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Οι τακτικές αναγνώστριες του περιοδικού θα έχουν διαπιστώσει ότι μας αρέσει να 
σκαλίζουμε το παρελθόν, να καταπιανόμαστε με την ιστορία. Αρκετά συχνά ασχο-
λούμαστε με ποιητές και ποιήτριες που ξεκίνησαν να γράφουν τις δεκαετίες του 
’60 και του ’70 και συμμετείχαν στα κινήματα της εποχής εκείνης, τα οποία από 
τη μία επιτέθηκαν στους φυλετικούς και έμφυλους διαχωρισμούς και από την άλλη 
οδήγησαν σε κρίση –και τελικά κατάρρευση– το κεϊνσιανό κύκλωμα εργοστάσιο/
νοικοκυριό, που αποτέλεσε τη βάση της μεταπολεμικής πολιτικής οικονομίας.  

Συζητήσαμε με τον Νάνι Μπαλεστρίνι για την ιταλική αυτονομία, για μια γενιά 
προλετάριων που διεκδίκησε μια άλλη ζωή κόντρα στη μισθωτή εργασία, την αστική 
νομιμότητα και τα παλιά ήθη. Ακούσαμε το τραγούδι των Αβορίγινων της Αυστραλί-
ας, οι οποίοι τη δεκαετία του ’60 εξεγέρθηκαν ενάντια στη λευκή εξουσία θυμίζο-
ντάς μας τη γενοκτονία του λαού τους. Διατρέξαμε τη νοητή γραμμή που ενώνει το 
κίνημα της Μαύρης Δύναμης και τις εξεγέρσεις στα γκέτο της Αμερικής με το χιπ 
χοπ. Διηγηθήκαμε την ιστορία της ανατολικογερμανικής αντικουλτούρας, η οποία 
στα τέλη του ’70 ήρθε σε ρήξη με την ηθική της εργασίας και τον λόγο της εξουσίας. 
Μιλήσαμε με την Άλτα για το δεύτερο κύμα του φεμινιστικού κινήματος.

Ως συνέχεια αυτών, στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα γνωρίσουμε τον 
Κνόφο, ο οποίος άρχισε να γράφει ποίηση το 1977, όταν φυλακίστηκε από το γερ-
μανικό κράτος εξαιτίας της πολιτικής του δράσης. Μέσα από τα ποιήματα της Πατ 
Πάρκερ θα αφουγκραστούμε τον παλμό των μαύρων φεμινιστριών λεσβιών στις 
ΗΠΑ της δεκαετίας του ’70. Θα ακολουθήσουμε τον Φρανκ Λαντσεντέρφερ στην 
ανταρσία του ενάντια στην κρατική μηχανή καταπίεσης και την επίσημη κουλτούρα 
της Ανατολικής Γερμανίας.

Μέσα από το έργο τους, επιχειρούμε να συλλάβουμε «μια εικόνα του παρελ-
θόντος καθώς αυτή εμφανίζεται απροσδόκητα στο ιστορικό υποκείμενο τη στιγμή 
του κινδύνου»1 και να δυσκολέψουμε όσο μπορούμε την επαναφομοίωσή του –ή την 
αρπαγή του αν προτιμάτε– από την εξουσία. Ψηλαφώντας τα σημάδια που άφησαν 
οι νίκες και οι ήττες αυτών των κινημάτων, φανερώνεται μπροστά μας η ιστορία 
του προηγούμενου αιώνα ως πεδίο σύγκρουσης του κεφαλαίου από τη μία και των 
προλεταριακών αρνήσεων από την άλλη και συνειδητοποιούμε ότι «η ‘κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης’ που ζούμε τώρα δεν είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας».

Αυτή η «ελπίδα στο παρελθόν» μάς δίνει θάρρος σε αυτούς τους δύσκολους και-
ρούς –δύσκολους για τα σώματα και, κυρίως, για τα μυαλά–, σε μια εποχή που το 
κεφάλαιο και οι υπάλληλοί του προσπαθούν να μας πείσουν ότι η δημιουργικότητα, 
οι γνώσεις και οι ικανότητές μας δεν πιάνουν μία. Αυτή η ελπίδα θα μας χρειαστεί. 
Γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας… 

1. Τα αποσπάσματα σε εισαγωγικά είναι από τις Θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας του Βάλτερ Μπένγιαμιν. 
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ο σβέρκος μου καίει μια καταραμένη ήπειρο
έναν ψημένο αστράγαλο
αν πατήσω γη οι αποχαιρετισμοί θα με λένε τυχερό
όταν πατήσω γη οι ψηφοφόροι θα με λένε λαθραίο

προς το παρόν με υπολογίζουν στα 55 κιλά
απροσδιορίστου ηλικίας 
πιστοποιήσεις μη φέρων
μόνο ουλές κατά μήκος του θώρακα
νύχια ξυράφια νυχτερινά 
μάτια αρουραίους δαγκωματιές
και σάρκα μύγες ένα σμήνος

πάνω μου βηματισμοί
ζευγάρια παντόφλες το ξημέρωμα
αστοί σαπουνόπερες 
τους βλέπω σε μονωμένα δωμάτια
στα βαθιά ποτήρια μπαρ να κοιτάνε τον πάτο
η βαλίτσα τους προστατεύει, τους υπολογισμούς μιας μέρας
η δικιά μου τα αποτελέσματα μιας ζωής
ο λευκός θόρυβος του παρόντος κόσμου
τυφλώνει τους τοίχους 
τα σφαχτά 
τους ονειροπόλους

είμαι μια φτηνή πρωτεΐνη
μεταβολίζομαι σχετικά γρήγορα
αλλά η πλήρης αφομοίωσή μου αποκλείεται
θηλυκώνω το παχύ τους έντερο για μήνες ή για χρόνια
και μετά ένας μια ένα
έρχονται και μου λένε φύγε
φύγε από δω τώρα χορτάσαμε
αλλάξαμε γνώμη συνήθειες δίαιτα
φίλτρο ηλεκτρική σκούπα
υδρορροή καθωσπρέπει οικογενειών
βρέχει στα σύνορα
ξεπλένεται το πρόσωπο του θύτη

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ

QOOONN
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Ξένοι. Η καγκελόπορτα έτριξε. Η Βασιλική χαμήλωσε την τηλεόραση. 
Είχαν μπει στην αυλή. Ξερά φύλλα. Έστησε αυτί μήπως ακούσει ομιλίες. 
Η μικρή κοιμόταν. Μπήκε στο δωμάτιο, την είδε. Πήγε στην κρεβατοκά-
μαρά της, πήρε την καραμπίνα απ’ το ντουλάπι, την έσπασε στη μέση 
και έβαλε μέσα δύο φυσίγγια. Στήθηκε μπροστά στην πόρτα.

Γαμημένοι. Κάντε να πλησιάσετε και θα φάτε καλά. Ήταν ήσυχα 
τώρα. Τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε. Σας περιμένω, πούστηδες. 
Άναψε τσιγάρο, έκρυψε τον φόβο της. Σας περιμένει έκπληξη πρώτης 
τάξης. Η ώρα πέρασε, τα δάχτυλά της χαλάρωσαν γύρω απ’ την κάννη, 
τα βλέφαρά της άρχισαν να κλείνουν.

Μικρή, στο χωριό, πήγαινε για κυνήγι με τον πατέρα της, δικιά του 
ήταν η καραμπίνα. Η καραμπίνα ήταν τα παιδικά της χρόνια. Πόσες 
φορές είχε γλιτώσει ο πούστης μέχρι να τον χωρίσει, πήρε το παιδί κι 
έφυγε, την είχε ταράξει στο ξύλο ο καριόλης. Ας κάνουν ότι μπαίνουν, 
εγώ εδώ θα ’μαι. 

Είχε πέσει μπροστά, κοιμόταν. Πίσω απ’ την πόρτα, στην αυλή, οι 
γάτες κυνηγούσανε ποντίκια. 

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ
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Είμαι η Μαύρη γυναίκα
& έχω παντού βρεθεί

[...]
τα βιβλία δεν λένε πολλά

για όσα έκανα 
αλλά ήμουν εκεί

& δεν σταμάτησα να κινούμαι στιγμή.1

Η Pat Parker (1944-1989) υπήρξε μαύρη, μητέρα δύο παιδιών, φεμινίστρια, λεσβία, εργάτρια, 
ποιήτρια, ακτιβίστρια. Όλες αυτές οι ιδιότητες διαμόρφωσαν ισότιμα την ταυτότητα και την ποι-
ητική φωνή της, η οποία δύσκολα κατατάσσεται σε κάποιο προϋπάρχον είδος με όρους απο-
κλειστικά πολιτικούς, φυλετικούς ή φύλου. Η γραφή της άμεση, αφτιασίδωτη και αυτοβιογραφική 
εκθέτει πολλαπλές μορφές καταπίεσης και βίας (ρατσιστική, σεξιστική, ταξική, ομοφοβική), τη 
συμμετοχή στα κινήματα και τους αγώνες που αναδύθηκαν στις ΗΠΑ το ’60 και το ’70, αλλά και 
μια καίρια, οξυδερκή, εκ των έσω κριτική των κινημάτων αυτών. 

Ας βάλουμε όμως τα βιώματα σε μία σειρά. Η Πάρκερ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χιού-
στον του Τέξας, τέταρτη και μικρότερη κόρη –προς μεγάλη απογοήτευση του πατέρα της– μιας 
φτωχής εργατικής οικογένειας. Όπως παραδέχεται στο ποίημα «Τα χέρια μου είναι μεγάλα και 
τραχιά» που μεταφράσαμε, τα γεμάτα κάλους χέρια της παραδουλεύτρας μητέρας της και τα 
διαλυμένα σωθικά του επίσης εργάτη πατέρα της ήταν αυτά που τη διαμόρφωσαν πριν από 
οποιαδήποτε πολιτική θεωρία γνώρισε αργότερα. Εκεί, στη μαύρη πλευρά της πόλης, θα διδαχτεί 
να υπακούει στους ισχυρότερους, να λέει «μάλιστα Κύριε» και «μάλιστα Κυρία» στους λευκούς, 
να πειθαρχεί στον νόμο, που είναι καλός και δίκαιος. Σύντομα, θα διαπιστώσει πως ο νόμος επί-
σης «βάζει ανθρώπους στη φυλακή/ γιατί έκλεψαν φαγητό/ έρχεται με κοντή φούστα/ να δει αν 
το σπίτι σου/ είναι αρκετά άδειο/ για το επίδομα πρόνοιας/ κάθεται με τήβεννο/ σε αίθουσες 
δικαστηρίων/ και σου παίρνει/ τα παιδιά/ συλλαμβάνει την πόρνη/ αλλά όχι τον πελάτη της/ […] 
δικάζει γυναίκες που/ σκοτώνουν βιαστές &/ αφήνει ελεύθερο τον βιαστή/ επειδή ο βιασμός/ είναι 
μια ‘φυσική’/ αντίδραση», όπως διαβάζουμε στο ποίημα «The Law» («Ο νόμος»).

Είμαι η Μαύρη γυναίκα
& έχω παντού βρεθεί 
ήμουν στο λεωφορείο 
με τη Ρόζα Παρκς
& στους δρόμους 
με τον Μάρτιν Κινγκ
διαδήλωσα
και τραγούδησα
και έκλαψα
και προσευχήθηκα
ήμουν με την SNCC2

& ήμουν με το CORE3

ήμουν στο Γουάτς4

όταν οι δρόμοι
φλέγονταν
ήμουν Πάνθηρας
στο Όκλαντ
στη Νέα Υόρκη
με τη NOW5

στο Σαν Φρανσίσκο
με την απελευθέρωση των γκέι
στην Ουώσινγκτον με
τις ριζοσπάστριες λεσβίες
ναι, ήμουν εκεί
& κινούμαι ακόμα.

Στα δεκαεφτά αφήνει το σπίτι και πηγαίνει στην Καλιφόρνια. Τελειώνει το σχολείο στο Λος Άντζε-
λες και στη συνέχεια παρακολουθεί το τμήμα δημιουργικής γραφής στο πανεπιστήμιο του Σαν 
Φρανσίσκο. Εκεί γνωρίζει και παντρεύεται, στα δεκαοχτώ, τον θεατρικό συγγραφέα Ed Bullin, 
μέλος των Μαύρων Πανθήρων και, για ένα σύντομο διάστημα, γενικό γραμματέα του κόμματος επί 
των πολιτιστικών. Η Πάρκερ θα εμπλακεί ενεργά στο κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, 
στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα καθώς και στους Μαύρους Πάνθηρες. Ταυτόχρονα, θα 

7
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έρθει σε επαφή με το έργο ποιητριών και ποιητών του κινήματος των Μαύρων Τεχνών (Black Arts 
Movement ή BAM) όπως η Nikki Giovanni, η Sonia Sanchez και ο Don L. Lee. Το εν λόγω κίνημα, 
που ξεκίνησε στο Χάρλεμ ο Amiri Baraka6 μετά τη δολοφονία του Malcolm X, καλούσε όλους τους 
μαύρους καλλιτέχνες να εγκαταλείψουν την όποια μετριοπαθή, απλά καταγγελτική στάση και να 
εξαπολύσουν κατά μέτωπο επίθεση στο λευκό κατεστημένο με όλα τα μέσα που διέθεταν (δη-
μόσιες απαγγελίες, ανεξάρτητους μαύρους εκδοτικούς κ.λπ.). Το ύφος της Πάρκερ επηρεάστηκε 
από τη Μαύρη Αισθητική, η οποία προέκρινε μια τέχνη με απεύθυνση στον λαό, μακριά από τον 
ελιτισμό και τον ακαδημαϊσμό, καθώς στην ποίησή της ενσωματώνονται πολλά στοιχεία της αφρι-
κανικής λογοτεχνικής παράδοσης και του καθημερινού προφορικού λόγου των μαύρων. Ένα ακό-
μα ίχνος αυτής της επιρροής είναι η γραφή του φυλετικού προσδιορισμού «μαύρος,-η,-ο» πάντοτε 
με κεφαλαίο σε αντιδιαστολή με το «λευκός,-ή,-ό» που συναντάται πάντοτε με πεζό στα ποιήματά 
της. Ωστόσο, παρότι περήφανη μαύρη και αγωνίστρια, η Πάρκερ διατήρησε επιφυλάξεις απέναντι 
στον μαύρο εθνικισμό, στου οποίου τους κόλπους υπέβοσκαν γενναίες δόσεις σεξισμού (βλ. το 
ποίημα «Αδελφέ» που μεταφράσαμε).

