξετυλίγεται, ξετυλίγεται,
κάτι που θα μπορούσα να φορέσω
ή κάτι που θα μπορούσες να φορέσεις
όταν πια σηκωθώ να σ’ απαντήσω
έξω απ’ το ήσυχο αναπαυτικό δωμάτιο
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(το δωμάτιο για σκέψη και για πλέξιμο
το δωμάτιο των γάτων και των γυναικών)
μέσα στη φασαρία των
αυτοκινήτων και των ανθρώπων,
των αστεριών που τυμπανίζουν και των ποιημάτων
που πηδώ από θρυμματισμένα παράθυρα.

«...ΑΛΛΙΩΣ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ
ΚΕΙΤΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΙΔΕΡΑ»

Όλα όσα ευλογούν το βήμα της αντιλόπης
όλη η χάρη που υψώνει μια καμηλοπάρδαλη στα
ψηλότερα φύλλα
όλη η σταθερότητα και το ευχάριστο κοίταγμα, ξένα
στην ανία,
κατοικούν μυστικά πίσω απ’ τη δυστυχία του
ανθρώπου.
Πρόσωπο των ζώων, όταν οι γραμμές
του φόβου για τον άνθρωπο, κόμποι διχτυού, γίνονται
διαφανείς
και τα λαμπρά σας μάτια και το βελουδένιο ρύγχος
αποκαλύπτονται, ποιος θα πει πως δεν είναι το
πρόσωπο ανθρώπου;

Στο πυκνό φως της ξυπνημένης σάρκας
ο ζωικός άνθρωπος είναι ένας πρίγκηπας. Σαν από
αλάβαστρο
ένα λαμποκόπημα τον εμψυχώνει από τις φτέρνες ως
το μέτωπο.
Τότε οι σκιές του είναι βαθιές κι όχι γκρίζες.

ΧΑΝΩ ΤΑ ΙΧΝΗ

Ώρα που ταλαντευτός τραβήχτηκες
μακριά μου



508

μου φαίνεται ακόμη πως είσαι μαζί μου:
έρχεσαι μέσα κοντά στην ακτή
με την παλίρροια
και με ξυπνάς απαντώντας όπως
σκουντάει την αποβάθρα έρμαια βάρκα:
είναι αποβάθρα
μισή μέσα μισή έξω απ’ το νερό:
και μες στην τέρψη αυτής της κοινωνίας
χάνω τα ίχνη,
το φεγγάρι που βλέπω κατεβαίνει, η
παλίρροια ταλαντευτά σε σπρώχνει πέρα πριν
το νιώσω πως είμαι
μονάχη από πολύ,
λάσπη που βυζαίνει γκρίζα και μαύρα
δοκάρια μου,
ελαφρή βλάστηση πράσινων ονείρων που
στεγνώνουν.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Στο σπίτι το απάνω στο χλοερό λόφο
όπου τα κριάρια τρίβουν τα κέρατά τους στη βεράντα

και τα γυμνά σου πόδια στα πατώματα της σιωπής
μιλούν με ριμαρισμένες στροφές στα έπιπλα,

επίσημες σερβάντες και βαριές καρέκλες
που λαμπυρίζουν στον ήλιο καλοδέχτηκες!

Προτού μπω στο σπιτικό της μοναξιάς σου
με τη ζωντανή μου μορφή, σέρνοντας τον ήσκιο μου,
θα έρθω ανίδωτη. Απάνω και κάτω μαζί σου
κι έξω περνώντας το δρόμο και τα βράχια ως το
ποτάμι
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να πω το κρύο ψιχάλισμα. Θα το πιστέψεις
ένα πουλί πέταξε κοντά στο παράθυρο, μια
πλανώμενη μέλισσα

εβόμβισε μέσα στο διάδρομο, ένας άνεμος
ρυτίδιασε την μπρούτζινη χλόη .Ή θα

καταλάβεις ποιος είναι;

ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ

Απόλυτη
υπομονή.
Δέντρα στέκουν
μέσα ως τα γόνατα σε
ομίχλη. Η ομίχλη
αργά κυλάει
ως πάνω στο λόφο.

Άσπροι
ιστοί αράχνης, τα χορτάρια
γέρνουν εκεί που τα ελάφια
γύρεψαν μήλα.
Τα δάση
ως το ρυάκι εκεί που
η κορφή του λόφου φαίνεται
πάνω απ’ την ομίχλη, στέλνουν ψηλά
ούτε ένα πουλί.
Τόσο απόλυτη, είναι
όχι άλλο παρά
η ίδια η ευτυχία, ένα ανάσασμα
ήσυχο πολύ για ν’ ακουστεί.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Δυο κορίτσια ανακαλύπτουν
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το μυστικό της ζωής
σε μια ξαφνική γραμμή
ποίησης.

Εγώ που δεν ξέρω το
μυστικό έγραψα
τη γραμμή.
Μου το είπαν

(μ’ ένα τρίτο πρόσωπο)
πως το βρήκαν
μα όχι ποιο ήταν
ούτε καν

ποια γραμμή ήταν. Χωρίς αμφιβολία
τώρα πια, με πιο πολύ από βδομάδα
περασμένη, έχουν ξεχάσει
το μυστικό,

τη γραμμή, τ’ όνομα
του ποιήματος. Τις αγαπώ
που βρήκαν κείνο
που δε μπορώ εγώ να βρω,

και που μ’ αγαπούν
για τη γραμμή που έγραψα,
και που την ξέχασαν
κι έτσι

χίλιες φορές, μέχρι ο θάνατος
να τις βρει, μπορεί
να το ανακαλύψουν πάλι, σ’ άλλες
γραμμές
σ’ άλλα
τυχαία γεγονότα. Και που
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θέλουν να το ξέρουν,
που
πίστευαν πως υπάρχει
τέτιο μυστικό, ναι,
γι’ αυτό
προπάντων.

ΤΙ ΓΛΥΚΙΑ ΜΥΡΟΥΔΙΑ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ
όταν στρώνεις τη σκόνη−
κάδος τον κάδο το νερό πετιέται
στο κίτρινο χορτάρι.

λαμποκοπάει
κάθε φορά που εσύ

Το νερό

το κάνεις να πηδάει − καμπυλώνοντας τη ράχη του.
Ο ήχος

περισσότερου νερού
που χύνεται μες στον κουβά
σχεδόν σβήνει τη δίψα μου.
Σίγουρα όταν τα λουλούδια
φυτρώσουν εδώ, δε θα
μυρίζουν πιο γλυκά απ’ αυτό το υγρό έδαφος, το
ξαφνικά μαύρο.

ΤΡΟΜΟΣ

Μπρούμητα∙ οσμή
σκονισμένου χαλιού. Η λαβή
της εναγώνιας ησυχίας.

Και τότε η γυμνωμένη φωνή, το
κεφάλι σου να χτυπάει τον τοίχο, πλάγια,
ο κρότος παγιδευμένων σκέψεων πάνω σε σίδερο.

Αν θυμάμαι,
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πώς το πρόσωπό μου δε δείχνει
σχεδόν ούτε γραμμή;..

Πώς ήρθε το πρωί, κι οι μέρες
που ακολούθησαν κι ήσυχες νύχτες;

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ
κάτι που έχω φτιάσει

κάτι λέξεις σ’ ένα χαρτί − σαν για
να πω...» Να ένα φωτεινό κόκκινο φύλλο που βρήκα
πάνω
στο πεζοδρόμιο» (γιατί

βρίσκεις θα πει διαλέγεις, κι η εκλογή
έχει γίνει). Μα είναι δύσκολο:

Ως τώρα έχω βρει
τίποτα άλλο από την επιθυμία να δώσω...Πάρε
αυτήν, ίσως − μια μισο-
υπόσχεση: Αν

ποτέ γράψω
ένα ποίημα με κάποιο ύφος

(θεληματικό, τρυφερό, πλάγιο
θλιμμένο, ακόλαστο)

θα το δώσω σε σένα.

ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Καθώς διαβάζεις, μια άσπρη αρκούδα αργόσχολα
κάνει πιπί, βάφοντας το χιόνι
κόκκινο,
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και καθώς διαβάζεις, πολλοί θεοί
κείτονται ανάμεσα σε λιάνες: μάτια οψιανού
κοιτάζουν τις γενιές των φύλλων,

και καθώς διαβάζεις
η θάλασσα γυρίζει τα σκοτεινά της φύλλα,
γυρίζει
τα σκοτεινά της φύλλα.

ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

Τα σώματά μας, νέα ακόμη κάτω
από τη χαραγμένη μέριμνα
των προσώπων μας, και αθώα

πιο εκφραστικά από πρόσωπα:
θηλές, αφαλός και τρίχωμα της ήβης
κάνουν οπωσδήποτε, ένα

είδος προσώπου: ή παίρνοντας
τους στρογγυλεμένους ήσκιους στο
στήθος, γλουτό, μπάλες,

το κύρτωμα της κοιλιάς μου, το
κοίλωμα του
βουβώνα σου, σαν ένα αστερισμό,

πώς ακουμπάει από τη γη στην
αυγή μ’ ένα κίνημα
παιγνιδιού και

σοφής σύγκρισης −
τίποτα σαν αυτό
δεν περνάει
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σε μάτια ή ανικανοποίητα
στόματα.

Έχω

μια γραμμή ή ένα αυλάκι που αγαπώ
προχωρεί
στο σώμα μου απ’ το στέρνο
ως τη μέση. Μιλάει για
λαχτάρα, για
απόσταση.