Το 1963 δημοσιεύεται το πρώτο της ποίημα. Αρχικά αποπειράθηκε να γράψει πρόζες, αλλά 
ο σύζυγος, ο οποίος έγραφε κι αυτός πρόζα, έβρισκε τις προσπάθειές της αποτυχημένες και 
τις έσκιζε πάραυτα. Έτσι η Πάρκερ στράφηκε στην ποίηση, για την οποία ο Μπούλινς δεν είχε 
ιδιαίτερη άποψη ή ανταγωνιστικές βλέψεις. Η βία που της ασκούσε, όμως, δεν εξαντλούνταν στο 
γράψιμο και η Πάρκερ, τρομοκρατημένη, εγκατέλειψε το σπίτι τους περί τις οχτώ φορές, ώσπου 
χώρισαν οριστικά. Εντούτοις, θα κάνει το λάθος να παντρευτεί άλλη μια φορά πριν αποφασίσει να 
αφήσει αμετάκλητα πίσω της τον θεσμό του γάμου και τ’ αρσενικά. Οι εμπειρίες της αυτές απο-
τυπώνονται στα ποιήματα «Δεν μπορείς να είσαι σίγουρη για τίποτα στις μέρες μας» και «Έξοδος» 
που μεταφράσαμε, καθώς και στο μακροσκελές αυτοβιογραφικό ποίημα «Goat Child» («Κατσίκι»). 
Σε ένα απόσπασμα από την τελευταία ενότητα του ποιήματος μιλάει για όσα τη δίδαξε ένας σύζυ-
γος σχετικά με το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται μια γυναίκα: «έμαθα το μίσος/ έμαθα τη ζήλια/ 
έμαθα τα καθήκοντά μου/ να μαγειρεύω–να κάνω σεξ/ να πλένω–να κάνω σεξ/ να σιδερώνω–να 
κάνω σεξ/ να καθαρίζω–να κάνω σεξ/ να φροντίζω–να κάνω σεξ/ να περιμένω–να κάνω σεξ». 
Και στο ποίημα «Womanslaughter» («Γυναικοκτονία»), το οποίο αναφέρεται στη δολοφονία της 
αδελφής της από τον σύζυγό της, συναντάμε το βιτριολικό: «οι άνδρες δεν μπορούν να βιάσουν 
τις γυναίκες τους/ οι άνδρες δεν μπορούν να σκοτώσουν τις γυναίκες τους/ τις παθιάζουνε μέχρι 
θανάτου».

Η χειραφέτησή της ως γυναίκα ακολουθείται από τις πρώτες λεσβιακές εμπειρίες και τη συ-
νειδητοποίηση πως επιτέλους αισθάνεται φυσιολογικά, την πρώτη φορά που μπήκε σε ένα γκέι 
μπαρ. Θα είναι η πρώτη λεσβία ποιήτρια στην Αμερική που όχι μόνο θα γράψει ανοιχτά και απρο-
κάλυπτα για τις εκφάνσεις του λεσβιακού βίου, αλλά και θα διαβάσει δημόσια τα ποιήματα αυτά 
προκαλώντας αίσθηση. Πράγματι, τα ποιήματα της Πάρκερ θαρρείς πως είναι γραμμένα για να 
διαβαστούν δυνατά, να περφορμαριστούν. Οι επαναλήψεις, η ρυθμικότητα, οι καταληκτικοί στίχοι 
–άλλοτε αστείοι, άλλοτε πικροί, ειρωνικοί, σκληροί– είναι στοιχεία που συναντώνται κατά κόρον 
στην ποίησή της και σου φέρνουνε στον νου κήρυκα σε εκκλησία. Αρκεί να έχεις ακούσει μία 
φορά τη στεντόρεια, δυναμική, φορτισμένη φωνή της, που γνωρίζει καλά να ραπίζει αλλά και να 
χαϊδεύει, για να επανέλθει νοητά μέσα στο κεφάλι σου καθώς διαβάζεις τα ποιήματα. Σε μία από 
τις αναγνώσεις, θα την ακούσει να απαγγέλλει και, ενθουσιασμένη, θα της προτείνει να εκδώσει 
την ποίησή της η Alta Guerrey. Η Άλτα ήταν ιδρύτρια του Shameless Hussey Press, του πρώτου 
μικρού φεμινιστικού εκδοτικού στις ΗΠΑ.7 Το πρώτο βιβλίο της Πάρκερ, με τον σημαδιακό τίτλο 
Child of Myself (Γέννημα δικό μου –δείτε και το ομότιτλο ποίημα που μεταφράσαμε), θα τυπωθεί 
λοιπόν το 1971 στη χειροκίνητη πρέσα των εκδόσεων Αναίσχυντη Τσούλα στο γκαράζ της Άλτα. 
Θα επανεκδοθεί δε την επόμενη χρονιά από τη Women’s Press Collective, μια γυναικεία εκδοτική 
κολεκτίβα στης οποίας την οργάνωση συμμετείχε ενεργά η Πάρκερ μαζί με την επίσης λεσβία 
ποιήτρια εβραϊκής καταγωγής Judy Grahn. Οι δυο τους εμφανίζονταν και διαβάζανε συχνά μαζί 
σε δημόσιες αναγνώσεις, ηχογραφήσανε μάλιστα και δίσκο βινυλίου με τα ποιήματά τους.8 Η 
Γκραν θα γράψει προλογίζοντας την πρώτη έκδοση της συλλογής της Πάρκερ Movement in Black 
(Μαύρο Κίνημα, 19789): «Την εποχή που οι υπόλοιπες σκεφτόμασταν τρόπους να οργανωθούμε, 
η Πατ είχε συμμετάσχει ήδη σε τρία μεγάλα κινήματα και βοήθησε πολύ καταθέτοντας ιδέες, 
προτάσεις, τρόπους δράσης».

Είναι η εποχή που αναδύεται στις ΗΠΑ το λεγόμενο δεύτερο κύμα φεμινισμού. Η Πάρκερ 
θα συμμετάσχει σε κάποιες από τις πρώτες γυναικείες οργανώσεις και θα απογοητευθεί οικτρά 
από το καθεστώς ρατσισμού και εξαίρεσης απέναντι στις μαύρες και στις γυναίκες του Τρίτου 
Κόσμου. Η εμπειρία της αυτή καταγράφεται σε ποιήματα όπως το «Έχεις προσπαθήσει ποτέ να 
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κρυφτείς;», «Στη λευκή που θέλει να γίνει φίλη μου», «Υπάρχει μια γυναίκα σ’ αυτή την πόλη». Στο 
ποίημα «Gente», το οποίο φέρει ως τίτλο το όνομα μιας ομάδας μπέιζμπολ λεσβιών του Τρίτου 
Κόσμου που δημιουργήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο ως αντίδραση σε αυτά ακριβώς τα φαινόμενα, 
και στην οποία συμμετείχε η Πάρκερ, διαβάζουμε: «Νιώθεις καλά/ όταν ακούς/ να μιλάνε για τους 
δρόμους/ και ξέρεις/ πως δεν πρόκειται για έμμεση εμπειρία». Οι μαύρες φεμινίστριες θα στα-
θούν κριτικά απέναντι στο κυρίαρχο φεμινιστικό ρεύμα των λευκών μεσοαστών, οι οποίες μίλαγαν 
για καταπίεση επικεντρώνοντας αποκλειστικά στο φύλο, χωρίς να έχουν βιώσει ποτέ φυλετικό ή 
ταξικό αποκλεισμό. Η bell hooks θα γράψει πως «η φεμινιστική έμφαση στην ‘κοινή καταπίεση’ 
δεν ήταν τόσο στρατηγική πολιτικοποίησης όσο οικειοποίηση ενός ριζοσπαστικού λεξιλογίου από 
συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες γυναίκες για να χειραγωγήσουν το κίνημα και να προάγουν τα 
ταξικά τους συμφέροντα».10

Ο ρατσισμός που επέδειξαν απέναντί τους οι λευκές φεμινίστριες αλλά και ο συντηρητισμός 
εντός των ίδιων τους των κοινοτήτων –η πλειονότητα των οποίων προτιμούσε την όποια ασφάλεια 
εντός του υπάρχοντος συστήματος από τη γενικευμένη κοινωνική ανατροπή που προϋπέθετε 
η αλλαγή των σχέσεων εντός του– απέτρεψαν τις μαύρες γυναίκες και τις γυναίκες του Τρίτου 
Κόσμου να σχηματίσουν ένα μαζικό κίνημα από τα κάτω στον αντίποδα του λευκού φεμινισμού. 
Ωστόσο, ο μαύρος φεμινισμός θα ασκήσει καθοριστική επιρροή στους φεμινισμούς. «Η εμπειρία 
και η απογοήτευσή μας από αυτά τα απελευθερωτικά κινήματα [πολιτικών δικαιωμάτων, μαύρου 
εθνικισμού, Μαύρων Πανθήρων], μαζί με την εμπειρία από την περιφέρεια της ανδροκρατούμενης 
λευκής αριστεράς, οδήγησε στην ανάγκη να αναπτύξουμε μια πολιτική μη ρατσιστική, σε αντίθεση 
με αυτή των λευκών γυναικών, και μη σεξιστική, σε αντίθεση με αυτή των μαύρων και λευκών αν-
δρών», διαβάζουμε στη «Διακήρυξη του Μαύρου Φεμινισμού» που γράφτηκε το 1975 στη Βοστό-
νη από τα μέλη της Combahee River Collective, μαύρης φεμινιστικής οργάνωσης από τις πλέον 
ριζοσπαστικές, η οποία πρέσβευε μεταξύ άλλων πως «η ανατροπή του καπιταλισμού, του ιμπε-
ριαλισμού και της πατριαρχίας είναι απαραίτητη για την απελευθέρωση των καταπιεσμένων».11 

Τη στιγμή που οι λευκές φεμινίστριες απαιτούσαν ίδιους μισθούς με τους άνδρες, μαύρες φε-
μινίστριες προτείνανε μισθό για τις νοικοκυρές.12 Τη στιγμή που ο λευκός φεμινισμός διαπραγμα-
τευόταν την αναμόρφωση των θεσμών προς όφελός του, οι ριζοσπάστριες μαύρες φεμινίστριες 
δίνανε προτεραιότητα στην αντιθέσμιση, οργανώνοντας τις δικές τους αυτόνομες δομές. Η Πάρ-
κερ θα πρωτοστατήσει στην ίδρυση του Φεμινιστικού Κέντρου Υγείας Γυναικών στο Όκλαντ, του 
οποίου θα είναι και η γενική συντονίστρια από το 1978 ως το 1987. Στη διάρκεια της θητείας 
της η μία, αρχικά, κλινική θα ανοίξει έξι παραρτήματα. Η πολιτική της δράση δεν θα περιοριστεί 
εκεί. Θα ασχοληθεί ιδιαιτέρως με ζητήματα οικογενειακής και σεξιστικής βίας. Θα παρευρεθεί 
και θα μιλήσει σε συνέδρια γυναικών σε όλη τη χώρα. Το 1978 θα περιοδεύσει σε οχτώ πόλεις 
παρουσιάζοντας το μακροσκελές ποίημά της «Movement in Black» («Μαύρο Κίνημα»), κορυφαία 
μεταξύ των απαγγελιών της, όπως μαρτυρούν όσες την παρακολούθησαν, η οποία δυστυχώς δεν 
έχει καταγραφεί. Το εν λόγω παρουσιαζόταν μελοποιημένο με συνοδεία μιας ομάδας μουσικών 
και ποιητριών, η οποία εμπλουτιζόταν από ακτιβίστριες, ποιήτριες, συγγραφείς κ.λπ. της εκάστο-
τε πόλης που επισκέπτονταν. Η Πάρκερ ήταν η πρώτη φωνή και κεντρική αφηγήτρια και όσες τη 
συνόδευαν στη σκηνή, αλλά και όσες το επιθυμούσαν από το κοινό, κάνανε δεύτερες φωνές και 
αποκρίνονταν σε όσα έλεγε, το λεγόμενο call and response, κοινό μοτίβο της αφρικανικής παρά-
δοσης και κουλτούρας, όπου όλα τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετάσχουν στη μουσική, 
στη λήψη αποφάσεων, στις θρησκευτικές τελετές. 