Η μακριά σου ράχη,
το αμμώδες χρώμα και
πως τα κόκαλα δείχνονται, λένε

ποιος ουρανός μετά το βασίλεμα
σχεδόν λευκός
πάνω στο βαθύ δάσος όπου

κουρούνες κουρνιάζουν, λέει.

ΜΕΡΙΚΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

Κούκλας μαλλιά που κρύβουν
κρανίο κέλυφος αβγού ντελικάτα
παλλόμενο, που μέσα του
σκουλήκια σ’ ηδονική ακινησία
σπρώχνονται κι αποδοκιμάζουν. Ω Αϊλήν,
μεγάλη μου κούκλα, τα χρυσά σου μαλλιά ήταν
όχι πιο λιόχαρα απ’ αυτή
την ανθρώπινη γούνα, αλλά
το κεφάλι σου ήταν
ακτινοβόλο στην κενότητά του,
ένα μικρό καθαρό δωμάτιο.
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Το ζεστό της και ρόδινο στόμα
λέει ψέματα −θα
το πίστευε αν μπορούσε να πιστέψει:
τα χαριτωμένα της μάτια
εξερευνούν τη διαφθορά. Ω Αϊλήν,
τι καλοσυνάτη ήταν η σιωπή σου και
τι επιτηδειότητα
έλαμπε στο ανοιγοκλείσιμο της
πανέξυπνής σου τελειότητας.

ΤΑ ΒΑΘΗ

Όταν η άσπρη ομίχλη καίγοντας φεύγει,
η άβυσσος του αιώνιου φωτός
αποκαλύπτεται. Οι τελευταίοι αραχνένιοι ιστοί
ομίχλης μες στα
μαύρα έλατα είναι νιφάδες
άσπρης σκόνης στην εστία του κόσμου.

Το κρύο της θάλασσας είναι αντιστάθμισμα
σ’ αυτή τη μεγάλη φωτιά. Βουτώντας
ως έξω από το καυτό ωκεάνιο κρύο
μπαίνουμε σ’ ένα ωκεανό δυνατού
μεσημεριού. Άγιο αλάτι
σπιθίζει πάνω στα κορμιά μας.

Όταν η πάχνη πάλι μας τύλιξε
σε λεπτό μαλλί, μακάρι η γεύση του αλατιού
να μας φέρει το μεγάλα γύρο μας βάθη.

ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΛΑ ΜΠΡΟΣ ΜΑΣ

Σε κάθε στροφή,
με κάθε μορφή, σιδερένια μπάλα,
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αβγό, σκούρο άλογο, σκιά,
σύννεφο
ανάσας πάνω στον αέρα,

κατοίκησε
στις πλημμυρισμένες μας καρδιές
στ’ αχνιστά μας μπάνια, στις κουζίνες τις γεμάτες
από πράγματα που πρέπει να γίνουν,
στους συνηθισμένους δρόμους.Σπρώξε κοντά μας το
χαμόγελό σου να σε γνωρίσουμε, τρομερή χαρά.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΑΡ

Το φεγγάρι είναι μια γουρούνα
και γρύζει μες στο λάρυγγά μου.
Η μεγάλη της λάμψη λάμπει ως μέσα μου
έτσι η η λάσπη της κοιλιάς μου αχτιδοβολεί
και σπάζει σ’ ασημένιες φυσαλίδες
Είναι μια γουρούνα
κι εγώ ένας χοίρος κι ένας ποιητής
Όταν ανοίγει τ’ άσπρα της
χείλη να με καταβροχθίσει τη δαγκώνω κι εγώ
και γέλιο λικνίζει το φεγγάρι
Στο μαύρο της ηδονής
λικνιζόμαστε και γρύζουμε,
γρύζουμε και λάμπουμε

ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ

Είμαστε ένα λιβάδι όπου μέλισσες βομβούν, πνεύμα
και σώμα είναι ένα σχεδόν
καθώς η φωτιά κροτεί μες στη σόμπα
και τα μάτια μας κλείνουν,
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και στόμα με στόμα, τα σκεπάσματα
τραβηγμένα ως πάνω απ’ τους ώμους μας,

μισοκοιμόμαστε όπως τ’ άλογα μισοκοιμούνται στο
χωράφι,
σε συμφωνία μόλο που το φθινόπωρο κρύο
τυλίγει το ζεστό μας κρεβάτι και μόλο που
την ημέρα είμαστε παράδοξοι και συχνά μοναχικοί.

ΟΙ ΜΟΥΓΚΟΙ

Εκείνοι οι βόγκοι που βγάνουν οι άντρες
προσπερνώντας μια γυναίκα στο δρόμο
ή στα σκαλοπάτια του υπόγειου

για να της πουν πως είναι θηλυκιά
και το ξέρει η σάρκα τους,
είναι ένα είδος τόνου,
ένα άσχημα αρκετά τραγούδι, τραγουδισμένο
από πουλί με γλώσσα σχισμένη

μα που λέγεται για μουσική:

Ή είναι το πνιχτό μουγκρητό
κωφαλάλων παγιδευμένων σ’ ένα κτήριο που
αργά γεμίζει καπνό;

Ίσως και τα δύο.

Τέτιοι άντρες μοιάζουν πολύ συχνά
σα να μπορούν μόνο να βογκάνε,
όμως μια γυναίκα, κι ας μην το θέλει,

το νιώθει να είναι ένας φόρος τιμής:
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αν της έλειπε κάθε χάρη
θα την προσπερνούσαν σιωπηλοί:

λοιπόν δεν είναι μόνο για να πει πως είναι
μια ζεστή τρύπα. Είναι μια λέξη

σε πόνου γλώσσα, ολότελα άσχετη από το
πρωτόγονο, όχι μια γλώσσα ουρ∙
γλώσσα θλιμμένη, άρρωστη, πεσμένη

σε γηρατειά. Θέλει να
πετάξει πέρα το φόρο τιμής, α−
ηδιασμένη, και δεν μπορεί,

συνέχεια βομβεί στ’ αφτιά της,
της αλλάζει το βήμα στο περπάτημά της,
οι σκισμένες αφίσες στους ηχηρούς διαδρόμους

το λένε,
τραντάζεται και τρίζει τα δόντια καθώς το τρένο

μπαίνει στο σταθμό.
Ο σφυγμός της σκυθρωπά

έγινε γρήγορος,
μα τ’ αυτοκίνητα κόβουν ταχύτητα και
σταματούν κοφτά ενώ η συνείδησή της

συνέχεια μεταφράζει
Ζωή στη ζωή στη ζωή περνάει δίπλα

Χωρίς ποίηση,
χωρίς ευγένεια,
χωρίς αγάπη.
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ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ
Ένας ακέφαλος σκίουρος, λίγο αίμα
που κυλάει απ’ τον άνισα
φαγωμένο λοιμό

κείτεται στο γλυκό απ’ τη βροχή χορτάρι
κοντά στην πόρτα της ξυλαποθήκης.
Ως κάτω στο δρόμο του κήπου

οι πρώτες ίριδες
έχουν ώρα ανοίξει απ’ την αυγή,
αιθέριες, το μοβ τους

σχεδόν διαφανές γκρίζο
οι σκούρες τους φλέβες
μπλε του μώλωπα.

Η ΑΠΟΥΣΙΑ

Εδώ είμαι ξαπλωμένη στον ύπνο
ή ίσως είμαι ξύπνια ακόμη −

όχι μονάχη − κι όμως
μοιάζει στο φεγγαρόφωτο

πως είμαι μόνη,μόλις ακούγοντας
μια ανάσα δίπλα μου. Κι εκείνοι οι ήσκιοι

πάνω στον τοίχο είναι στ’ αλήθεια
όχι ήσκιοι αλλά οι
πουπουλένιοι χορευτικοί απόηχοι
φάρων αυτοκινήτων που γλιστρούν περνώντας.

Εδώ είμαι ξαπλωμένη κι αναρωτιέμαι
τι είναι αυτό που μ’ άφησε κι έφυγε, ποιο στοιχείο.
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Δε μπορώ να θυμηθώ τα όνειρά μου
το πρωί.

Ίσως, καθώς λέει ο Φρέιζερ,

η ψυχή μου πέταξε έξω από κείνη τη στιγμή
του σχεδόν-ύπνου. Αν πήγαινε
πίσω στις σκηνές και στους καιρούς
των πολέμων και των απωλειών της

πώς πια θα μπορούσα να τη δελεάσω
να ’ρθεί πίσω; Μπορεί

να γύρευε κάτι, μπορεί να ήταν
πολύ συγκεντρωμένη για να μ’ ακούσει.

Ω φεγγάρι, που όλα τα βλέπεις,
αργοπόρησέ την στον κήπο ανάμεσα στ’ άσπρα
λουλούδια

ώσπου ο ψυχρός αέρας πριν απ’ την ανατολή
την κάνει μ’ ευχαρίστηση να ’ρθεί πάλι σε μένα
ανάμεσα
από τις κουρτίνες.

ΖΩΗ

Η φωτιά στο φύλλο και στο χόρτο
τόσο πράσινη που μοιάζει
κάθε καλοκαίρι το τελευταίο καλοκαίρι.

Φυσάει ο άνεμος, τα φύλλα
ριγούν στον ήλιο,
κάθε μέρα η τελευταία μέρα.