Το «Μαύρο Κίνημα» μιλάει για γυναίκες δυνατές που γεννούν την επανάσταση. Η Πατ Πάρκερ, 
αν και με ανακατεμένα σωθικά από τα δεινά που αντιμετώπισε εντός μιας κοινωνίας με βαθιές 
προκαταλήψεις, υπήρξε δυνατή. Δυνατή στον δρόμο να διεκδικεί, δυνατή δίπλα στις αδελφές της 
να αγωνίζεται και να συμπαραστέκεται, δυνατή στο γράψιμο να ονομάζει τα ως τότε ακατονό-
μαστα. Η μαύρη λεσβία ποιήτρια Audre Lorde είχε γράψει πως «ακόμα και η μορφή που παίρνει 
η δημιουργικότητά μας είναι συχνά ταξικό θέμα. Η ποίηση είναι η οικονομικότερη από όλες τις 
τέχνες […] και μπορεί να εξασκηθεί στο διάλειμμα της βάρδιας, στο υπόγειο του νοσοκομείου, 
στον ηλεκτρικό, σε φύλλα χαρτί που περισσεύουν. […] Υπήρξε η σημαντικότερη φωνή των φτω-
χών, της εργατικής τάξης και των έγχρωμων γυναικών για να επαναδιεκδικήσουνε τη λογοτεχνία 
τους».13 Η ποίηση της Πάρκερ δεν έγινε το ίδιο γνωστή με αυτή της Λορντ, ίσως γιατί το ποιητικό 
και δοκιμιακό έργο της δεύτερης είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Ωστόσο, το έργο της Πάρκερ εν-
θάρρυνε εμμέσως τη Λορντ και άλλες λεσβίες ποιήτριες να μιλήσουνε και να γράψουνε ανοιχτά 
για τον λεσβιασμό τους. Ενδεικτικό για το πόσο ενοχλούσε και τρόμαζε η φωνή της τους λογοτε-
χνικούς κύκλους της εποχής είναι το γεγονός πως ελάχιστες κριτικές γράφτηκαν για το έργο της 
όσο ζούσε και μόνο μία από λευκή. Όπως σημειώνει η Gloria Anzaldúa στη σημαντική ανθολογία 
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γραπτών των γυναικών του Τρίτου Κόσμου This Bridge Called My Back, στην οποία συμμετείχε 
και η Πάρκερ, η αποδοχή μιας γυναίκας του Τρίτου Κόσμου από το λογοτεχνικό κατεστημένο είναι 
σχεδόν ανέφικτη και, όταν συμβεί, γίνεται υπό όρους με πρώτο και κύριο «να μην γράφεις απλά 
και άμεσα», αλλιώς αντιμετωπίζεσαι ως απειλή αφού σπας τα στερεότυπα και την κανονικότητα 
που επικρατούν εντός του.14 Η Πάρκερ δεν μάσησε και δεν στρογγύλεψε ποτέ τα λόγια της για να 
γίνει αποδεκτή και να δρέψει δάφνες. Κάποια από αυτά τα λόγια ηχούν πολύ επίκαιρα τριάντα και 
βάλε χρόνια μετά και με αυτά θα κλείσουμε την αναφορά μας σε αυτή.

[…] θα μπούνε στο σπίτι σου
να ξορκίσουν το κακό 
την ανωμαλία
την πουστιά
τη μη κανονικότητα [...]
Δεν θα έρθουν 
με σβάστικες 
και λαμπερούς σταυρούς 
στο στήθος. [...] 
Θα έρθουν με τήβεννους 
να σωφρονίσουν 
και με λευκές ρόμπες 
να υποτάξουν […]
εσύ
πού θα είσαι
όταν έρθουν; 15

1. Αυτό και το επόμενο απόσπασμα προέρχονται από το ποίημα «Movement in Black» («Μαύρο Κίνημα»). Για 
ολόκληρη τη μετάφραση του ποιήματος δείτε στο ιστολόγιο του περιοδικού.
2. SNCC (Student Non-Violent Coordinating Commitee): Πρωταγωνίστησε στο Κίνημα των Πολιτικών Δικαιωμάτων 
(Civil Rights Movement) στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Στα τέλη της δεκαετίας ριζοστικοποιήθηκε κα συμμετείχε 
ενεργά στο κίνημα της Μαύρης Δύναμης (Black Power).
3. CORE (Congress for Racial Equality): Ιδρύθηκε το 1942 και διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στο Κίνημα των 
Πολιτικών Δικαιωμάτων.
4. Τον Αύγουστο του 1965 η εξέγερση των μαύρων στη γειτονιά του Γουάτς στο Λος Άντζελες άφησε πίσω της 
περισσότερους από τριάντα νεκρούς και χίλιους τραυματίες. 
5. NOW (National Organization for Women): Φεμινιστική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 1966 διεκδικώντας 
«ισότητα ευκαιριών και ελευθερία επιλογής». Σήμερα αριθμεί περισσότερα από μισό εκατομμύριο μέλη.
6. Δείτε και Τεφλόν, τεύχος 7, «Amiri Baraka: Η ποίηση ως πεδίο μάχης».
7. Δείτε και Τεφλόν, τεύχος 4, «Θυμήσου τη φλόγα: Η Alta και οι εκδόσεις Αναίσχυντη Τσούλα».
8. P. Parker, J. Grahn, Where Would I Be Without You (The Poetry of P. Parker & J. Grahn), Olivia Records, 1976. 
9. Το ’78, ποιήματα από τις συλλογές της Pit Stop (Στάση για ανεφοδιασμό, 1973) και Womanslaughter  
(Γυναικοκτονία, 1978), καθώς και από την πρώτη, που αναφέραμε στο κείμενο, θα κυκλοφορήσουν μαζί, 
αναθεωρημένα και σε νέα διάταξη, εμπλουτισμένα με το μακροσκελές ποίημα «Μαύρο Κίνημα», το οποίο και θα 
δώσει το όνομά του στη συλλογή, καθώς και με άλλα νέα. Η τελευταία της συλλογή Jonestown and Other Madness 
(Τζοουνστάουν και λοιπή παράνοια) θα κυκλοφορήσει το 1985.
10. bell hooks, “Black Women: Shaping Feminist Theory” στο Beverly Guy-Sheftall (επιμ.), Words of Fire: An Antholo-
gy of African-American Feminist Thought, The New Press, Νέα Υόρκη, 1995. 
11. The Combahee River Collective, “A Black Feminist Statement”, ό.π.
12. Δείτε σχετικά και το Selma James και Mariarosa Dalla Costa, H δύναμη των γυναικών και η κοινωνική ανατροπή, 
No Woman’s Land, Αθήνα, 2008.
13. Audre Lorde, “Age, Race, Class, and Sex: Women Redifining Difference”, στο ίδιο έργο με την υποσημ. 10.
14. Gloria Anzaldúa, “Speaking in Tongues: A Letter to Third World Women Writers” στο Cherríe Moraga, Gloria E. 
Anzaldúa (επιμ.), This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color, Kitchen Table: Women of Color 
Press, Νέα Υόρκη, 1984.
15. Απόσπασμα από το ποίημα «Where Will You Be?» («Πού θα είσαι;»).
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Press, Νέα Υόρκη, 2001.
Cherríe Moraga, Gloria E. Anzaldúa (επιμ.), This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color, 
Kitchen Table: Women of Color Press, Νέα Υόρκη, 1984.
Pat Parker, Movement in Black, Firebrand Books, Νέα Υόρκη, 1999.
Pat Parker, Jonestown and Other Madness, Firebrand Books, Νέα Υόρκη, 1985.
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Σήμερα είχα μια κουβέντα με τον σκύλο μου
με αποκάλεσε ρατσίστρια-σοβινίστρια
μου είπε ότι δεν του αρέσει ο τρόπος
που προσπαθώ να τον αλλάξω.
Τα σκυλιά, είπε, δεν χέζουν σε τουαλέτες
τα σκυλιά γουστάρουν να χέζουν έξω & δεν
εκτιμά καθόλου που του λέω να χέζει στα φρεάτια
απλά και μόνο επειδή δεν μου αρέσει η μυρωδιά από τα σκατά του
με ενημέρωσε πως ούτε τα ψάρια τρελαίνονταν 
για τα δικά μου σκατά.
& η ιδιοκτησία –ήθελε να μάθει γιατί
οι άνθρωποι περιμένουν τα σκυλιά να προστατέψουν τα καπιταλιστικά τους συμφέροντα
αυτός ποτέ δεν βλέπει τηλεόραση & δεν ακούει 
δίσκους. & γιατί του βάζω ταμπέλες.
Ο σκύλος μου –κάγχασε. Είναι σκύλος του εαυτού του.
& τι ’ναι αυτές οι μαλακίες για τη σεξουαλική του
ζωή. Αν θέλει να γαμιέται στους δρόμους είναι
δική του δουλειά & η γενοκτονία σε βάρος των σκύλων –
σε αυτό το σημείο άρχισε να γρυλίζει & εγώ 
είπα μόνο πως δεν χρειάζεται να αγριεύει –ήμουν 
πρόθυμη να μελετήσω το πρόβλημα. Εξάλλου εγώ δεν του
αγόραζα ωραία κόκαλα και τον πήγαινα για κούρεμα
μια φορά τον μήνα & τότε άρχισε να ωρύεται
ότι αν ήθελε να λερωθεί &
να αφήσει μακρύ μαλλί ήταν επίσης δικαίωμά του.
& κάτι ακόμα –αν θέλει να
κάτσει κάτω θα κάτσει, καλύτερα λοιπόν να σταματήσω
τα κάτσε κάτω, κυλήσου, σήκω πάνω. & τέλος
στάθηκε όρθιος & είπε την επόμενη φορά που θα του χαϊδέψω
το κεφάλι & τον αποκαλέσω καλό αγόρι 
θα σηκώσει το πόδι του –& με αυτή τη δήλωση
σηκώθηκε & έφυγε από το σπίτι λέγοντας πως είχε να πάει
σε μια ομάδα αφύπνισης συνειδήσεων.

ΠΟΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ;

THE WHAT LIBERATION FRONT?

Today i had a talk with my dog
he called me a racist-chauvinist person
told me he didn’t like the way
i keep trying to change him.
Dogs, he said, do not shit in toilets
dogs like to shit outside & he didn’t 
appreciate being told to shit in the gutter
just because i didn’t like the smell of his shit
he informed me that fish weren’t so hot 
about my shit either.
& property –he wanted to know why
people expected dogs to protect their capitalist interest
he never watches television or plays 
records. & how come i put tags on him.
My dog –he laughed. He is his own dog.
& what’s this bullshit about his sex
life. If he wants to fuck in the streets it’s 

his business & the genocide against dogs –
now by this time he’s growling & i just
said he didn’t have to get nasty –i was 
willing to study the problem. After all didn’t
i buy him good bones and have him groomed
once a month & then he starts hollering
about if he wanted to get dirty &
have long hair that was his right too.
& another thing he said –if he wants to
sit he’ll sit, so just shovel my shit about
sit, lie, roll over, stand up. & finally
he said, standing up, the next time I patted
him on the head & called him a good boy
he was gonna lift his leg –& with that
he got up & left the house saying something
about a consciousness-raising meeting.
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DON’T LET THE FASCISTS SPEAK

“Don’t let the fascist speak.”
“We want to hear what they have to say.”
“Keep them out of the classroom.”
“Everybody is entitled to freedom of speech.”

                             
I am a child of America
    a step child
         raised in the back room
yet taught
    taught how to act
       in her front room.
My mind jumps
the voices of students
screaming
    insults  
       threats
          let the Nazis speak
          let the Nazis speak
everyone is entitled
to speak.

I sit a greasy-legged
Black child
    in a Black school
    in the Black part of town
    look to a Black teacher
the Bill of Rights
guarantees 
us all the right

My mind remembers 
chants
    Article I    
    Article I
& my innards churn
they remember
    the Black teacher
    in the Black school
    in the Black part 
of the very white town
who stopped us
when we attacked
the puppet principal
the white Board
of mis-education
cast-off books
illustrated with
cartoons &
words of wisdom
written by white
children in the 
other part of town
missing pages
caricatures
of hanging niggers
the Bill of Rights
was written to
protect
us

My mind remembers 
& my innards churn
conjures images
    police
        break up
        illegal demonstrations
        illegal assemblies

          «Μην αφήνετε τους φασίστες να μιλάνε.»
          «Θέλουμε να ακούσουμε τι έχουν να πουν.»
          «Κρατήστε τους έξω από την τάξη.»
          «Καθένας δικαιούται ελευθερία λόγου.»

Είμαι παιδί της Αμερικής
    θετό παιδί
        με μεγάλωσαν στο πίσω δωμάτιο
ωστόσο με δίδαξαν
    με δίδαξαν πώς να συμπεριφέρομαι
        στο μπροστινό δωμάτιο.
Το μυαλό μου αναπηδά
οι φωνές των μαθητών
ουρλιαχτά
    προσβολές
        απειλές
            αφήστε τους Ναζί να μιλήσουν
            αφήστε τους Ναζί να μιλήσουν
όλοι δικαιούνται
να μιλούν.

Κάθομαι με βρώμικα πόδια
Μαύρο παιδί
    σε Μαύρο σχολείο
    στο Μαύρο κομμάτι της πόλης
    κοιτάζω τη Μαύρη δασκάλα
η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
εξασφαλίζει 
σε όλους το δικαίωμα

Το μυαλό μου θυμάται
ψάλλει
    Άρθρο 1
    Άρθρο 1
& τα σωθικά μου ανακατεύονται
θυμούνται
    τη Μαύρη δασκάλα
    στο Μαύρο σχολείο
    στη Μαύρη πλευρά
της πολύ λευκής πόλης
που μας σταμάτησε
όταν επιτεθήκαμε
στον διευθυντή-μαριονέτα
στο λευκό διοικητικό συμβούλιο
της αν-εκπαίδευσης
παραπεταμένα βιβλία
εικονογραφημένα με
καρτούν &
λέξεις σοφές
γραμμένες από λευκά
παιδιά στην
άλλη πλευρά
σελίδες που λείπουν
καρικατούρες
από νέγρους στην κρεμάλα
η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
γράφτηκε για να
μας
προστατέψει

Το μυαλό μου θυμάται 
& τα σωθικά μου ανακατεύονται
εικόνες ξυπνούν
    η αστυνομία
        να διαλύει
        παράνομες διαδηλώσεις
        παράνομες συνελεύσεις

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ
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conjures images
   of a Black Panther
          if tricky Dick
          tries to stop us
          we’ll stop him
conjures images
    that same Black man
    going to jail
        for threatening
        the life of
            THE PRESIDENT
every citizen
is entitled to 
freedom of speech

My mind remembers
& my innards churn
conjures images
    of Jews in camps
    of homosexuals in camps 
    of socialists in camps 
        let the Nazis speak
        let the Nazis speak
faces in a college
classroom
        you’re being fascist too
       we want to hear what they have to say

Faces in a college 
classroom
young white faces
    speak let them speak
    speak let them speak
Blacks Jews some whites
seize the bullhorn
         we don’t want to hear
         your socialist rhetoric
socialist rhetoric
    survival
    rhetoric
the Supreme Court
says it’s illegal
to scream fire
in a crowded theatre
to scream fire
in a crowded theatre
causes people to panic
    to run 
    to hurt each other

My mind remembers
& now i know
what my innards 
say
illegal to cause
people
    to panic
    to run
    to hurt
there is
no contradiction.

What the Nazis say
will cause
people
   to hurt
       ME.

εικόνες ξυπνούν
    ένας Μαύρος Πάνθηρας
        αν ο πονηρός Ντικ
        προσπαθήσει να μας σταματήσει
        θα τον σταματήσουμε εμείς
εικόνες ξυπνούν
    ο ίδιος αυτός Μαύρος άνδρας
    μπαίνει φυλακή
        γιατί απείλησε
        τη ζωή του
            ΠΡΟΕΔΡΟΥ
κάθε πολίτης
δικαιούται
ελευθερία λόγου

Το μυαλό μου θυμάται 
& τα σωθικά ανακατεύονται
εικόνες ξυπνούν
    Εβραίων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
    ομοφυλόφιλων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
    σοσιαλιστών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
        αφήστε τους Ναζί να μιλήσουν
        αφήστε τους Ναζί να μιλήσουν
πρόσωπα σε μια αίθουσα
πανεπιστημίου
    είσαι κι εσύ φασίστας
    θέλουμε να ακούσουμε τι έχουν να πουν

Πρόσωπα σε μια αίθουσα
πανεπιστημίου
λευκά νεανικά πρόσωπα
    μιλήστε αφήστε τους να μιλήσουν
    μιλήστε αφήστε τους να μιλήσουν
Μαύροι Εβραίοι κάποιοι λευκοί
αρπάζουν την ντουντούκα
        δεν θέλουμε να ακούσουμε
        τη σοσιαλιστική ρητορεία σου
σοσιαλιστική ρητορεία
    ρητορεία
    επιβίωσης
το Ανώτατο Δικαστήριο
λέει είναι παράνομο
να φωνάξεις φωτιά
σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο
το να φωνάξεις φωτιά 
σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο
κάνει τους ανθρώπους να πανικοβάλλονται
    να τρέχουν
    να κάνουν κακό ο ένας στην άλλη

Το μυαλό μου θυμάται 
& τώρα ξέρω
τι λένε
τα σωθικά μου
είναι παράνομο να κάνεις
τους ανθρώπους
    να πανικοβάλλονται
    να τρέχουν
    να κάνουν κακό
δεν υπάρχει 
καμία αντίφαση.

Αυτά που λένε οι Ναζί
θα κάνουν 
τους ανθρώπους 
    να κάνουν κακό 
        ΣΕ ΜΕΝΑ.
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YOU CAN’T BE SURE OF ANYTHING 
THESE DAYS

BROTHER

You meet a really far-out man –tells you
he’s been on his own for years
    opens car doors for you
    carries packages for you
    protects you from evil doers
says he wants an intelligent
creative woman 
to be his partner in life.

You marry and find
the dude is
    too weak to pick up a dish
    too dumb to turn on a burner
    too afraid to do laundry
    too tense to iron a shirt
and to top the whole thing off
he tries to cover his incompetence
    by telling YOU –
    it’s women’s work.

You can’t be sure of anything these days.

There are two things I’ve got a 
right to, and these are death or 
liberty. One or the other I mean

to have.

HARRIET TUBMAN

Brother
i don’t want to hear 
about 
how my real enemy 
is the system.
i’m no genius 
but i do know 
that system
you hit me with
is called 
a fist.

Γνωρίζεις έναν πραγματικά γαμάτο άνδρα –σου λέει
είναι μόνος χρόνια
    σου ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου
    σου κουβαλάει τα ψώνια
    σε προστατεύει από τους κακούς
λέει θέλει μια έξυπνη
δημιουργική γυναίκα
σύντροφο στη ζωή του.

Παντρεύεσαι και διαπιστώνεις
πως ο τύπος είναι
    πολύ αδύναμος για να σηκώσει ένα πιάτο
    πολύ χαζός για να ανάψει έναν φούρνο
    πολύ φοβισμένος για να βάλει μπουγάδα
    πολύ σφιγμένος για να σιδερώσει ένα πουκάμισο
και σαν να μην έφταναν αυτά
προσπαθεί να καλύψει την ανικανότητά του
    λέγοντας σε ΣΕΝΑ – 
    πως όλα αυτά είναι γυναικείες δουλειές.

Δεν μπορείς να είσαι σίγουρη για τίποτα στις μέρες μας.

Σε δυο πράγματα έχω δικαίωμα,
στον θάνατο και την ελευθερία. 

Είμαι αποφασισμένη να διεκδικήσω 
το ένα ή το άλλο.

ΧΑΡΙΕΤ ΤΑΜΠΜΑΝ

Αδελφέ
δεν θέλω ν’ ακούσω 
άλλο 
πως ο πραγματικός μου εχθρός
είναι το σύστημα.
δεν είμαι καμιά ιδιοφυΐα,
αλλά ξέρω ότι 
το σύστημα 
με το οποίο με χτυπάς
λέγεται
γροθιά.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ
ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

ΑΔΕΛΦΕ
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EXODUS
(to my husbands, lovers)

CHILD OF MYSELF

a going out or going forth; departure.

Trust me no more 
our bed is unsafe.
Hidden within folds of cloth
a cancerous rage.

I will serve you no more
in the name of wifely love
I’ll not masturbate your pride
in the name of wifely loyalty.

Trust me no more
our bed is unsafe.
Hidden within folds of cloth
a desperate slave.

You dare to dismiss my anger
        call it woman’s logic
You dare to claim my body
        call it wifely duty.
Trust me no more
your bed is unsafe
Rising from folds of cloth.

This at last is bone of my bones
and flesh of my flesh; she shall be called

Woman, because she was taken out of Man.
 GENESIS 2:23

from cavities of bones
    spun
        from caverns of air
i, woman
    bred of man 
        taken from the womb of sleep
i, woman that comes 
before the first.

to think second 
to believe first
    a mistake
        erased by the motion of years.
i, woman, i
can no longer claim
    a mother of flesh
    a father of marrow
i, woman, must be
the child of myself.

μετακίνηση έξω από ή προς τα μπρος˙ αναχώρηση.

Μη μ’ εμπιστεύεσαι πια
το κρεβάτι μας δεν είναι ασφαλές.
Κρυμμένη στων σεντονιών τις πτυχές
μια καρκινογόνος οργή.

Δεν θα σε υπηρετήσω άλλο
στο όνομα της συζυγικής αγάπης
δεν θ’ αυνανίσω την έπαρσή σου
στο όνομα της συζυγικής πίστης.

Μη μ’ εμπιστεύεσαι πια
το κρεβάτι μας δεν είναι ασφαλές.
Κρυμμένη στων σεντονιών τις πτυχές
η σκλάβα έχει απελπιστεί.

Τολμάς ν’ αψηφάς τον θυμό μου
        τον λες γυναικεία λογική 
Τολμάς ν’ αξιώνεις το σώμα μου
        το λες συζυγικό καθήκον.
Μη μ’ εμπιστεύεσαι πια
το κρεβάτι σου δεν είναι ασφαλές
Εγείρομαι απ’ των σεντονιών τις πτυχές.

τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου
καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου̇  αὕτη κληθήσεται
γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη. 

ΓΕΝΕΣΙΣ 2,23

από κοιλότητες οστών
    στροβιλίστηκα
        από οπές αέρα
εγώ, η γυναίκα
    κομμάτι του άνδρα
        βγαλμένη από τη μήτρα του ύπνου
εγώ, η γυναίκα που έρχεται
πριν από το προπατορικό.

να σκέφτεσαι μετά
να πιστεύεις πρώτα
    ένα λάθος
        σβησμένο από το πέρασμα των χρόνων.
εγώ, η γυναίκα, εγώ
δεν μπορώ πια να διεκδικώ
    μια μητέρα από σάρκα
    έναν πατέρα από μεδούλι
εγώ, η γυναίκα, οφείλω να είμαι
δικό μου γέννημα.

ΕΞΟΔΟΣ
(στους συζύγους και τους εραστές μου)

ΓΕΝΝΗΜΑ ΔΙΚΟ ΜΟΥ
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MOVE IN DARKNESS

move in darkness
know the touch of a woman

a wall of normalcy
wraps your body
 strangles 
 brightens

      wrinkled ugliness
      sin
      fear
      admission

two days later
 you shudder 
  & take 2 aspirins

κινείσαι στα σκοτεινά
γνωρίζεις το άγγιγμα μιας γυναίκας

ένα πέπλο κανονικότητας
τυλίγει το σώμα σου
  στραγγαλίζει
  φωτίζει

         ρυτιδιασμένη ασχήμια
         αμαρτία
         φόβος
         παραδοχή
 
δύο μέρες μετά
 ρίγη σε διαπερνούν
  & παίρνεις 2 ασπιρίνες

ΚΙΝΕΙΣΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ

MY LADY AIN’T NO LADY

my lady ain’t no lady

she doesn’t flow into a room
    she enters & her presence is felt
she doesn’t sit small
    she takes her space
she doesn’t partake of meals
    she eats –replenishes herself

my lady ain’t no lady

she has been known to
    speak in a loud voice
    pick her nose
    stumble on a sidewalk
    swear at her cats
    swear at me
    scream obscenities at men
    paint rooms
    repair houses
    tote garbage
    play basketball
        & numerous other
        un-ladylike things.

my lady is definitely no lady
which is fine with me

cause i ain’t no gentleman.

η γυναίκα μου δεν είναι κυρία

δεν γλιστρά μέσα στο δωμάτιο
    μπαίνει & κάνει την παρουσία της αισθητή
δεν κάθεται σε μια άκρη
    καταλαμβάνει χώρο
δεν τσιμπολογά
    τρώει –φουσκώνει

η γυναίκα μου δεν είναι κυρία

είναι γνωστό πως
    μιλάει δυνατά
    σκαλίζει τη μύτη της
    σκοντάφτει στο πεζοδρόμιο
    βρίζει τις γάτες της
    βρίζει εμένα
    φωνάζει βρωμόλογα στους άνδρες
    βάφει δωμάτια
    επισκευάζει σπίτια
    κουβαλάει τα σκουπίδια
    παίζει μπάσκετ
        & κάνει πολλά άλλα
        μη γυναικεία πράγματα.

η γυναίκα μου σίγουρα δεν είναι κυρία
και δεν μου καίγεται καρφί

αφού κι εγώ δεν είμαι κύριος.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑ



PAT PARKERΤΕΦΛΟΝ 17

NON MONOGAMY IS A PAIN IN THE BUTT

I have a lover
who has a lover
who has a lover
now ain’t that hot.
 
So one day
I say, hey
why don’t you stay?
she says, tonight
I’d rather not.
 
My lover and me
decided to be
two, not four or three
surely you see,
but thanks a lot.
 
I have a lover
who has a lover
who has a lover
now that’s a dumb spot.
 
But it’s okay
tomorrow we’ll play
be loving and gay
maybe stroll by the bay
and take pictures of yachts.
 
So don’t laugh he-hee
at my lovers and me
what a strange place to be
for you can’t foresee
what’s to be your lot.
 
Maybe one day
you will say
with hair turning gray
and heart heavy as clay
lying alone in a cot,
 
I have a lover
who has a lover
who has a lover
now ain’t that hot.

Έχω μια ερωμένη
που έχει μια ερωμένη
που έχει μια ερωμένη
πόσο καύλα είναι αυτό.
 
Κι έτσι μια μέρα
της λέω, να σου πω
γιατί δεν μένεις εδώ;
κι εκείνη λέει, απόψε
ας τ’ αφήσουμε αυτό.
 
Η ερωμένη μου κι εγώ
αποφασίσαμε να ’μαστε εμείς
όχι τέσσερις ή τρεις
ξέρω, καταλαβαίνεις,
πάντως σ’ ευχαριστώ.
 