Μια κόκκινη σαλαμάνδρα
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τόσο κρύα και τόσο
εύκολη να την πιάσεις, ονειροπόλα

κινεί τα ντελικάτα πόδια της
και τη μακριά ουρά. Κρατώ
το χέρι μου ανοιχτό να φύγει.

Κάθε λεπτό το τελευταίο λεπτό.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΒΕΛ

Η γυναίκα φοβάται για τον άντρα, πάει
έξω μόνος στο μόχθο του. Κανείς καθρέφτης δε
φωλιάζει στην τσέπη του. Το πρόσωπό του
ανοίγει και κλείνει τις ελπίδες του.
Το φύλο του κρέμεται άκρυφτο
ή σηκώνεται μπρος του
τυφλό κι ερευνητικό.

Νομίζει τον εαυτό της
τυχερό. Αλλά θλιμμένο. Όταν πάει έξω
κοιτάζει στο τζάμι, θυμάται
τον εαυτό της. Πέτρες, κάρβουνο,
το σύριγμα του νερού πάνω στ΄ αναμμένα
κλαδιά −η ύπαρξή της
είναι μαι σπηλιά, στην εστία υπάρχουν κύκλοι.

Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Από την ώρα της καταιγίδας δυο νύχτες τώρα
ο αέρας
είναι καθαρός σαν το νερό, τα βουνά
ήσυχα και καθαρά.

Έχεις δει
έξυπνο άρρωστο − αυτή την όψη
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γύρο απ’ τα μάτια και τους κροτάφους; − έναν που
ξέρει στο διάολο καλά
πως ο θάνατος έρχεται − με τη μορφή ας πούμε
ενός ξυλουργού, που έρχεται
να τον καρφώσει για καλά
με το μεγάλο σφυρί του και
τα μυτερά καρφιά.

Τα σύννεφα κάνουν
Ο αέρας κι ο ορίζοντας.

κινήματα πτήσης αλλά
μένουν κρεμάμενα. Οι οικοδόμοι
συνεχίζουν να χτίζουν το
διπλανό σπίτι

Τίποτα
δε θα συμβεί. Μια διαφάνεια
σάρκας, που αποκαλύπτει
όχι κόκαλα μα το σχήμα των κοκάλων.

ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ ΔΥΤΙΚΑ

Ό,τι είναι πράσινο μέσα μου
σκοτεινιάζει, αμπέλι.

Αν η γυναίκα είναι ασταθής,
ωραία, είμαι πιστή στην

άμπωτη και χύνομαι, πέφτω
στην εποχή και τώρα

είναι ο καιρός της ωρίμανσης.
Αν ο ρόλος της

είναι να ’ναι αληθινή,
βορινό αστέρι,



523

ωραία, κρατάω γερά
στο μαύρο ουρανό

και σβήνομαι τη μέρα,
κι όμως καίω εκεί

στο γαλάζιο ή πάνω
από παπλώματα σύννεφων.

Δεν είναι γεύση
πιο γλυκιά, πιο αλμυρή

παρά να ’σαι ευχαριστημένη που είσαι
τι, γυναίκα,

και, ποιος, εγώ,
είμαι μια σκιά

που μακραίνει όπως ο ήλιος
προχωρεί, συρμένος έξω

σ’ ‘ενα νήμα θαύματος.
Αν βαστάω βάρη,

Αρχίζουν να θυμιούνται
σα δώρα, αγαθά, ένα καλάθι

ψωμί που πληγώνει
τους ώμους μου μα με κλείνει
σ’ ευωδιά. Μπορώ
να τρώω καθώς πηγαίνω.
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CLARITAS

Ι

Το Ολοήμερο Πουλί, ο καλλιτέχνης,
ασπρόλαιμο σπουργίτι,
που μοχθεί
μ’ ελπίδα και
κακή πίστη να κάνει τις νότες του
όλο πιο ακριβείς, κοντύτερα
σ’ αυτό που ξέρει

ΙΙ

Υπάρχει η πρόταση
και η ανάπτυξη.
Ο τρόπος
που το ’να βγαίνει από τ’ άλλο.
Το Ολοήμερο πουλί
συλλογιέται.

ΙΙΙ

Μακάρι η πρώτη νότα
να ’ναι στρογγυλή
κι αυτές που ακολουθούν
λεπτές, λεπτές σαν
γλυκοχόρταρο,

προσεύχεται
τ’ Ολοήμερο Πουλί.

ΙV

Λεπτές
σαν την ουρά τσαύρας,
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σαν το φύλλο των
πρασουλίδων −
η σ κ ι ά μ ι α ς δ ι α φ ο ρ ά ς
να πέφτει ανάμεσα
σε νότα και σε νότα,
μι α ς τ ρ ί χ α ς π λ ά τ ο ς
να τις ξεχωρίζει.

V

Η δροσιά πάνω στ’ αμπελόφυλλα.
Το δέντρο μου
φωτίζεται μετο
σκάσιμο της μέρας.

VΙ

Ήλιο
φως.

Φως
φως φως φως.

Άλλα αμερικανικά ποιήματα στο “Σύγχρονοι αμερικανοί
ποιητές” και “e.ecummings 115 ποιήματα”
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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

LEOPOLDO LUGONES (1874-1938)

Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Πάνω απ’ το καράβι που κίνησε νωρίς
και το γαλάζιο κύμα σχίζει
Πάει, και την αντένα λαμπυρίζει
Το αστέρι της αυγής.

Η θάλασσα, μέσα από δίχτυα αριιά,
Με μια γλυκύτατη λιποθυμιά,
Φαίνεται να του ανοίγει στηνή πορεία
Τα γαλανά της φρύδια τ’ αυστηρά.

Και το μόχθο του ηρεμώντας το βαθύ,
‘Οπως στη ζωή μου η αγάπη σου η γλυκιά,
Το αστέρι πάει να κοιμηθεί
Μέσα στου γίγαντα την υγρή αγκαλιά.

RAU΄L GUSTAVO AGUIRRE (1927-;)

Ο ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΣ

Ω καλοκαίρι των εφήμερων πλασμάτων
καλοκαίρι που εμπιστεύεσαι τα μάτια μου
καλοκαίρι των καθαρών παιχνιδιών αυτών που είναι
να πεθάνουν

ελεύθερος πια απ’ το σιδερένιο κεφάλι
απ’ τα εχέμυθα πόδια μου
κι απ’ τα επιτήδεια χερια μου
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εγώ μπαίνω στο βαθύ σου σπίτι.

ΚΙ ΕΤΣΙ

Κι έτσι: οι πέτρες έχουν πια πεταχτεί
στη θάλασσα. Οι πέτρες, τα λόγια, οι εφήμεροι
θησαυροί του φαντάσματος. Στην κατοικία του
βασιλεύει μια άγνωστη ησυχία
που δίνει φόβο: μια ησυχία χωρίς χειρονομίες,
ούτε επινοήματα ούτε παράξενες ιερουργίες
για να ξεγελάσει το εμγάλο καταβροχθιστή.

Και δεν είναι θάνατος ούτε ησυχία: σιωπή,
αλλά από μια άκυρη φωνή, κράτημα
ενός λαθεμένου εκκρεμούς, ελευθερία
από αυτον που κατοίκησε στο υπόγειο. Η πόρτα
μένει μισάνοιχτη. Ο ήλιος είναι νέος.
Και κάποια ανοιχτά μάτια που κοιτάνε τη θάλασσα.
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ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ANDRE΄S ELOY BLANCO (1897-1955)

ΚΑΛΗ ΣΑΝ ΤΟ ΨΩΜΙ

Καλή σαν το ψωμί
και θα σου το πουν
όπως αν ήταν να σε φάνε,
όπως αν άπλωναν το τραπέζι της κίνησης
για να γευματίσουν με την καλοσύνη σου.

Τότε μου μυρίζεις
σα γεύμα αγάπης∙
τότε τα χέρια σου
συντρίφτηκαν
πάνω στο γάλα του σώματός σου
και το σώμα σου
ψήθηκε σε καυτό οίκτο
και η καρδιά σου
λευκάνθηκε για να γίνει καρδιά του ψωμιού μου.

Και αυτό ήταν η Όγδοη Εντολή
της λευκότητας στο Λόγο μου
της καλοσύνης σου στην έκστασή μου,
της επικείμενης μεταφοράς στο αίμα μου.
Και σε κατανάλωσαν οι πόροι μου
με ένα εκατομμύριο πείνες κι ένα εκατομμύριο δίψες.

Τώρα ίδρωσα όλα τα μίση μου η ψυχή μου δε
βαραίνει
πιο πολύ απ’ όσο θα βάραινε το ψωμί σου στα χέρια
μου
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─ καλό σαν το ψωμί ─ και τώρα
σε τρώω με την πείνα ενός αναμάρτητου παιδιού.
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ΒΟΛΙΒΙΑ

RICARDO JAIMES FREYRE (1868-1937)

ΣΟΝΕΤΟ

Πλανώμενη περιστερά φανταστική
που τις αγάπες μας ξυπνάς τις τελικές
ψυχή από φως, λουλούδια, μυρωδιές,
πλανώμενη περιστερά φανταστική.