Έχω μια ερωμένη
που έχει μια ερωμένη
που έχει μια ερωμένη
τι μπλέξιμο κι αυτό.
 
Αλλά όλα καλά
αγάπη και χαρά 
αύριο πάλι όλο παιχνίδια 
ίσως βολτάρουμε στην παραλία
και φωτογραφηθούμε με τα γιοτ.
 
Οπότε μη γελάς χιχι
με το δικό μου πατιρντί 
είναι παράξενο να βρίσκεσαι εδώ 
γιατί δεν μπορείς να δεις  
τι σου είναι γραφτό.
 
Ίσως μια μέρα
γυρίσεις και πεις  
με γκρίζα μαλλιά
και καρδιά βαριά
απ’ της μοναξιάς σου το βυθό,
 
Έχω μια ερωμένη
που έχει μια ερωμένη
που έχει μια ερωμένη
πόσο καύλα είναι αυτό.

Η ΜΗ ΜΟΝΟΓΑΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΕΛΑΣ
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Ι.
η αγάπη μου είναι γυναίκα
& όταν την κρατάω 
νιώθω τη ζεστασιά της
    νιώθω όμορφα
    νιώθω ασφαλής

τότε –δεν σκέφτομαι ποτέ
τις φωνές της οικογένειάς μου
ποτέ δεν ακούω τις αδερφές μου να λένε
νταλίκες, ανώμαλες, περίεργες
    ελάτε για επίσκεψη, αλλά μη
    φέρετε τις φίλες σας
        εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, 
        αλλά μην το πείτε στη μαμά
        θα της ράγιζε η καρδιά
δεν νιώθω ποτέ του πατέρα μου 
τα κόκαλα να τρίζουν 
δεν ακούω ποτέ τη μητέρα μου να κλαίει
Θεέ μου, τι παιδί είναι αυτό;

ΙΙ.
η αγάπη μου έχει ξανθά μαλλιά
& όταν χαϊδεύουν το πρόσωπό μου
είναι απαλά
    είναι σαν χιλιάδες δάχτυλα
    άγγιξέ με & κράτα με
        νιώθω όμορφα

τότε –δεν σκέφτομαι ποτέ το αγοράκι
που με έφτυσε & με είπε αράπισσα
δεν σκέφτομαι ποτέ τους αστυνομικούς
που κλώτσησαν το σώμα μου & είπαν σύρσου 
δεν σκέφτομαι ποτέ Μαύρα σώματα
κρεμασμένα από δέντρα ή γεμάτα
τρύπες από σφαίρες
δεν ακούω ποτέ τις αδελφές μου να λένε
τα μαλλιά των λευκών βρωμάνε
μην εμπιστεύεσαι κανέναν τους
δεν νιώθω ποτέ του πατέρα μου 
τα κόκαλα να τρίζουν
δεν ακούω ποτέ τη μητέρα μου να μιλά
για τον πόνο στην πλάτη της από το τρίψιμο των πατωμάτων 
δεν την ακούω ποτέ να κλαίει
Θεέ μου, τι παιδί είναι αυτό;

ΙΙΙ.
η αγάπη μου έχει μπλε μάτια
& όταν με κοιτάει 
πλέω σε μια λίμνη ζεστή 
    νιώθω τους μυς μου να λιώνουν από επιθυμία
        νιώθω όμορφα 
        νιώθω ασφαλής

Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑMY LOVER IS A WOMAN

I.
my lover is a woman 
& when I hold her
feel her warmth
    i feel good
    feel safe

then –i never think of
my family’s voices
never hear my sisters say
bulldaggers, queers, funny
    come see us, but don’t
    bring your friends
        its ok with us,
        but don’t tell mama
        it’d break her heart
never feel my father
turn in his grave
never hear my mother cry
Lord, what kind of child is this?

II.
my lover’s hair is blonde
& when it rubs across my face
it feels soft
    feels like a thousand fingers
    touch my skin & hold me
        and i feel good

then –I never think of the little boy
who spat & called me nigger
never think of the policemen 
who kicked my body & said crawl
never think of Black bodies 
hanging in trees or filled 
with bullet holes
never hear my sisters say
white folks hair stinks
don’t trust any of them
never feel my father 
turn in his grave
never hear my mother talk
of her backache after scrubbing floors
never hear her cry
Lord, what kind of child is this?

III.
my lover’s eyes are blue
& when she looks at me
i float in a warm lake
    feel my muscles go weak with want
        feel good
        feel safe
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τότε –δεν σκέφτομαι ποτέ όλα τα μπλε
μάτια που με κάρφωσαν και  
μετακινήθηκαν τρεις θέσεις πιο κει 
σε κάποιο μπαρ
δεν ακούω ποτέ την οργή των αδελφών μου
για τους συφιλιδικούς Μαύρους άνδρες 
που έγιναν πειραματόζωα
    την οργή τους για τα στειρωμένα παιδιά
        βλέπω να σταματάνε σε μια διασταύρωση
        για να τρομάξουν τη λευκή 
        κωλόγρια
δεν νιώθω ποτέ του πατέρα μου 
τα κόκαλα να τρίζουν 
δεν θυμάμαι ποτέ τη μητέρα μου
να μου μαθαίνει τα μάλιστα κύριε & κυρία
για να με κρατήσει ζωντανή
δεν ακούω ποτέ τη μητέρα μου να κλαίει
Θεέ μου, τι παιδί είναι αυτό;

ΙV.
& όταν πάμε σε ένα γκέι μπαρ
& οι δικές μου με αποφεύγουν γιατί ξεπέρασα
τα όρια
& οι δικοί της κοιτάνε να δουν τι 
πάει στραβά μ’ αυτή
    ποιο ελάττωμα
    την οδήγησε σε μένα

& όταν περπατάμε στους δρόμους
αυτής της πόλης
    ξεχνιόμαστε και αγγιζόμαστε 
    ή κρατιόμαστε χέρι-χέρι
        & οι άνθρωποι
        κοιτάνε, αγριοκοιτάνε, συνοφρυώνονται, βρίζουν
            αυτές τις ανώμαλες

θυμάμαι
    κάθε λέξη που μου έμαθαν
    κάθε λέξη που μου είπαν
    κάθε τι που μου έκαναν
        & μετά μισώ
κοιτάω την αγάπη μου
& για μια στιγμή
    αμφιβάλλω

τότε –κρατάω το χέρι της πιο σφιχτά
    & μπορώ να ακούσω τη μητέρα μου να κλαίει.
    Θεέ μου, τι παιδί είναι αυτό;

then –I never think of the blue 
eyes that have glared at me
moved three stools away from me
in a bar
never hear my sisters rage
of syphilitic Black men as
guinea pigs
    rage of sterilized children
       watch them stop in an
       intersection to scare the old
       white bitch
never feel my father turn
in his grave
never remember my mother 
teaching me the yes sirs & ma’ams
to keep me alive
never hear my mother cry
Lord, what kind of child is this?

IV.
& when we go to a gay bar
& my people shun me because i crossed
the line
& hear her people look to see what’s 
wrong with her
    what defect
    drove her to me

& when we walk the streets 
of this city
    forget and touch
    or hold hands
        & the people
        stare, glare, frown & taunt
            at those queers

i remember
    every word taught me
    every word said to me
    every deed done to me
        & then i hate
i look at my lover
& for an instant
    doubt 

then –I hold her hand tighter
    & can hear my mother cry.
    Lord, what kind of child is this?
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FOR THE STRAIGHT FOLKS WHO DON’T MIND GAYS
BUT WISH THEY WEREN’T SO BLATANT

You know some people 
got a lot of nerve.
sometimes i don’t believe
the things i see and hear.

Have you met the woman 
who’s shocked by 2 women kissing
& in the same breath
tells you she’s pregnant?
BUT GAYS SHOULDN’T BE BLATANT.

Or this straight couple 
sits next to you in a movie 
& you can’t hear the dialogue 
cause of the sound effects.
BUT GAYS SHOULDN’T BE BLATANT.

& the woman in your office 
spends your entire lunch hour 
talking about her new bikini drawers 
& how much her husband likes them.
BUT GAYS SHOULDN’T BE BLATANT.

Or the “hip” chick in your class 
rattling a mile a minute 
while you’re trying to get stoned in the john,
about the camping trip she took
with her musician boyfriend.
BUT GAYS SHOULDN’T BE BLATANT.

You go in a public bathroom 
& all over the walls 
there’s John loves Mary
Janice digs Richard
Pepe loves Delores, etc., etc.
BUT GAYS SHOULDN’T BE BLATANT.

Or you go to an amusement park 
& there’s a tunnel of love 
& pictures of straights 
painted on the front 
& grinning couples 
coming in & out.
BUT GAYS SHOULDN’T BE BLATANT.

Fact is, blatant heterosexuals are all over the place.
Supermarkets, movies, on your job, 
in church, in books, on television 
every day & night, every place –
even in gay bars.
& they want gay men & women 
to go hide in the closets.

So to you straight folks
i say –sure, i’ll go 
if you go too
but i’m polite 
so –after you.

Ξέρετε κάποιοι άνθρωποι
έχουν πολύ θράσος.
είναι φορές που δεν πιστεύω
τα μάτια και τ’ αυτιά μου.

Έχετε συναντήσει γυναίκα
που σκανδαλίζεται από 2 γυναίκες που φιλιούνται
& την ίδια στιγμή 
σου λέει πως είναι έγκυος;
ΚΑΤΑ Τ’ ΑΛΛΑ ΟΙ ΓΚΕΪ ΔΕΝ ΘΑ ’ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ.

Ή αυτό το στρέιτ ζευγάρι
που κάθεται δίπλα σου στην ταινία
& τα ηχητικά τους εφέ
σε εμποδίζουν να ακούσεις το διάλογο.
ΚΑΤΑ Τ’ ΑΛΛΑ ΟΙ ΓΚΕΪ ΔΕΝ ΘΑ ’ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ.

& η γυναίκα στο γραφείο που δουλεύεις
περνά όλο το μεσημεριανό διάλειμμα
μιλώντας για το καινούργιο της μπικίνι
& το πόσο το γουστάρει ο άνδρας της.
ΚΑΤΑ Τ’ ΑΛΛΑ ΟΙ ΓΚΕΪ ΔΕΝ ΘΑ ’ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ.

Ή η «προχώ» γκόμενα στην τάξη σου
που φλυαρεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα
για το κάμπινγκ που πήγε με τον γκόμενό της που είναι μουσικός
ενόσω προσπαθείς να μαστουρώσεις στις τουαλέτες.
ΚΑΤΑ Τ’ ΑΛΛΑ ΟΙ ΓΚΕΪ ΔΕΝ ΘΑ ’ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ.

ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΕΪΤ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΟΙ ΓΚΕΪ
ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΙ
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CONFLAGRATION

I wonder
how many matches
it would take
to lay a single-file trail
from here
to richard nixon’s ass.

It’s probably not a good idea.
I can see him now,
waving his singed prick
on nationwide television,
telling how it was saved
by a tub of confidence
provided by
his silent majority.

Αναρωτιέμαι
πόσα σπίρτα
χρειάζονται
για να φτιάξεις μια μονή γραμμή
από δω
μέχρι τον κώλο του ρίτσαρντ νίξον.

Πιθανότατα δεν είναι καλή ιδέα.
Τον βλέπω τώρα,
να κουνά πέρα δώθε το ξαναμμένο καβλί του
στα κανάλια εθνικής εμβέλειας,
εξηγώντας πώς το γλίτωσε
η υπερβολική εμπιστοσύνη
που του παρείχε
η σιωπηλή πλειοψηφία.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Πας στις δημόσιες τουαλέτες
& παντού τριγύρω στους τοίχους
διαβάζεις ο Γιάννης αγαπά τη Μαρία
η Τζάνις γουστάρει τον Ρίτσαρντ
ο Πέπε αγαπά την Ντελόρες, κ.λπ., κ.λπ.
ΚΑΤΑ Τ’ ΑΛΛΑ ΟΙ ΓΚΕΪ ΔΕΝ ΘΑ ’ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ.

Ή πας σε ένα λούνα παρκ
& νάσου το τρενάκι της αγάπης
με στρέιτ 
ζωγραφισμένους στην πρόσοψη
& χαμογελαστά ζευγαράκια
να μπαινοβγαίνουν.
ΚΑΤΑ Τ’ ΑΛΛΑ ΟΙ ΓΚΕΪ ΔΕΝ ΘΑ ’ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ.

Η αλήθεια είναι πως ο τόπος είναι γεμάτος στρέιτ που προκαλούν.
Στα σουπερμάρκετ, στο σινεμά, στη δουλειά σου, 
στην εκκλησία, στα βιβλία, στην τηλεόραση
νύχτα & μέρα, παντού –
ακόμα και στα γκέι μπαρ.
& θέλουν οι γκέι άνδρες και γυναίκες
να πάνε να κρυφτούν στις ντουλάπες.

Έτσι, σε εσάς τους στρέιτ 
έχω να πω –σίγουρα, θα πάω
αν πάτε κι εσείς
αλλά είμαι ευγενής 
οπότε –μετά από σας.



PAT PARKER ΤΕΦΛΟΝ22

Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να ξεχάσεις πως είμαι Μαύρη.
Δεύτερον, ποτέ μην ξεχάσεις πως είμαι Μαύρη.

Καλό θα ήταν να γουστάρεις Αρίθα Φράνκλιν,
αλλά να μη βάζεις δίσκους της κάθε φορά που έρχομαι από το σπίτι.
Αν πάλι αποφασίσεις να βάλεις Μπετόβεν –μη μου πεις  
την ιστορία της ζωής του. Κάναμε κι εμείς μουσική στο σχολείο.