Πέτα πάνω απ’ τη μοναχική βραγραμμή
που λούζει η παγωμένη θάλασσα των οδυνών∙
στο βήμα σου ας είναι ένα φως αναλαμπών
πάνω απ’ τη μοναχική βραχοσειρά τη
σκοτεινή
Πέτα πάνω απ’ τη μοναχική βραχογραμμή,
πλανώμενη περιστερά, φτερούγα χιονιστή
σαν όστια ιερή, φτερούγα ελαφρή

σαν τη νιφάδα του χιονιού∙ φτερούγα θεϊκή,
νιφάδα του χιονιού, κρίνο, όστια, πάχνη αχνή,
περιστερά πλανώμενη, μοναχική...
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ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ANTONIO GONGALVES DIAS (1823-1864)

Στο μυστικό της ντελικάτης κάμπιας
η πεταλούδα κατοικεί,

προτού το φως να δει, απλώνει τα φτερά,
κι έξω ορμά.

Πρίν ν’ ανοίξει δε δείχνει το λουλουδι τη θωριά του,
μες στο μπουμπούκι τυλιχτό,

προτού το σμάλτο του να δείξει το χρωματιστό,
σκορπαέι το αρωμά του.

Και το λουλούδι και η πεταλούδα, μετά από τη γοργή
αυγή ─μια σύντομη ζωή.

Στης άνοιξης τα πρωινά κοιτάνε
οι φως του ήλιου που αγαπάνε.

MANUEL BANDEIRA (1886-1968)

ΤΟ ΣΦΥΡΙ

Οι τροχοί τρίζουν την καμπύλη γραμμή
Του αδυσώπητου
Αλλά εγώ έχω σώσει απ’ το ναυάγιόμου
Τα πράγματά μου τα πιο καθημερινά.
Η κάμαρά μου κλείνει το παρελθόν όλων των σπιτιών
που κατοίκησα.

Μέσα στη νύχτα
Στο σκληρό πυρήνα της πόλης
Νιώθω προστατευμένος.
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Από τον κήπο του μοναστηριού
Έρχεται το κρώξιμο της κουκουβάγιας
Γλυκό σαν το γουργούρισμα του περιστεριού.
Ξέρω πως αύριο, όταν ξυπνήσω,
Θ’ ακούσω το σφυρί του σιδερά
Να χτυπάει ορμητικά το άσμα των βεβαιοτήτων.

MARIO DE ANDRADE (1893-1945)

ΣΤΙΓΜΗ

Ο κόσμος που πλημμυρίζει φωτεινός με άλικες
μορφές
Στο βαθύ χάος όπου η θλίψη
Απαλά αγγίζει τον άνεμο κουρελιασμένη.

Οι άνθρωποι ξεφεύγουμε τη δύναμη της θέλησης
Νιώθοντας μελλοντικές τέρψεις,
Φτάνοντας σπίτι
Αναγνωριζόμαστε στη γαλήνια ζωή...

Ώσπου πάνω στους λόφους κουτσαίνουν οι
δεινόσαυροι!

Σύντομα η νύχτα θ’ ανοίξει τα σώματα
Τα εμπάουντας θα συγκεντρωθούν.

Οι άνθρωποι ξεφεύγουμε τη δύναμη της θέλησης.
Σπάνια τα πλάσματα μολύνουν το φως των
βλεμμάτων.
Πετούν το ένα πάνω απ’ τ’ άλλο σαν μυστηριακή
μουσική.
Εμπάουντας: Είδος δέντρου.
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CECILIA MEIRELES (1901-1964)

ΑΡΙΑ

Στη νύχτα τη βαθιά
αφήστε να υπάρχω
όπως ο τρελός στα σύννεφα
όπως ο τυφλός στα λουλούδια.
Στη βαθιά νύχτα
αφήστε να κλαίω
πάνω στα ταραγμένα ποτάμια.
Στη νύχτα τη βαθιά
αφήστε να πέσω
ανάμεσα στ’ αδύναμα ουράνια.
Στη βαθιά νύχτα
αφήστε να πεθάνω
σαν ένα ασθενικό πουλί.
Στη βαθιά νύχτα.

Ποιος θα μας θυμηθεί
στη βαθιά νύχτα;
Σκέψεις τόσο ξοδεμένες,
αγάπη έτσι θαυμαστή
στη βαθιά νύχτα.
Οι φίλοι εξαλείφονται.

Αφήστε να υποφέρω
στη βαθιά νύχτα.
Ω χέρια χωρισμένα
που δεν αναγνωρίζει κανείς
στη βαθιά νύχτα.

Στη νύχτα τη βαθιά,
αφήστε ν’ αγωνιά αφήστε για πάντα,
αφήστε ν’ αγωνιά



534

μοναχικό το πρόσωπό μου,
στη βαθιά νύχτα,
στη νύχτα τη βαθιά
που μπορεί να πάρει μακριά τη μνήμη.

MURILO MENDES (1902-;)

ΚΑΤΙ
στηMaria de Sausade

Ω πόσες σπάνιες φορές η μορφή
Αποκαλύπτει.
Ω, τι, χωρίς προφάνεια, ζει.
Ω τι ονειρεύεται η βιολέτα,
Ω τι περιέχει το κρύσταλλο
Στην πρώτη παιδικότητά του.

ΡΟΔΙΝΕΣ ΙΔΕΕΣ

Οι αφηρημένες ιδέες μου
Απ’ το τόσο να τις αγγίζω, έχουν γίνει συγκεκριμένες:
Είναι οικεία τριαντάφυλλα
Που φέρνει ο χρόνος κοντά μου.
Τριαντάφυλλα που συνοδεύουν την εγκαθίδρυση
νέων εποχών
Στη σκέψη μου,
Στη σκέψη του κόσμου για μένα και τους άλλους∙
Νέων εποχών, που όμως
Ο χρόνος γνωρίζει, γνώριζε και θα γνωρίζει.
Τριαντάφυλλα! Τριαντάφυλλα!
Ω αν γινόταν να υπήρχαν
Αφηρημένα τριαντάφυλλα για μένα.
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AUGUSTO FREDERIKO SCHMIDT (1906-
1965)

LUCIANA

Και για μια στιγμή είδα την αιωνιότητα.
Είδα το εύθραυστο αναιώνιο, είδα το λουλούδι να
γεννιέται
και κινεί ο άνεμος αλλά ποτέ δεν καταστρέφει.
Είδα το μυστήριο, το λαμπρό καρπό
που το φως άγγιξε μαλακά
και το έκανε ώριμο για πάντα
και το όρισε με τρόπο ακατάλυτο.
Ήταν καθαρή και ένιωσε ευαίσθητη στο κακό.
Ήταν αθώα και νόμιζε πως έχει μέσα της κακιά
απάτη.
Στο χαμόγελό της ήταν όλα γοητεία.
Στο σώμα τη βρικόταν το μυστικό
των πλασμάτων που ο θάνατος δε μπορεί ν’ αγγίξει.

JOAO CABRAL DI MELO NETO ( 1920-;)

Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ

Η χορεύτρια καμωμένη
από καουτσούκ και πουλί
Χορεύει στο πρόχωρο
μπροστά απ’ τ’ όνειρο.

Στις τρεις ώρες ύπνου
πέρ’ απ’ τ’ όνειρο
στις μυστικές κάμαρες
ο θάνατος αποκαλύπτεται.

Ανάμεσα σε τέρατα καμωμένα
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από μελάνι γραφής
η χορεύτρια η καμωμένη
από καουτσούκ και πουλί.

Το καθημερινό και αργό
καουτσούκ μασάω.
Το έντομο και το πουλί
δε μπορώ να πιάσω.
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ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

JORGE CARRERA ANDREADE (1903-;)

ΤΟ ΡΟΛΟΪ

Ρολόι
λατόμος του χρόνου.

Χτυπάει στο σκληρότατο τείχος του χρόνου,
πραγματικό σφυρί, το εκκρεμές.

Η άγρυπνη βανίλια
συνθέτει παρτιτούρες οσμής στις ντουλάπες.

Αγρυπνώντας στο έργο του εκκρεμούς
περπατεί με τις σιωπηλές παντούφλες της η σιωπή.

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

LUIS CARDOZA Y ARAGO΄ N (19011992)

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ (απόσπ.)

Μέσα στη μοναξιά και μοναχικός και μόνος
όπως ο τρελός στο κέντρο της τρέλας του,
λέω αυτό που μου έχεις πει
με την πνιγμένη φωνή της θάλασσας
στ’ από στάχτη αφτιά μου που τραγουδάει.

Άκουσα το βουκολικό και ναυτικό βήμα σου,
γαζέλας και ανεμώνας, που έπεφτε πάνω στον καιρό
ενός ονείρου που πλέκουν ακρωτηριασμένα
αγάλματα∙
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ο κορυδαλλός που ψυχομαχεί κάτω απ’ το χιόνι,
το βρύο που συλλαβίζει τη ζωή πάνω στο βράχο,
το σιταροχώραφο στη βροχή,η τυφλή σήραγγα
που πάει απ’ το σπόρο ως το τριαντάφυλλο,
ομορφιά του κόσμου, το πιο ψηλό του βογγητό.
Νικημένος ακολουθώ την παγωμένη σου φλόγα,
τους έρημους καθρέφτες σου και τ’ αργά σου
μέταλλα
που ποτέ δε θα υποταχτούν στις καμπάνες,
το χνάρι σου των καταφρονεμένων κατάλοιπων.
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ΚΟΛΟΜΒΙΑ

GREGORIO GUTIE’REZ GONZALEZ (1826-
1872)

ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΤΟΥ
ΑΡΑΠΟΣΙΤΙΟΥΑΝΤΙΟΚΙΑ (Κεφ.1, απ.)
Για τα κατάλληλα για καλλιέργεια εδάφη και για τον
τρόπο του καθορισμού των τόπων αγρανάπαυσης που
ονομάζουμε ρόθας

Γυρεύοντας από πού ν’ αρχίσουν τη ρόθα,
σε ενός πρωτόγονου δάσους την πυκνότητα
τριάντα πέονες και το αφεντικό αρχηγός
πάνε πάνω και κάτω σιωπηλά πλήθη.