Φάε αφρικανικό φαγητό αν σ’ αρέσει, αλλά μην περιμένεις από μένα 
να σου βρω εστιατόρια 
ή να σου το μαγειρέψω.

Κι αν κάποιος Μαύρος σε προσβάλει,
σε κλέψει, βιάσει την αδερφή σου, βιάσει εσένα,
κάνει το σπίτι σου ρημαδιό, ή απλώς συμπεριφέρεται σαν μαλάκας –
μη μου ζητήσεις συγνώμη, σε παρακαλώ
επειδή θέλεις να του προξενήσεις σωματικές βλάβες.
Θα με κάνεις να αναρωτηθώ αν είσαι χαζή.

Κι αν στ’ αλήθεια πιστεύεις ότι οι Μαύροι είναι καλύτεροι 
εραστές από τους λευκούς –μη μου το πεις. Θα μου μπουν σκέψεις 
να χρεώνω ταρίφα επιβήτορα.

Κοντολογίς, αν πραγματικά θες να γίνεις 
φίλη μου –μην κουράζεσαι. Είμαι τεμπέλα.
Μην το ξεχνάς.

ΣΤΗ ΛΕΥΚΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΙΛΗ ΜΟΥ

FOR THE WHITE PERSON WHO 
WANTS TO KNOW HOW TO BE
MY FRIEND

The first thing you do is to forget that i’m Black.
Second, you must never forget that i’m Black.

You should be able to dig Aretha,
but don’t play her every time i come over.
And if you decide to play Beethoven –don’t tell
me his life story. They made us take music 
appreciation too.

Eat soul food if you like it, but don’t expect me 
to locate your restaurants
or cook it for you.

And if some Black person insults you,
mugs you, rapes your sister, rapes you,

rips your house, or is just being an ass –
please, do not apologize to me
for wanting to do them bodily harm.
It makes me wonder of you’re foolish.

And even if you really believe Blacks are better 
lovers than whites –don’t tell me. I start thinking 
of charging stud fees.

In other words, if you really want to be my 
friend –don’t make labor of it. I’m lazy.
Remember.
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HAVE YOU EVER TRIED TO HIDE?

“How do we know that the Panthers will accept a gift from 
white middle-class women?”

Have you ever tried to hide? 
in a group
    of women
        hide
            yourself
slide between the floorboards
slide yourself away, child,
    away from this room
    & your sister
before she notices
your Black self &
her white mind
slide your eyes
    down
        away from the other Blacks
            afraid
a meeting of eyes
& pain would travel between you
change like milk to buttermilk
a silent rage.
            SISTER! your foot’s smaller,
            but it’s still on my neck.

«Πώς ξέρουμε ότι οι Πάνθηρες θα δεχθούν ένα δώρο από τις 
λευκές μεσοαστές;»

Έχεις προσπαθήσει ποτέ να κρυφτείς;
σε μία ομάδα
    γυναικών
        να κρύψεις
            τον εαυτό σου
να γλιστρήσεις ανάμεσα στο παρκέ
να συρθείς μακριά, σου λέω,
    μακριά από αυτό το δωμάτιο
    & την αδελφή σου
πριν συνειδητοποιήσει
πόσο Μαύρη εσύ 
πόσο λευκό το μυαλό της
να γλιστρήσει το βλέμμα
    κάτω
        μακριά από τις άλλες Μαύρες
            φοβάσαι
ένα συναπάντημα των ματιών
& ο πόνος θα διέτρεχε την απόσταση ανάμεσά σας
θα άλλαζε καταπώς το γάλα γίνεται βούτυρο
τη σιωπηλή οργή.
        ΑΔΕΛΦΗ! το πόδι σου είναι ελαφρύτερο,
        αλλά πατάει ακόμα τον λαιμό μου.

ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙΣ;
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THERE IS A WOMAN IN THIS TOWN

Τhere is a woman in this town

she goes to different bars
sits in the remotest place
watches the other people
drinks til 2 & goes home –alone

some say she is lonely
some say she is an agent
none of us speak to her

Is she our sister?

There is a woman in this town

she lives with her husband
she raises her children
she says she is happy
& is not a women’s libber

some say she is misguided
some say she is an enemy
none of us know her

Is she our sister?

Τhere is a woman in this town

she carries a lot of weight
her flesh triples on her frame
she comes to all the dances
dances a lot; goes home –alone

some say she’s a lot of fun
some say she is too fat
none of us have loved her

Is she our sister?

Τhere is a woman in this town

she owns her own business
she goes to work in the day
she goes home at night
she does not come to the dances

some say she is a capitalist
some say she has no consciousness
none of us trust her 

Is she our sister?

Τhere is a woman in this town

she comes to all the parties
wears the latest men’s fashions
calls the women mama
& invites them to her home

Υπάρχει μια γυναίκα σ’ αυτή την πόλη

πηγαίνει σε διάφορα μπαρ
κάθεται στην πιο απόμερη γωνιά
παρακολουθεί τον κόσμο
πίνει μέχρι τις 2 & πάει σπίτι –μόνη

κάποιες λένε είναι μοναχική
κάποιες λένε είναι πράκτορας
καμιά από μας δεν της μιλάει

Είναι αδελφή μας;

Υπάρχει μια γυναίκα σ’ αυτή την πόλη

μένει με τον άντρα της
μεγαλώνει τα παιδιά της
λέει πως είναι ευτυχισμένη
& δεν είναι φεμινίστρια

κάποιες λένε είναι παραπλανημένη
κάποιες λένε είναι εχθρός
καμιά από μας δεν την ξέρει

Είναι αδελφή μας;

Υπάρχει μια γυναίκα σ’ αυτή την πόλη

είναι τετράπαχη
η σάρκα της τριπλασιάζει τον σκελετό της
έρχεται σε όλους τους χορούς
χορεύει πολύ˙ πάει σπίτι –μόνη

κάποιες λένε είναι και γαμώ τα παιδιά
κάποιες λένε είναι πολύ χοντρή
καμιά από μας δεν την έχει αγαπήσει

Είναι αδελφή μας;

Υπάρχει μια γυναίκα σ’ αυτή την πόλη

έχει τη δική της επιχείρηση
πάει στη δουλειά τη μέρα
πάει σπίτι το βράδυ
δεν έρχεται στους χορούς

κάποιες λένε είναι καπιταλίστρια
κάποιες λένε δεν έχει συνείδηση
καμιά από μας δεν την εμπιστεύεται

Είναι αδελφή μας; 

Υπάρχει μια γυναίκα σ’ αυτή την πόλη

έρχεται σε όλα τα πάρτι
φοράει την τελευταία λέξη της ανδρικής μόδας
λέει τις γυναίκες μανίτσα
& τις καλεί σπίτι της

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
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some say she’s into roles
some say she hates herself
none of us go out with her

Is she our sister?

Τhere is a woman in this town

she was locked up
she comes to many meetings
she volunteers for everything
she cries when she gets upset

some say she makes them nervous
some say she’s too pushy
none of us invite her home

Is she our sister?

There is a woman in this town

she fills her veins with dope
goes from house to house to sleep
borrows money wherever she can
she pays it back if she must

some say she is a thief
some say she drains their energy
none of us have trusted her

Is she our sister?

Once upon a time, there was a dream, a dream of women, a 
dream of women coming together and turning the world around, 
turning the world around and making it over.
A dream of women, all women being sisters. A dream of caring. 
A dream of protection, a dream of peace.

Once upon a time, there was a dream, a dream of women. For 
the women who rejected the dream, there had only been a reas-
surance. For the women who believed the dream –there is dying, 
women, sisters dying.

Once upon a time there was a dream, a dream of women turning 
the world all over and it still lives. It lives for those who would 
be sisters.

It lives for those who need a sister.
It lives for those who once upon a time had a dream.

κάποιες λένε πως γουστάρει ρόλους
κάποιες λένε πως μισεί τον εαυτό της
καμιά από μας δεν βγαίνει μαζί της

Είναι αδελφή μας; 

Υπάρχει μια γυναίκα σ’ αυτή την πόλη

ήταν φυλακή 
έρχεται σε πολλές συναντήσεις
προθυμοποιείται να συμμετάσχει σε οτιδήποτε
κλαίει όταν στεναχωριέται

κάποιες λένε πως τις αγχώνει
κάποιες λένε πως είναι υπερβολικά φορτική
καμιά από μας δεν την καλεί σπίτι

Είναι αδελφή μας; 

Υπάρχει μια γυναίκα σ’ αυτή την πόλη

γεμίζει τις φλέβες της με πρέζα
κοιμάται από σπίτι σε σπίτι
δανείζεται χρήματα απ’ όπου βρει
τα επιστρέφει αν χρειαστεί

κάποιες λένε πως είναι κλέφτρα
κάποιες λένε πως τους απομυζεί την ενέργεια
καμιά από μας δεν την έχει εμπιστευτεί

Είναι αδελφή μας; 

Μια φορά και έναν καιρό, υπήρχε ένα όνειρο, 
ένα όνειρο για τις γυναίκες, ένα όνειρο πως 
οι γυναίκες ενώνονται και φέρνουν τον κόσμο 
τούμπα, φέρνουν τον κόσμο τούμπα και τον 
φτιάχνουν απ’ την αρχή. Ένα όνειρο πως οι 
γυναίκες, όλες οι γυναίκες αδελφώνονται. 
Όνειρο φροντίδας. Όνειρο προστασίας, όνειρο 
ειρήνης.

Μια φορά και έναν καιρό, υπήρχε ένα όνειρο, οι 
γυναίκες είχαν ένα όνειρο. Για τις γυναίκες που 
απέρριψαν το όνειρο υπήρξε μόνο επιβεβαίωση. 
Για τις γυναίκες που πίστεψαν το όνειρο –
υπάρχει θάνατος, γυναίκες, αδελφές που 
πεθαίνουν.

Μια φορά και έναν καιρό, υπήρχε ένα όνειρο, 
ένα όνειρο πως οι γυναίκες θα φέρουν τούμπα 
τον κόσμο και είναι ακόμα ζωντανό. Ζωντανό 
γι’ αυτές που θα σταθούν αδελφές.

Είναι ζωντανό για αυτές που χρειάζονται μια  
αδελφή.
Είναι ζωντανό για αυτές που μια φορά και έναν 
καιρό είχαν ένα όνειρο. 
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IT’S A SIMPLE DREAM

i have a dream
    no
    not Martin’s
        though my feet moved
        down many paths
it’s a simple dream

i have a dream
    not the dream of the vanguard
    not to turn this world 
        all over
    not the dream of the masses
    not the dream of women
    not to turn this world
        all
            over
it’s a simple dream

in my dream
i can walk the streets
holding hands with my lover

in my dream
i can go to a hamburger stand
& not be taunted by bikers on holiday

in my dream
i can go to a public bathroom 
& not be shrieked at by ladies

in my dream
i can walk ghetto streets
& not be beaten up by my brothers

in my dream 
i can walk out of a bar
& not be arrested by the pigs

i’ve placed this body
placed this mind 
in lots of dreams
    in Martin’s & Malcom’s
    in Huey’s & Mao’s
    in George’s & Angela’s
    in the north & the south
        of Vietnam & America
        & Africa

i’ve placed this body & mind
in dreams
    dreams of other people
now i’m tired
    now you listen!
i have a dream too.
it’s a simple dream.

έχω ένα όνειρο
    όχι
    όχι του Μάρτιν1

        αν και έχω περπατήσει
        πολλά μονοπάτια
είναι ένα απλό όνειρο

έχω ένα όνειρο
    όχι το όνειρο της πρωτοπορίας
    όχι τον κόσμο 
        να αναποδογυρίσω
όχι το όνειρο των μαζών
όχι το όνειρο των γυναικών
όχι τον κόσμο 
    να αναποδο
           γυρίσω
είναι ένα απλό όνειρο

στο όνειρό μου
μπορώ να περπατάω στο δρόμο
χέρι χέρι με την ερωμένη μου

στο όνειρό μου
μπορώ να πάω σε μια καντίνα
χωρίς να με χλευάσουν οι τσοπεράδες που πάνε διακοπές

στο όνειρό μου
μπορώ να πάω στις δημόσιες τουαλέτες
χωρίς να τσιρίξουν οι κυρίες

στο όνειρό μου
μπορώ να περπατήσω στους δρόμους του γκέτο
χωρίς να με δείρουν οι αδελφοί μου

στο όνειρό μου
μπορώ να βγω από το μπαρ
χωρίς να με συλλάβουν τα γουρούνια

αυτό το σώμα 
αυτό το μυαλό 
τα έχω βάλει σε πολλά όνειρα
    στου Μάρτιν & του Μάλκομ
    στου Χιούι2 & του Μάο
    στου Τζωρτζ3 & της Άντζελα4

    στον βορρά & τον νότο
    του Βιετνάμ & της Αμερικής
    & της Αφρικής 

αυτό το σώμα & το μυαλό 
τα έχω βάλει σε όνειρα
    όνειρα άλλων
τώρα κουράστηκα
    τώρα εσείς ακούστε!
έχω κι εγώ ένα όνειρο.
είναι ένα απλό όνειρο.

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΟΝΕΙΡΟ

1. Στο πρωτότυπο «I have a dream». Πρόκειται για το διάσημο αυτοσχεδιαστικό μέρος της ομιλίας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ το 
1963 πριν την ιστορική πορεία στην Ουώσινγκτον για τα δικαιώματα των Μαύρων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, η Μαχάλια 
Τζάκσον, βασίλισσα του γκόσπελ, του φώναξε να μιλήσει για τα όνειρά του και ο Κινγκ αυτοσχεδίασε.
2. Πρόκειται για τον Χιούι Νιούτον, ιδρυτή, μαζί με τον Μπόμπυ Σιλ, του κόμματος των Μαύρων Πανθήρων το 1966.
3. Πρόκειται για τον Τζωρτζ Τζάκσον, μαύρο ριζοσπάστη, μέλος των Μαύρων Πανθήρων.
4. Πρόκειται για την Άντζελα Ντέιβις, φεμινίστρια και ακτιβίστρια, μέλος του ΚΚ των ΗΠΑ.
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MY HANDS ARE BIG AND ROUGH

My hands are big 
& rough & callused –
like my mother’s.

My innards are twisted
& torn & sectioned –
like my father’s.

Some of
my sisters see me as
    big & twisted
    rough & torn
    callused & sectioned
definitely not pleasant
to be around.

Had i listened to my father
i would be
married & miserable
    dreaming of fish
    & open space
    & bellowing my needs
        waiting for someone
        to listen to the second run
        & know

It’s difficult to be
    strong
    & appear sure
no one ever believes
when you cry.

Had i listened to my mother
i would be
married & miserable
    dreaming –praying
    of security
    & choking on my needs
        waiting for someone
        to listen to the second run
        & know

It’s dificult to be
    quiet
    & appear sure
no one believes 
when you
don’t
show your tears.

My hands are big & rough
    like my mother’s
my innards are twisted & torn 
    like my father’s
my self is
    my big hands –
        like my father’s
    & torn innards –
        like my mother’s
& they both felt
& were
& i am
    a product of that
    not a political consciousness.

Τα χέρια μου είναι μεγάλα 
& τραχιά & γεμάτα κάλους –
όπως της μητέρας μου.

Τα σωθικά μου είναι ανακατεμένα
& διαλυμένα & κομματιασμένα –
όπως του πατέρα μου.

Κάποιες 
από τις αδελφές μου με θεωρούν  
    μεγάλη & ανακατεμένη
    τραχιά & διαλυμένη
    με κάλους & κομματιασμένη
σίγουρα όχι ευχάριστη
παρέα. 

Αν είχα ακούσει τον πατέρα μου
θα ήμουν
παντρεμένη & αξιολύπητη
    θα ονειρευόμουν ψάρια
    & ανοιχτούς χώρους
    & θα φώναζα ότι έχω ανάγκες
        περιμένοντας κάποιον
        να με καταλάβει
        με τη δεύτερη

Είναι δύσκολο να είσαι 
    δυνατή
    & να φαίνεσαι σίγουρη
κανείς ποτέ δεν σε πιστεύει
όταν κλαις.

Αν είχα ακούσει τη μητέρα μου
θα ήμουν
παντρεμένη & αξιολύπητη
    θα ονειρευόμουν –θα προσευχόμουν
    για ασφάλεια
    & θα έκανα γαργάρα τις ανάγκες μου
        περιμένοντας κάποιον
        να με καταλάβει
        με τη δεύτερη

Είναι δύσκολο να είσαι
    σιωπηλή
    & να φαίνεσαι σίγουρη
κανείς δεν σε πιστεύει
όταν
δεν
χύνεις δάκρυα.

Τα χέρια μου είναι μεγάλα & τραχιά
    όπως της μητέρας μου
τα σωθικά μου είναι ανακατεμένα & διαλυμένα 
    όπως του πατέρα μου
εγώ είμαι
    τα μεγάλα μου χέρια –
        όπως του πατέρα μου
    & τα διαλυμένα σωθικά –
        όπως της μητέρας μου
& οι δύο ένιωσαν
& ήταν 
& εγώ είμαι
    προϊόν αυτών
    όχι πολιτικής συνείδησης.

ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΡΑΧΙΑ
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WHERE DO YOU GO TO BECOME
A NON-CITIZEN?

TOUR AMERICA!

I want to resign, I want out.
I want to march to the nearest place
Give my letter to a smiling face.
I want to resign, I want out.

President Ford vetoed a jobs bill
Sent to him from Capitol Hill
While we sit by being super cool
He gets a $60,000 swimming pool.
I want to resign, I want out.

$68,000 to Queen Elizabeth to not grow cotton
Yet there’s no uproar that this jive is rotten.
$14,000 to Ford Motors not to plant wheat
I guess the government don’t want wheat all over the seats.
I wanna resign, I want out.

The CIA Commission was in session for 26 weeks long
Said the boys didn’t do much wrong
They gave our acid –a test– so they tell
Yet if you and I used it, we’d be in jail.
I wanna resign, I want out.

And from Taft College –a small group of fools
Chased all the Black students out of the school
And good citizens worried about property sale
Chased away Black teenagers from picturesque Carmel.
I wanna resign, I want out.

The Little League after using all excuses up
Says a 10-year-old girl must use a boys’ supportive Cup.
An International Women’s Congress in Mexico to make plans
Elected for their president –a white liberal man.
I wanna resign, I want out.

The APA finally said all gays aren’t ill
Yet ain’t no refunds on their psychiatric bills.
A federal judge says MCC is valid –a reality
Yet it wont keep the pigs from hurting you or me.
I wanna resign, I want out.

I wanna resign, I want out.
Please lead me to the place
Show me the smiling face
I’m skeptical, full of doubt.
I wanna resign, I want out.

Tour America!
A tv commercial said.
I will –
there are things I need:
    travelers checks in New York
    gas mask in Berkeley
    face mask in Los Angeles
    national guardsmen to protect me
         in the South
    marines to protect me
         from guardsmen
             in the Midwest
    police to protect me
         from hustlers
             in the ghettos
    bulletproof vest and helmet
         to protect me from police
             everywhere. 

Tour America!
Perhaps
    it would be better
        to blow it up.

Γυρίστε την Αμερική!
Λέει μια διαφήμιση στην τιβί.
Θα το κάνω – 
χρειάζομαι όμως:
    ταξιδιωτικές επιταγές στη Νέα Υόρκη
    αντιασφυξιογόνα μάσκα στο Μπέρκλεϊ
    μάσκα προσώπου στο Λος Άντζελες
    εθνοφρουρούς να με προστατέψουν
        στο Νότο
    πεζοναύτες να με προστατέψουν
      από τους εθνοφρουρούς
         στα Μεσοδυτικά
    αστυνομία να με προστατεύσει
      από τους μαστροπούς
         στα γκέτο
    αλεξίσφαιρο γιλέκο και κράνος
      να με προστατεύσουν από την αστυνομία
         οπουδήποτε.

Γυρίστε την Αμερική!
Ίσως
    καλύτερα
        να την ανατίναζα.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!
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Θέλω να παραιτηθώ, θέλω να διαγραφώ.
Θέλω να πάω σ’ ένα μέρος κοντινό 
Να δώσω το γράμμα σ’ ένα πρόσωπο γελαστό.
Θέλω να παραιτηθώ, θέλω να διαγραφώ.

Ο Πρόεδρος Φορντ ψήφισε κατά
Στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά
Κι εμείς καθόμαστε εδώ τόσο χαλαροί
Ενώ εκείνος αγοράζει την πισίνα του τριπλή.
Θέλω να παραιτηθώ, θέλω να διαγραφώ.

Η Ελισάβετ $68,000 πήρε βαμβάκι να μην καλλιεργήσει 
Κι ακόμη ούτε κιχ που αυτή η φιέστα έχει σαπίσει.
Στη Φορντ Μότορς $14,000 δώσανε να μη φυτέψει στάρι
Μιας κι η κυβέρνηση καρέκλες μες στο στάρι, δεν γουστάρει.
Θέλω να παραιτηθώ, θέλω να διαγραφώ.

Η Σι Άι Έι Επιτροπή συσκεπτόταν 26 βδομάδες στη σειρά
Τα αγόρια, είπανε, δεν ήτανε τόσο κακά
Τριπάκια σπρώχνανε για δοκιμή 
Αν όμως τα παίρναμε εγώ και συ, θα μας ’στελναν φυλακή.
Θέλω να παραιτηθώ, θέλω να διαγραφώ.

Και στο Πανεπιστήμιο Ταφτ –ένα μάτσο χαζοί
Κυνήγησαν τους Μαύρους φοιτητές μέχρι έξω απ’ τη σχολή
Και οι καλοί πολίτες που για τις τιμές των ακινήτων ανησυχούν
Στο γραφικό Καρμέλ, τους Μαύρους εφήβους κυνηγούν.
Θέλω να παραιτηθώ, θέλω να διαγραφώ.

Το Λιτλ Λιγκ1 αφού δεν είχε άλλη δικαιολογία 
Είπε πως ένα 10χρονο κορίτσι χρειάζεται στ’ αρχίδια προστασία.
Μια διεθνής Σύσκεψη Γυναικών στο Μεξικό για να κάνει τον σχεδιασμό
Πρόεδρο εξέλεξε ένα φιλελεύθερο λευκό αρσενικό.
Θέλω να παραιτηθώ, θέλω να διαγραφώ.

Κι η Έι-Πι-Έι2 έφτασε να πει να μην περνάμε κάθε γκέι για ασθενή
Αλλά για τους ψυχιάτρους δεν τους έδωσε δεκάρα τσακιστή.
Και έχεις και τον δικαστή που την Εμ Σι Σι3 επικροτεί –σοβαρά
Όταν όμως τα γουρούνια μάς χτυπούν δεν βγάζει ούτε μιλιά.
Θέλω να παραιτηθώ, θέλω να διαγραφώ.

Πηγαίνετέ με σε ένα μέρος κοντινό
Δείξτε μου το πρόσωπο το γελαστό.
Είμαι δύσπιστη, αμφισβητώ.
Θέλω να παραιτηθώ, θέλω να διαγραφώ.

ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΩ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΗΣ;

1. Διεθνές τουρνουά μπέιζμπολ για παιδιά. Έως και το 1974 συμμετείχαν μόνο αγόρια. Όμως μετά από μήνυση της Maria Pepe 
(με την υποστήριξη του National Organisation for Women), η οποία έγινε και η πρώτη γυναίκα που συμμετείχε στο Little League, 
επιτράπηκε η συμμετοχή κοριτσιών.
2. American Psychological Association (APA): Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία.  
3. Major Cities Chiefs Association (MCCA), δηλαδή οργανωμένοι οι αρχιαστυνομικοί.
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Μια πίστη μ’ έφερε εδώ.
Δεν ξέρω αν ήτανε η πίστη μου σε σένα 
ή στην ιδεολογία σου 
–στην ιδεολογία μας.
Εξόριστος λοιπόν σ’ αυτό το ξερονήσι
μα εξόριστος μαζί σου.
Κι απ’ το μαζί αυτό παίρνω πολύ κουράγιο.
Βέβαια, για να ’μαι ειλικρινής,
είναι λιγάκι μαλακοί οι βασανιστές απέναντί μου.
Δε μ’ έχουν, φαίνεται, για τόσο άντρα
και δε μου βγάζουν όλη την αντρίλα τους.
Μ’ εσένα όμως δεν αστειεύονται καθόλου.
Κι όταν σε γυρίζουνε
λιπόθυμο, αιμόφυρτο, σχεδόν νεκρό
τρέχω σ’ αγγίζω ζωντανό και τότε ανασαίνω. 
Δεν ξέρω αν μ’ έχεις υποψιαστεί ποτέ
αν έχεις κάτι ψυλλιαστεί.
Γι’ αυτό, όταν ανοίγει ο καιρός
και μας πάνε στο γιαλό για να πλυθούμε
–λιγνά κορμιά, μόνο με σορτς κι αρβύλες–
ορμάω να πέσω πρώτος
να κρυφτώ μες στο νερό.
Δε θέλω να με δεις γυμνό
όπως θα σε κοιτώ να γδύνεσαι
και καταλάβεις.
Κι όσο μας γλείφει η θάλασσα σα γλώσσα
μιλάει πιο δυνατά η πίστη μέσα μου 
–η όποια πίστη–
και στους βασανιστές ξανά θα πω
«δεν υπογράφω!».

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΙΟΣ
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Μακρινός ξάδερφος.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε αλλού.
Τον πρωτοείδα στα δεκαεννιά του
κι έλαμπε.
Παντρεύτηκε πριν κάτι μήνες.
Καλέσαν οι δικοί του τους δικούς μου.
Σόγια.
Αν μ’ είχε πάρει να με καλέσει
θα ’χα πάει
μα δε με πήρε και δεν πήγα.
Χθες τον είδα στην κηδεία του παππού του
σχεδόν τριαντάρη
κι έλαμπε πάλι.
Ήταν τόσο ωραίος όπως έκλαιγε 
μες στα μαύρα του ρούχα 
και την αξυρισιά του πένθους
που όταν πήγα να τον συλλυπηθώ
μπέρδεψα τις ελληνικές ευχές
–«Να σας ζήσει!» στη γέννα
«Να ζήσετε!» στο γάμο
«Ζωή σε σας!» στο θάνατο–
και γίναν όλα μέσα μου ένα
η γέννα, ο γάμος, ο θάνατος
κι όπως του ’σφιξα το λυπημένο χέρι
βγήκε απ’ τα χείλη μου μια νέα ευχή
σα να ’ταν οι άλλες τρεις αυτή η μία
κι είπα: «Ζωή σε σένα!».

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ

ΛΕΥΚΙΟΣ
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Τώρα πια μόνο ανατρέχω.