Όλοι ντυμένοι μπαμπακερά παντελόνια
και καναβένια πουκάμισα,
ένας ως τα γόνατα κι άλλος ως τους αγκώνες,
Μοιάζουν στη μορφή με γυμνούς τιτάνες.

Το καλαμένιο σομπρέρο, με το γύρο του
Καρφωμένο στην κούπα του με μια βελόνα,
αφήνει γυμνά τα μπρούτζινα χαρακτηριστικά
που δείχνουν ειλικρίνεια και καλοσύνη.

JOSE΄ AZUNCIO΄N SILVA (1865-1896)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η φύση είναι ένα οπουδήποτε
στην Ιαπωνία η στη Γκονέσα ─τις αποστάσεις
νικάει και είναι το ίδιο ο Τριπτόλεμος
κι ο Ντομπάσλε, η τόγα και τα μισοφόρια.
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Η Λαβαλιέρ με τον Λουδοβίκο της, μπαίνει στη
βασιλική
άμαξα με τους θυρεούς,
και είναι το ίδιο ζωώδης με την κύπρια Αφροδίτη
στην κούπα του άσπρου οστράκου της.

Ω παιδιά μου! Ω αδερφοί! Ω ποιητές!
Αποφασίστε αν υπάρχει το γεγονός, η λέξη.
Να είστε καθαρά πνεύματα, και να δημιουργείτε
πάντα,
να μην υπάρχει φτηνό για τις ευγενικές ψυχές.

Στο Πέστουμ μετατρέπεται σε θλιβερό λόξυγγα
το γέλιο του Σιληνού, στον Πρίαπο τραγουδάει
ο Οράτιος και περνάει ο Μπόττομ ο αλλόκοτος
το δράμα του Σέξπιρ.

Δεν έχει όρια η αλήθεια, παιδί!
Μέσα απ’ του μεγάλου Πάνα, του ζωο-θεού, το άγριο
γένι
και τα στριφτά κέρατα ας διακρίνεται
το ωχρό μέτωπο του ιδεώδους.
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ΚΟΥΒΑ

JOSE΄ MARTI (1853-1895)

ΔΙΨΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Μόνος, είναι μόνος: έρχεται ο φίλος στίχος
Όπως ο επιδέξιος σύζυγος απαντάει
Στης ορθοπούπουλης περιστέρας την κλήση.
Όπως απ’ το ψηλό βουνό στην τήξη
Μέσα από λόγγους και κοιλάδες με άφονα
Νήματα τα λυμένα χιόνια κατεβαίνουν ─
Έτσι μεσ’ απ’ τα πιεσμένα σωθικά μου,
Μια βαλσαμική αγάπη και μια ουράνια φιλαργυρία,
Ουράνια στην ομορφιά τους, ξεχύνονται.
Έτσι και το ευρύ γαλάζιο, πάνω απ’ τη γη,
Σαν απ’ την παρθένα ψυχή η σκοτεινή
Η αιματοβαμμένη ανθρωπότητα να ευωδιάζεται,
Το ευνοϊκό τους φως τ’ αστέρια ξεχύνουν
Σύζυγοι της σιωπής! ─ κι απ’ τα λουλούδια
Ένα τέτιο πλανώμενο άρωμα ανεβαίνει.
Δώστε μου το υπέρτατο και το τέλειο: δώστε μου
Το σχέδιο του Μικελάντζελο: ένα σπαθί
Με λαβή του Τσελίνι, πιο όμορφη
Απ’ τις στέγες φιλντισένιο τεχνούργημα
που αρέσει στη Φύση να δημιουργεί.
Το σεβαστό κρανίο δώστε μου όπου θα καούν
Το σύμπαν Άμλετ και η μανία
Η θυελλώδικη του Μαυριτανού: ─η παλλακίδα
Η ινδική που στις όχθες του ηδονικού ποταμιού,
Που ταυ παλιού Τσιτσέν τα τείχη λούζει,
Στον ήσκιο ενός μεγαλειώδους πλατάνου
Και στων μαλλιών της, το λυγερό
Μελαχρινό φωτεινό της σώμα στεγνώνει.
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Δώστε μου ένα γαλανό ουρανό..., δώστε μου την
καθαρή,
Την άρρητη, τη γαλήνια, την αιώνια
Έδωσε, σαν αφρό και λουλούδι, η ξακουσμένη
Μήλος.

EUGENIO FLORIT (1903-;)

ΣΤΗ ΝΕΚΡΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Η τέρψη σου, στο πέταγμα∙
η αεικινησία σου, στον αέρα∙
η ζωή σου, στον ήλιο, στον αέεα, στο πέταγμα.

Τι μικρός ο θάνατός σου
κάτω απ’ το φως της ζωντανής φωτιάς.
Τι γαλήνια η χαρά των φτερών σου
και για πάντα ανοιχτών μέσα στο βιβλίο.

Και σε σένα,τόσο τρυφερό, στο σιωπηλό σου θάνατο,
στο χωρίς όνειρα όνειρό σου,
πόση φαντασίωση χαμένη στον αέρα,
πόση απελπισμένη σκέψη.

ROBERTO FERNA΄NDEZ RETAMAR (1930-
;)

(ΑΤΙΤΛΟ)

Το ποίημα του σήμερα, όταν πια η μέρα
Χτύπησε το σκοτεινό μέτωπο και σκόρπισε
Σε πολλαπλή πτώση τ’ αστέρια
Και κυρίευσε όλον τον κόσο ο τόπος
Ο εγκαταλειμμένος και άγνωστος.
Το ποίημα του σήμερα είναι το ποίημα του πάντα
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Του μετά, και τότε,
Το μόνο ποίημα που ένα χέρι
Σχεδιάζει χωρίς να κουραστεί και ζωηρό
Πάνω σ’ ένα χαρτί με πλατιά πτήση,
Και όπου βάζει ουρανούς,
Αστέρια, φλογερές κλήσεις
Που το βράδυ θα ξαναγυρίσουν
Να μιλήσουν σε μας.
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ΜΕΞΙΚΟ

SALVADOR DIΆΣ ΜΙRON (1853-1928)

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Την είδα ξαπλωμένη στην πλάτη
μέσα σε άλικο στρόβιλο...
Ήταν ολόκληρη γυμνή
εισπνέοντας μυρωδικό καπνό
με μια σωλήνα στολισμένη
με διαμάντια και μαργαριτάρια.

Στό αριστερό της χέρι
ακουμπούσε το κεφάλι,
και ίδιο με το μάτι του τίγρη
ένα οπάλι της έριχνε
ματιές αίμα και φωτιά
στο χρυσάφι της πυκνής κόμης.

Κρατούσε το ένα πόδι πάνω στο άλλο
και τα δύο σα λευκούς κρίνους,
και γύρο στους αστραγάλους
βραχιόλια πολύτιμες πέτρες,
και στην κοιλιά ένα πυκνό τρίγωνο
βόστρυχο και ξανθό μετάξι.

JOSE΄ JUAN TABLADA (1871-1945)

Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΓΑΛΛΟΣ

Βασιλικέ γάλλε, μακριά λάμψη
μέσα στο δημοκρατικό ορνιθώνα
περνάς σαν πομπή.
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Η ΧΕΛΩΝΑ

Μ’ όλο που ποτέ δε μετακομίζει,
τραμπαλίζοντας, σαν μετακομιστική τράπεζα,
πάει στο μονπάτι η χελώνα.

ΒΑΤΡΑΧΟΙ

Σαν κομμάτια λάσπη,
στο μονοπάτι του μισόφωτου
πηδούν οι βάτραχοι.

ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

Στο χτύπημα του ηλιακού χρυσού
θρυμματίζεται σε σχίζες το θαλασσινό θαμπόγυαλο.

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Του καλοκαιριού, κόκκινο και κρύο
γέλιο,
φέτα
καρπούζι.

Η ΑΫΠΝΙΑ

Στο μαύρο του άβακα
συλλέγει φωσφόρινους γρίφους.
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OCTAVIO PAZ (1914-1998)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Στο σώμα μας ζητάς το βουνό,
Τον ήλιο του το θαμμένο στο δάσος.
Στο σώμα σου εγώ ζητάω τη βάρκα
Τη χαμένη στη νύχτα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΓΗ

Ξαπλωμένη στα όρια
Τα μαλλιά σου χάνονται στο δάσος,
Τα πόδια σου σφίγγουν τα δικά μου.
Κοιμισμένη είσαι πιο μεγάλη απ’ τη νύχτα
Όμως τ’ όνειρό σου χωράει σ’ αυτή την κάμαρα.
Πόσο μεγάλοι είμαστε που είμαστε τόσο μικροί!
Απέξω περνάει ένα ταξί
Με το φορτίο του των φαντασμάτων.
Το ποτάμι που φεύγει

Επιστρέφει.
Πάντα

Αύριο θα είναι άλλη μέρα;

JAIME SABINES (1926-;)

ΑΚΟΥΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

Ακούω περιστέρια στη στέγη του γειτονα.
Εσύ βλέπεις τον ήλιο.
Το νερό ξημερώνει,
και όλα είναι σπάνια όπως αυτά τα λόγια.
Γιατί θα έχει να σε καταλάβει κανένας, Ταρούμπα;
γιατί θα έχει να σε φωτίσει σ’ αυτά που λες



547

σαν σε μια φωτιά;
Κάψε τα κόκαλά σου και ζεστάσου.
Κάθησε να στεγνώσεις, τώρα, στον ήλιο και στον
άνεμο.

JOSE΄ EMILIO PACHECO (1939-)

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Γράφω κάποια λόγια
και στη στιγμή

λένε κιόλας άλλο πράγμα

ένα διαφορετικό σκοπό
σημαίνουν

στον Άνθρακα 14
και είναι πια υπάκουες

\ Τα κρυπτογραφήματα
ενός απόμακρου λαού

που ψάχνει
τα σκοτεινά της γραφής.
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ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

RUBE΄N DARI΄O (1867-1916)

ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Πέρασε η σιέστα
και η ώρα της δύσης πλησιάζει
και έχει φρεσκάδα σ’ αυτή
την ακτή, που καίει ο ήλιος του Τροπικού.
Είναι μια γλυκιά πνοή θαλασσινής αύρας
και η Δύση προσποιείται ένα άλσος
που φωτίζει μια άλικη φλόγα.
Πάνω στον άμμο άφησαν τα καβούρια
τη μη αναγνώσιμη γραφή της πορείας τους.
Κοχύλια με χρώμα ρόδινο κι αναλαμπές
χρυσές, σαλιγκαράκια σαν αστέρια
της θάλασσας, σχηματίζουν χαλί
ηχηρό στο βήμα, στην αρμονική ακτή
και όταν η Αφροδίτη αντιλάμπει,
γλυκά, αυτοκρατορική αγάπη της θεϊκής εσπέρας,
πιστεύω πως στο κύμα ηχεί
ο ήχος της λύραςς, το τραγούδι τςη σειρήνας.
Και μέσα μου άλλο αστέρι, όπως της Αφροδίτης,
φλέγεται.
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ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

EMILIO FRUGONΙ (1880-1969)

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Πάνω στο λόφο, τυλιγμένος στο πρωϊ
─ ωκεανός φωτός που πλημμυρίζει τον κάμπο ─
σπάζω με τα γόνατά μου τους δεσμούς
κάθε υποχρέωσής μου του πολίτη και του αστού.

Πλέει στην καρδιά μου μια καμπάνα
και όλο μου το πνεύμα φεύγει, πλανώμενο
ορμώντας πέρα από την αστική φυλακή.

Εδώ αρχίζει άλλη ζωή.
Δεν υπάρχει χθές ούτε αύριο. Νιώθω μόνο
πως ο άνεμος με προσκαλεί σε μια περιπέτεια.
Και χωρίς να στρέψω το κεφάλι
φεύγω μακριά φεύγω μακριά, αρπαγμένος απ’ τον
άνεμο,
απ’ την πόλη τη χαμένη στον ορίζοντα,
όπου μένουν αγρυπνώντας στην κάμαρά μου
όλες οι πίκρες της ζωής μου
και θα την βρω όταν γυρίσει ο άνεμος.

Ο ΚΥΚΛΟΣ

Όλοι φεύγουμε∙ όμως όλα μένουν. Πάλι στο
λιμάνι μας δεν ξαναγυρνάμε. Φύγανε για
πάντα αυτοί που ’χουν πεθάνει. Το
λουλούδι που πέφτει λειώνει λάσπη.

Σ’ αυτή τη λάσπη, στο τέλος, μ’ άλλο βαθύ τρόπο,
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βρίσκει τον κήπο της του λουλουδιού η ουσία.
Μέσ’ απ’ τον αέρα, στο θάνατο, μ’ αβέβαιη πορεία,
θα πάμε στην αγκαλιά του μεγάλου Όλου.

Θα ξαναγυρίσουμε, αλλά όχι μ’ εμάς.
Η αθάνατη σύσταση αλλάζει μορφή
και κάποιοι φεύγουν για να ’ρθουν άλλοι.

Κυκλική είναι η κοσμική οδός,
όμως χωρίς να χωριστούμε απ’ το σχεδιασμό μας
οι ζωές μας χύνονται στη ζωή.

EMILIO ORIBE(1893-;)

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Κάθε πράγμα
είναι ένα θραύσμα του χρόνου
μαρμαρωμένο.
Για να το κατέχεις όπως η μέλισσα
και σε κρυφές κερήθρες
να το φυλάς, μαζί με το μέλι και τις κατηγορίες
ή την αντίληψη.

Τα πράγματα θα επαναστατούν
πάντα
εναντίον των αφεντάδων τους.

Γι’ αυτό στο κατώφλι του κόσμου
επαναστάτησε ο άγγελος του σκοταδιού
σέρνοντας τα όντα όντα απ’ τον παράδεισο∙
γιατί οι τρεις

ήταν σώματα∙
να πούμε, πράγματα∙

τα υπόλοιπα ήταν ή ιδέες
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και ήταν πιστά καθαρά,

ευλογημένα!

IDEA VILARINO (1920-;)

ΤΙ ΗΤΑΝ Η ΖΩΗ

Τα ήταν η ζωή
τι
τι σάπιο μήλο
τι απομεινάρι
τι άχρηστο.
Αν ήταν ένα τριαντάφυλλο
αν ήταν
χρυσό σύννεφο
και θα έπρεπε ν’ ανθίσει
ελαφρό
στον αέρα
Αν ήταν ένα τριαντάφυλλο αν ήταν
μια χαρούμενη φλόγα
αν ήταν οποιοδήποτε πράγμα
που δε βαραίνει
δεν πονάει
που ικανοποιείται να είναι
οποιοδήποτε πράγμα
οτιδήποτε
που είναι απλό
απλό.

Δε μπορούσε να είναι καμωμένο από διαδρόμους
από άθλιες αυγές
από αηδία
από έργα χωρίς φως
από ρουτίνες από πιστώσεις
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δε θα μπορούσε να έχει υπάρξει
δε θα μπορούσε.

Όχι αυτό αυτό
αυτό που ήταν
αυτό που είναι
ο βρόμικος αέρας
οι ποικίλες ελλείψεις
οι μιζέριες
η εξάντληση
σ’ ένα κόσμο έρημο.
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ΠΕΡΟΥ

CE΄SAR VALEHO (1892-1938)

ΓΡΑΜΜΕΣ

Κάθε λουρίδα φωτιάς
που, ζητώντας την αγάπη,
εκτοξεύεται και πάλλεται σε αξιολύπητα
τριαντάφυλλα,
δίνει φως στην κηδεία μιας παραμονής.
Κι δεν ξέρω αν η τυμπανοκρουσία όπου τη γυρεύω
θα είναι το λαχάνιασμα βράχου
ή η διηνεκής γέννηση της αγάπης.

Εκτεινόμενος προς το βάθος των όντων
ένας υπερευαίσθητος άξονας, μια βαθιά
μολυβδογραμμή.
Το νήμα του πεπρωμένου!
Η αγάπη θα εκτρέψει ένα τέτιο ήχο της ζωής,
προς τη φωνή του Ανθρώπου∙
και θα μας δώσει την υπέρτατη ελευθερία
στη γαλανή μετουσίωση, επιδέξια
εναντίον του τυφλού και του μοιραίου.

Ας πάλλεται σε κάθε καθαρό γρίφο,
απομονωμένο σε εύθραυστες αυγές,
ο πιο καλός ως τώρα Χριστός μιας άλλης μεγάλης
Αρχής!
Και έπειτα... Η άλλη γραμμή...
Ένας Βαπτιστής που κοιτάζει,κοιτάζει, κοιτάζει...
Και, ιππεύοντας μια άθικτη καμπύλη,
το ένα πόδι λουσμένο στα άλικα.
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ΑΠΟ ΤΟ TRILCE (XIII)

Σκέφτομαι το φύλο σου.
Απλουστευμένη η καρδιά, σκέφτομαι το φύλο σου,
πριν απ’ την ώριμη μήτρα της μέρας.
Ψηλαφώ το μπουμπούκι της ευτυχίας, είναι ώριμο.
Και πεθαίνει ένα αρχαίο αίσθημα
εκφυλισμένο στο μυαλό. \

Σκέφτομαι το φύλο σου,
αυλάκι πιο γόνιμο από τη μήτρα του Ήσκιου,
μ’ όλο που ο Θάνατος συλλαμβάνει και γεννάει
τον ίδιο το Θεό.

Ω Συνείδηση, σκέφτομαι, ναι, του ελεύθερου κτήνους
που τέρπεται όπως θέλει, όπου μπορεί.

MARTI΄N ADA΄Ν (1908-;)

SENZA TEMPO. AFRETANDO AD LIBITUM
Quo non adveniam −Juvenal
Cette morte apparente, en qui revient la vie,
Fremit, riouvre les veux, m’illuminr et me

morde
−Valery

!Ο λήθαργός μου!...!μείνετε κοντά μου..μένω...κάθε
Στιγμή!...!η αναγώρισή μου...γιατί

καταβάλλομαι!...
!Η προφάνειά μου...τυλίγομαι οργασμό!...
!Η αδειοσύνη του πλημμυρισμένου μου στήθους!...

!Ας είναι αρκετό, το άπειρο ξεχύνεται από μένα...
Η κατάστασις πέρα από το μετάπλασμα!
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!Ας μη συλλαμβάνω...εγώ που γδύνομαι το θαυμασμό
μου...
!Εντελέχεια...μάρτυρας της μηδαμινότητάς μου!...

!Η έκστασή μου...μείνετε κοντά μου!...πίεση δείχνω
Που δεν πίεσε αυτή τη στιγμή!...!ας σύγκεισαι
Με μένα, ή ας είσαι θεός που προστίθεσαι σε μένα!...

─!Θεϊκή ματαιότητα!...όπου απουσιάζει τον εαυτό
μου
Από αυτό που είναι μάταιο...απ’ όπου μ’
απομακρύνεις,
Εγώ Κάποιος!...διάρκεέ με, Αιωνιότητά μου!

CARLOS GERMA΄N BELLI (1927-;)

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΓΛΥΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Αντί για γλυκούς ανθρώπους,
γιατί οι πρόγονοί μου δεν υπήρξαν
σαν πέτρα, σαν φτελιά, σαν ελάφι,
που προφανώς δεν ξεχωρίζουν
και ποτέ δε λένε σε κάποιον:
«μην αφήνεις αυτή τη συστάδα
απ’ όπου έρχεται ο βορράς, όπου πάει ο νότος».
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ΠΟΡΤΟΡΙΚΟ

LUIS LLORE΄ΝS TORRES (1878-1944)

ΜΠΟΛΙΒΑΡ

Πολιτικός, στρατιωτικός, ήρωας, ρήτορας και
ποιητής.
Και σε όλα, μεγάλος. Όπως οι χώρες οι
απελευθερωμένες από αυτόν
Από αυτόν που δε γεννήθηκε γιος κάποιας πατρίδας,
μ’ όλο που πολλές πατρίδες γεννήθηκαν από αυτόν.

Είχε το θάρρος εκείνου που φοράει ένα σπαθί,
είχε την αβρότητα εκείνου που βαστάει ένα λουλούδι.
Και, όταν έμπαινε στα σαλόνια, πετούσε το σπαθί.
Και όταν έμπαινε σγη μάχη, πετούσε το λουλούδι.

Οι κορφές των Άνδεων δεν ήταν στα μάτια του πιο
πολύ
από θαυμαστικά σημεία της παλικαριάς του.
Ήταν ένας στρατιώτης ποιητής, ένας ποιητής
στρατιώτης.

Και κάθε ελευθερωμένος λαός
ήταν ένας άθλος του ποιητή και ήταν ένα ποίημα του
στρατιώτη.
Και ήταν σταυρωμένος!...
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ΧΙΛΗ

VICENTE HUIDOBRO (1893-1945)

ETOIMOTHTA

Στον κήπο
Μεσάνυχτα

Κάθε ήσκιος είναι ρέμα

Αυτός ο θόρυβος που πλησιάζει δεν είναι αυτοκίνητο

Πάνω απ’ τον ουρανό τυο Παρισιού
Ο Όττο φον Ζέππελιν

Οι σειρήνες τραγουδούν
Ανάμεσα στα μαύρα κύματα
Κι αυτή η τρομπέτα
Δεν είναι η τρομπέτα της Νίκης

Εκατό αεροπλάνα
Πετούν γύρο απ’ το φεγγάρι

GABRIELA MISTRAL (1889-1957)

ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

Λεπτεπίλεπτα, τα μεσάνυχτα.
Ακούω τα μπουμπούκια του τριανταφυλλόθαμνου:
Το χυμό που ωθεί ανεβαίνοντας προς το
τριαντάφυλλο.

Ακούω
τις καμένες ρίγες του τίγρη
του βασιλικού: δεν τον αφήνουν να κοιμηθεί.
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Ακούω
Τη στροφή του τραγουδιού κάποιου
και υψώνεται μες στη νύχτα
όπως ο σωρός της άμμου.

Ακούω
την κοιμάμενη μητέρα μου
με δυο αναπνοές
(Κοιμόμουνα μέσα της
πέντε χρόνια).

Ακούω το Ροδανό
που κατεβαίνει και με βαστάει σαν πατέρας,
τυφλός από τυφλό κύμα.

PABLO NERUDA (1904-1973)

ΤΑ ΥΨΗ ΤΟΥ ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΤΣΟΥ (απόσ.)

Από αέρα σε αέρα, σαν άδειο δίχτυ,
πήγαινα στους δρόμους και τις ατμόσφαιρες,
φτάνοντας και φεύγοντας,
με τον ερχομό του φθινοπώρου τα σκόρπια
νομίσματα
των φύλλων, και ανάμεσα στην άνοιξη και τους
καρπούς του καλαμποκιού
αυτό, που με την πιο μεγάλη αγάπη, όπως μέσα σ’
ένα γάντι
που πέφτει, μας προδίδει σαν ένα μακρύ φεγγάρι.

(Μέρες ζωντανής λάμψης στην κακοκαιρία
των σωμάτων: ατσάλια αλλαγνμένα
στη σιωπή του οξέως:
νύχτες ξεφτισμένες στο τελικό αλεύρι:
προσβλημένοι στήμονες της νυμφικής πατρίδας).
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Κάποιος που με περίμενε ανάμεσα στα βιβλία
συναντήθηκε μ’ ένα κόσμο σαν θαμμένο πύργο
βουλιάζοντας τη σπείρα του κάτω απ’ όλα
τα φύλλα στο χρώμα του τραχιού θειαφιού:
και πιο κάτω, στο χρυσάφι της γεωλογίας,
σαν σπαθί χωμένο σε μετέωρα,
βύθισα το ταραγμένο και μαλακό χέρι μου
στα πιο βαθιά γεννητικά όργανα του γήινου.

Κλίνοντας το μέτωπό μου ανάμεσα στα βαθιά κύματα
βυθίστηκα σαν σταγόνα μες στη γαλήνη του θειαφιού
και, σαν τον τυφλό, ξαναγύρισα στο γιασεμί
της φθαρμένης μας ανθρώπινης άνοιξης.

NICANOR PARRA (1914-2018)

ΤΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Για μισό αιώνα
η ποίηση ήταν
ο παράδεισος της επίσκεψης ηλιθίου.
Μέχρι που ήρθα εγώ
Κι εγκατασταθήκαμε με το λούνα-παρκ μου.

Ελάτε αν σας αρέσει.
Εξηγημένοι, πως δεν είναι δουλειά μου αν φύγετε,
χύνοντας αίμα απ’ το στόμα και τα ρουθούνια.
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ΛΑΪΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΛΑΪΚΟ ΓΑΕΛΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Σε χαιρετάμε, πετράδι της νύχτας!
Ομορφιά των ουρανών, πετράδι της νύχτας!
Μάνα των αστεριών, πετράδι της νύχτας!
Πετό παιδί του ήλιου, πετράδι της νύχτας!
Μεγαλοπρέπεια των αστεριών,πετράδι της νύχτας!

ΛΑΪΚΟ ΑΛΤΑΪΚΟ ΣΑΜΑΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

[ΤΟ ΠΟΥΛΙ]

Πάνω απ’ τον άσπρο ουρανό,
πέρα απ’ τ’ άσπρα σύννεφα,
πάνω απ’ το γαλάζιο ουρανό,
πέρ’ απ’ τ’ άσπρα σύννεφα,
ανέβα στον ουρανό, πουλί.

ΝΕΓΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

1

Φέρε μου λίγο νερό, Συλβι,
φέρε μου λίγο νερό τώρα,
φέρε μου λίγο νερό, Σύλβι,
κάθε τόσο πού και πού.

Δε με βλέπεις που ’ρχομαι
δε με βλέπεις τώρα;
δε με βλέπεις που ’ρχομαι
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κάθε τόσο πού και πού;

Φέρε μου λίγο νερό, Σύλβι,,
φέρε μου λίγο νερό τώρα,
φέρε μου λίγο νερό, Σύλβι,
κάθε τόσο πού και πού.

Δε μ’ ακούς που ’ρχομαι,
δε μ’ ακούς τώρα,
δε μ’ ακούς που ’ρχομαι
κάθε τόσο πού και πού;

Φέρε μου λίγο νερό, Σύλβι,
φέρε μου λίγο νερό τώρα,
φέρε μου λίγο νερό, Σύλβι.
κάθε τόσο πού και πού.

Θε μου, θε μου, Σύλβι,
θέ μου, θέ μου, τώρα,
θέ μου, θέ μου, Σύλβι,
κάθε τόσο πού και πού.

2

Χτίζουμε μια μεγάλη ένωση,
δυναμώνουμε κάθε μέρα,
χτίζουμε μια μεγάλη ένωση,
άνθρωποι του κόσμου.

Κάθε νέα μέρα δυναμώνουμε,
κάθε νέα μέρα δυναμώνουμε,
κάθε νέα μέρα δυναμώνουμε,
άνθρωποι του κόσμου.

Είμαστε μαύροι κι άσπροι αντάμα,
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είμαστε μαύροι κι άσπροι αντάμα,
είμαστε μαύροι κι άσπροι αντάμα,
άνθρωποι του κόσμου.

3

Ν’ ακούσω δε μπορούσα κανείς να προσεύχεται
δε μπορούσα ν’ ακούσω κανείς να προσεύχεται.
ναι, κάτω κει πέρα μοναχός μου
δε μπορούσα ν΄ ακούσω κανείς να προσεύχεται.

Στην κοιλάδα
ν’ ακούσω δε μπορούσα κανείς να προσεύχεται,
γονατιστός,
και δε μπορούσα να ακούσω κανείς να προσεύχεται.

Ν’ ακούσω δε μπορούσα κανείς να προσεύχεται,
δε μπορούσα ν’ ακούσω κανείς να προσεύχεται,
ναι, κάτω κει πέρα μοναχός μου
δε μπορούσα ν’ ακούσω κανείς να προσεύχεται.

Καλώντας τον Ιησού,
τόσο μοναχός,

ν’ ακούσω δε μπορούσα κανείς να προσεύχεται,
δε μπορούσα ν’ ακούσω κανείς να προσεύχεται,
ναι, κάτω κει πέρα μοναχός μου
δε μπορούσα ν’ ακούσω κανείς να προσεύχεται

Το πρωί,
το βράδυ,

ν’ ακούσω δε μπορούσα κανείς να προσεύχεται,
δε μπορούσα ν’ ακούσω κανείς να προσεύχεται,
ναι, κει κάτω κει πέρα μοναχός μου
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δε μπορούσα ν’ ακούσω κανείς να προσεύχεται.

4

Ξέρω την ανατολή του φεγγαριού, ξέρ την ανατολή
των άστρων,
παρατάω αυτό το σώμα.
Περπατώ στο φως του φεγγαριού, περπατώ στο φως
των άστρων,
για να παρατήσω αυτό το σώμα.
Περπατώ στο κοιμητήρι, περπατώ μες στο κοιμητήρι,
για να παρατήσω αυτό το σώμα.
Είμαι ξαπλωτός στον τάφο και τα χέρια μυου
τεντώνω,
παρατάω αυτό σώμα.
Πηγαίνω στην κρίση μες στο δειλινό της μέρας,
όταν παρατάω αυτό το σώμα.
Κι η ψυχή μου κι η ψυχή σου θ’ αντιμετωπίσουνε τη
μέρα
που θα παρατήσω αυτό το σώμα.

5

Σκοτεινή ήταν η νύχτα και μαύρο ήταν το χώμα
όπου ακουμπούσαν τον Κύριο,
ιδρός σαν αίμα κύλησε σταγόνες
κάποια απ’ αυτές τις αυγές λαμπρή κι ωραία
θα παρατήσω το βαρύ μου φορτίο,
θ’ απλώσω τα φτερά μου στον αέρα.
Φέρτε μου την ανατολή,
φέρτε μου τη δύση.
Όμως θ’ ακούσω τη σάλπιγγα να ηχεί
αυτή την αυγή.
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6

W.C.Handy

Έχω βάλει κάτι,
στάχτες στου γλυκού μπαμπά μου το κρεβάτι,
έτσι που δε μπορεί να ξεγλιστρήσει
−− βάσκαμα στο ψωμί του.
Μαγόσκονη ολόγυρα −θα τον κανονίσω!
Ξορ-κι-στη-ρι
στα σοσόνια του και στα ποδήματα,
αύριο θα φορεί εκείνα
Τα Τιποτένια Μπλε της Δύσης!

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ

Εσύ που νιώθεις τα ωραία τραγούδια
και όσοι έχετε πνεύμα ανοιχτό
ακούστε.

Σε μια στιγμή το πρωί αποκαλύφθηκε
σ’ όλη τη γυμνότητά του.
Ξαναθύμισε τη ζωή
σε όσους κοιμούνταν.
Τους κάλεσε να μπουν στο δρόμο
πάλι.
Ω σύντροφοι, έλαμψε η αυγή.

Το άστρο έμοιασε
να ξεθωριάζει,και η μέρα
χαμογέλασε στο λαμπερό φως
μ’ εμπιστοσύνη στις αποφάσεις Αυτού
που ανοίγει τα πεπρωμένα.
Ω σύντροφοι, έλαμψε η αυγή.
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Ο ζέφυρος άρχισε ξαφνικά
να συρίζει,
φάνηκε το πρωί.
Η πεδιάδα λάμπει
και του δανείζει την ομορφιά της.
Βιολέτα ροδοκόκκόκκινη και χλομορόδινη,
ω φίλε,
το κρίνο ακηλίδωτο λευκό,
το διπλό γιασεμί
προσθέτουν στην ομορφιά σου τη δική τους.
Σύντροφοι, έλαμψε η αυγή.

Ο νάρκισσος με παράσυρε με τις γητειές του,
η βιολέτα είναι δεύτερη βροχή.
Κάνω το γύρο
και οι έγνοιες μου λευκαίνονται,
καθώς το νέκταρ των τριαντάφυλλων
εκλάμπει
και γιατρεύει τον κάθε άρρωστο.
Ο καθένας ξαναβρίσκει την ανάσα του
και μόνο αναπνέοντάς το.
Ω σύντροφοι, έλαμψε η αυγή.

Εσύ που νιώθεις τα λόγια μου στείλε τις πολλές σου
προσευχές
στον Προφήτη.
Η αγάπη του έκανε τα όνειρά μου
Αναποφάσιστα,
και η καρδιά μου φλέγεται από τον πόθο.
Λέω: Το πάθος μου είναι σ’ αυτόν,
ενώ η αγάπη του βαθαίνει τις πληγές μου.
Ω σύντροφοι, έλαμψε η αυγή.
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ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

1

− Ε, κυρα-Σελήνη,
έλα πάνω απ’ το Κουάναν,
πάρε, φάει λίγο ρύζι!
− Α, το ρύζι δεν το θέλω,
μα το αμότσι, θέλω τρία.

2

Πεταλούδα πεταλούδα,
έλα πάνω στο γογγύλι.
Δε σ’ αρέσει το γογγύλι;
έλα, να, στο χέρι μου

3

Ο πρώτος μήνας,
ο δεύτερος μήνας
ο τρίτος μήνας,
λουλούδια κερασιάς∙
κάτω από
την κερασιά
φτιάνω εγώ
μια φορεσιά
− κι ώπα
δέκα!

4

Σαλίγκαρε,
μάχη μπρος απ’ τα λουτρά,
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βγάλ’ τα κέρατά σου
βγάλ’ τις λόγχες σου.

5

Βροχή, βροχή σταμάτα,
κάτω από το κάκι
μπρος απ’ το ναό
κλαίει το φασιανάκι.

6

Σπίτι του, σπίτι του!
Δαίμονας μπροστά στο σπίτι του,
δράκοντας πίσω του

7

Άκου τα σπουργίτια:
Τσιρ. τσιρ −φλαπ!
Μη θυμώνεις
που σ’ αγγίζουν!
Κι αν θυμώνεις,
τότε τι ήρθες;
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε αυτή τη δεύτερη επαυξημένη ιδιωτική έκδοση
περιλαμβάνονται μόνο μεταφράσεις δημοσιευμένες
σε περιοδικά (δικά μου:Παρουσίαση, Οστρακο,
Υδρία, Όστρακο β., Ανθρωποθεωρία, Συμπόσιο.) kή
πρωτοδημοσιευόμενες εδώ. Προστέθηκαν από βιβλία.
μόνο τρία μικρά αποσπάσματα επικών κειμένων.
Κάποιες ίσως παραλέιφθηκαν.
Οι μεταφράσεις έγιναν από τα αρχαία ελληνικά,
λατινικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά και
πορτογαλλικά.
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ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗΣ
ΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ησιοδος, Απαντα, Κακτος 1993
Αρχαια ελληνικη ερωτικη ποιηση, Καστανιωτης 1995
Οι ωραιες εταιρες, Γκοβοστης 1995
Αλκαιος, Σαπφω, Απαντα, Κακτος 1996

ΞΕΝΑ

H Aγρυπνια της Αφροδιτης (Pervigilium Veneris), Οστρακα
1979
e.e.c ummings, Puella mea, Οστρακα 1976 (και στο
e.e.cummings,115 ποιηματα, Οδυσσεας 1984
e.e.cummings, 115 ποιηματα, Οδυσσεας, α΄ εκδ. 1984, β΄
εκδ. 1999
Συγχρονοι αμ ερικανοι ποιητες, Καστανιωτης α΄ εκδ.
1987
Ανθολογία Κινέζικης Ποίησης 2019

Τα κειμενα των λαων, Καστανιωτης 1988, 1989, 1992
(μερικά σε επανεκδοση 2004)

 Αφρικανικα τραγουδια
 Ινδιανικα τραγουδια
 Ζεν
 Χαϊκου και σενριου, (α΄ εκδ. Οστρακα 1972, β΄
εκδ. Οστρακα 1979)
 Κινεζοι ποιητες (αΈκδ. Οστρακα 1974)
 Κοτζικι (και αλλοι μεταφραστες)
 Αυστραλεζικα τραγουδια
Κειμενα της Εγγυς Ανατολης (με την Ξενη Σκαρτση)
Οκασεν και Νικολετ (με τη Σπυριδουλα Ρανιο)
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Ταοϊσμος
Ουπανισαδες
Αβεστα
Ντεντε Κορκουτ
Το Βιβλιο των Νεκρων Τραγουδια
της Πολυνησιας Κινεζοι
αναχωρητες ποιητες 2007
Ερωτικα ποιηματα της σανσκριτικης 2007
Ποπολ Βου

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Έντα
Φίνγκαλ
Μπεογούλφ
Ασιατικά τραγούδια
Αρχαία ελληνική λυρική ποίηση



571



572

Η ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Η ΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Λ. ΣΚΑΡΤΣΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ
EΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΤΟ 2022

ΣΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