Βουβά κι Ασπρόμαυρα
κάτι ώρες φθηνής ησυχίας η φυσική σου αχλή γέμιζε
Άξαφνα κι Εμφατικά το δωμάτιο κι εγώ 
ξύπναγα ανασαίνοντας το όνομά σου 
–άηχο μάντρα μιας κάποιας αλητείας–
συσκευάζοντας σ’ αυτό ακαριαίες ευτυχίες  

Τώρα πια έχουν πάψει 

όλες οι μουσικές επενδύσεις που Απογείωναν τη Δράση 
Νουάρ υποθέσεις Απίθανων Αποδράσεων
–Ζωοδόχου Φυγής ανήμερα–
Χολιγουντιανών λέει προδιαγραφών
(υπεραστρικά ταξίδια χωρίς δίχτυ προστασίας
–κι αποστασίας– υποθηκευμένες οι θαλπωρές)  

Παραμείναμε γαρ εντός. Ασφαλείς.

Υ.Γ.

Να είσαι όμως ήσυχος:
Θα κουβαλάω Πάντα 
πάνω μου (νάιλον) σακούλες ευγνωμοσύνης
Για Σένα,
που μ’ έμαθες 
να πολτοποιώ τόσο καλά
τα συναισθήματά μου 
κάτω από τα πιο ακονισμένα μολύβια

   έτσι ώστε να μην θωπεύεται
   κανείς
   αλόγιστα

και προκληθούν ανεπιθύμητες
κουκκίδες στο άσπιλο

του μικροαστικού μας φαντασιακού.

(Ω! ας βάλουμε τώρα το χέρι στο μισάνοιχτο 
στόμα γουρλώνοντας τα μάτια)

ΕΝΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΚΙ ΕΠΙ ΤΑ ΑΥΤΑ

ΚΟΡΙΤΣΙ ΟΞΥ
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Πριν από τις θριαμβικές 
τις παγανιστικές σου προκηρύξεις 
όμως
περί προθυμίας για θυσίες τελετουργικές
με άφθονο αίμα και κρασί
θύρσους και δάκρυα 
και άγριους χορούς

κι από τις πιο επικίνδυνες διαβατήριες αποστολές
στις πύλες της ανώτατης ανδρείας
μέσα από αέρια και γκλομπς και ποδοβολητά
 
πριν από άξαφνες εκδηλώσεις επιφοίτησης
περί της κοσμικής μας σωτηρίας

δεν ξάπλωσες ούτε ένα λεπτό ανάσκελα στο χώμα
να το μυρίσεις και να πιεις ένα τσιγάρο με κλειστά μάτια 
συζητώντας χαμηλοφώνως με τον Κορτάσαρ
μια σπάνια εκτέλεση ενός Κολτρέιν

γδυμένος 
έστω πρόσκαιρα 
εκείνη την τριμμένη ακρυλική προσποίηση
που χρόνια τώρα βρίσκεις
ξεθάβοντας από καλάθια προσφορών
σε μια πάροδο –δήθεν μυστική– 
της Αγίου Μάρκου

ας γράψουμε λοιπόν πολύ 
πάρα πολύ
τόσο 
ώστε να φτάσει, λέει, 
κάποια στιγμή 
που να τα έχουμε γράψει όλα
ε και τότε 
τι να κάνουμε;
θα τα ξαναγράψουμε
όλα
από την αρχή 
μήπως κι έτσι 
κάποτε
δικαιωθεί κι αυτός
ο τόσο παρεξηγημένος

ο Πιερ Μενάρ 

ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΗΤΑΝ ΟΤΙ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕΪΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΙΛΟΥΣ ΗΡΩΑ

ΚΟΡΙΤΣΙ ΟΞΥ



ΤΕΦΛΟΝ34

Εδώ που είναι τώρα 
ο τροχός του ποδηλάτου σου
κάποτε ήταν το προσκέφαλό μου,
η πέτρα που με κράτησε παιδί.
Εδώ που τρέχει τώρα 
το νερό στον υπόνομο
κάποτε σ’ άκουσα δέρμα ν’ αλλάζεις,
κι έτσι υπόκωφα, επικίνδυνα,
δέθηκα σ’ ένα σκίρτημα για πάντα.

Εδώ που πέφτει τώρα 
ξερό το σύννεφο και χάνεται
κάποτε έμπαινε ένα χέρι απ’ το παράθυρο
και με ξυπνούσε πριν ξεχάσω το όνειρό μου.
Εδώ που είναι τώρα 
το στενό πεζοδρόμιο
κάποτε έσπαγε στα χέρια μου ο ασβέστης,
κάποτε κρέμονταν σκουλήκια και πουλιά.

Εδώ που μένει τώρα
η αστική παρακμή αντί της Άνοιξης
ανατριχιάζω όταν περνάω και το σκέφτομαι
και δεν έχω λουλούδι για ν’ αφήσω,
παρά τη μνήμη μόνο και τον ήλιο
και τη μισή πορτοκαλιά πίσω απ’ τα κάγκελα
να μου θυμίζει πως δεν το ονειρεύτηκα
ποτέ τόσο σκληρό –σκληρά πεζό–,
τόσο απάνθρωπο το μέλλον μας.

27.11.10

ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Π.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
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Μέσα στη λάβα χτύπησε η καμπάνα
παραμορφώνοντας το παιάνισμα της μπάντας.
Προσφυγομάνα Νίκαια, σου φιλώ τα χέρια,
αυτά που τρέμουν διαμερίζοντας τον άρτο.
Μια καύλα ψυχική πίσω απ’ τα ράσα
κι ο όγκος σβήνεται ως διά θαύματος στην ακτινογραφία.
Μα αύριο ανοίγουν τα σχολεία...

Η Αγία Τριάδα ίπταται πάνω απ’ τα γέρικα κεφάλια
κι εγώ ζητάω να χαθώ κάτω απ’ τη φούστα της
μέχρι να πέσω ζαλισμένος στις ροζέτες,
και τη φωνή του, όπως χάνεται στους μικροφωνισμούς,
ακούω να λέει «Κάτω τα χέρια απ’ την ΕΤ1!»

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Δευτέρα πρωί˙
κρεμιέμαι απ’ τα ρούχα της.
Οι ρυτίδες της ταιριάζουν στο χειμώνα.
Buongiorno, amore mio,
εγώ κοιμάμαι κι εσύ λιώνεις στο γραφείο.
Υπογραφή: Θεσσαλονίκη
Μονογραφή: Κέρκυρα
Δεν έβρισκα το σπίτι μου
στον ύπνο μου τη νύχτα.
«Ηλικιωμένη τάξη,
στα μωσαϊκά σου θα συρθώ,
αν με τυλίξεις με μυστήριο»,
σου είχα πει χωρίς κανείς να μας ακούσει.
Άλλη λαχτάρα δεν είχα
και δε με πρόδωσες.
Tώρα με λιβανίζεις σαν τα σπορ 
τα σαββατοκύριακα.

11.09.11

21.02.11

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΤ1

ΤΑ ΣΠΟΡ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

Π.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
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1. «Το ’να χέρι γνωρίζει τι κάνει τ’ άλλο». Τίτλος τραγουδιού της σουηδικής μπάντας Blå Tåget, το οποίο αργότερα 
μετονομάστηκε σε «Staten och kapitalet» («Το κράτος και το κεφάλαιο») από τη σουηδική πανκ μπάντα Ebba Grön, 
και αποτέλεσε ένα από τα πιο γνωστά αντικαπιταλιστικά τραγούδια της. Η μπάντα πήρε το όνομά της από την 
κωδική ονομασία που χρησιμοποίησε  η αστυνομία το 1977 για τη σύλληψη του Κνόφο και άλλων αγωνιστών, οι οποίοι 
συμμετείχαν στη λεγόμενη «Επιχείρηση Λέο». «Ebba» ήταν ο κωδικός της αστυνομίας για τη σύλληψη του Κνόφο, grön 
= πράσινο (τέλος της επιχείρησης). Η «Επιχείρηση Λέο» (1976/1977) ήταν το σχέδιο μιας διεθνούς οργάνωσης με 
επικεφαλής τον Κνόφο, τον οποίο οι Σουηδοί ακόμα και σήμερα αποκαλούν γεμάτοι σεβασμό «Norbert Erich Kröcher» 
(το πραγματικό όνομα του Κνόφο – Σ.τ.Μ.), να απαγάγει τη Σουηδή υπουργό Μετανάστευσης Anna-Greta Leijon, με 
σκοπό να πιέσει για την απελευθέρωση φυλακισμένων Γερμανών συντρόφων.
2. Λογοπαίγνιο του συγγραφέα με τις (σχεδόν) ομόηχες λέξεις «Muße/σχόλη» και «Muse/μούσα». (Σ.τ.Μ.)
3. …είναι πλέον πολύ νωθρός για να γράψει μεγαλύτερα σε έκταση ποιήματα, και θα πρέπ’ να νιώθει ντροπή κει σα 
κάτου στο χωριό του, όπου ξεχωρίζει το άχυρο από το σιτάρι.
4. …ο οποίος να γράψει έναν πρόλογο για τα ποιήματα του Κνόφο απέφυγε –και τη σφουγγαρίστρα έστυψε.

Τα περισσότερα από τα ποιήματα που παρουσιάζονται εδώ προέρχονται από το βιβλίο: Knofo, Zweihundert Gramm 
Staat, Verlag Distillery, Βερολίνο, 2013. Τα υπόλοιπα είναι αδημοσίευτα. (Σ.τ.Μ.)

Ο ΚΝΟΦΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

πειδή δεν μπορεί, ή μάλλον δεν θέλει, να καταλάβει πώς γίνεται κάποιος που 
δεν βρίσκεται στη φυλακή, και παρόλα αυτά –κατά έναν περίεργο τρόπο– έχει 
διαύγεια πνεύματος, να μοχθεί εκούσια για μία δύσκολα κατανοητή γλωσσική 
έκφραση. Για εκείνον, τα ποιήματα είναι μηνύματα από τους φυλακισμένους για 

τους φυλακισμένους, οι μη φυλακισμένοι –οι λεγόμενοι και ελεύθεροι– κρατούν αποστάσεις 
από τον αγώνα ενάντια στις φυλακές που ελέγχονται από τα κράτη –ή, μάλλον, ενάντια στα 
κράτη που ελέγχονται από τις φυλακές. «Den ena handen vet vad den andra gör.»1 Όποιος 
δεν θέλει να αλλάξει τον κόσμο, δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με το γράψιμο, καθώς αυτό έχει 
πάντα να κάνει με την απελευθέρωση.

Για τον κοινό ποιητή κάθε λέξη είναι και ένα αίνιγμα –ιδίως οι κενολογίες των πολιτικών 
αποτελούν αβύσσους γλωσσολογικής έρευνας–, από το οποίο εκείνος αποσπά το μυστικό, 
για να το διαλύσει, και ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει εκ νέου, να δημιουργήσει απρό-
σμενους συνδυασμούς κ.λπ. κ.ο.κ.

Ο Κνόφο δεν έχει χρόνο για τέτοιες μαλακίες. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι κατά πόσο οι 
λέξεις μπορούν να του χρησιμέψουν για να καταθέσει μια συγκεκριμένη πολιτική μαρτυρία, η 
οποία –όπως φάνηκε από την εκ των υστέρων ανάλυση παλαιότερων πολιτικών προκηρύξε-
ων– ήταν συχνά χαμηλότερη των προσδοκιών, καθώς δεν συνοδευόταν από μία επαναστατι-
κή κριτική της γλώσσας. Πήραμε το μάθημά μας…

Οι αντιεξουσιαστικές σκέψεις παρακάμπτουν, τριγυρνούν και διαπερνούν –τοίχους. Ο 
«ειρμός των σκέψεων» του Κνόφο γεννήθηκε από ανάγκη κατά τη διάρκεια της φυλάκισής 
του (1977-1985) και έχει πλέον αποσπαστεί από τις πεποιθήσεις του και το αναγκαστικό 
πλεόνασμα χρόνου, όχι όμως και από τη σχόλη, πόσο μάλλον από τη μούσα2 –και πρόκειται 
για καλά μικρά ποιήματα,3 όπως εγγυάται ο 

Μπερτ Πάπενφους.4
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weil die herrschenden
immer noch die oberhand haben

weil das volk
immer noch in der überzahl ist

wird es zeit

daß sich der untergrund
mit dem überbau beschäftigt

αν

ο πόλεμος
δεν είναι τίποτε άλλο 
από τη συνέχιση της πολιτικής
με άλλα μέσα

είναι τότε

η πολιτική τους
τίποτε άλλο

από

τη συνέχιση των πολέμων τους
με άλλα μέσα;

θα ήθελα
διακόσια γραμμάρια κράτος

θα πάρετε
τίποτε άλλο επειδή οι εξουσιαστές

έχουν ακόμα το πάνω χέρι

επειδή ο λαός
είναι ακόμα πλειοψηφία

θα ’ρθει καιρός

που η υποκουλτούρα
θ’ ασχοληθεί με την υπερδομή

BEIM SCHLACHTER

VERSUCH, CLAUSEWITZ AUF DIE 
FÜSSE ZU STELLEN

ES WIRD ZEIT

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΚΛΑΟΥΖΕΒΙΤΣ

ΣΤΟΝ ΧΑΣΑΠΗ

ΘΑ ’ΡΘΕΙ ΚΑΙΡΟΣ

ich hätte gerne
zweihundert gramm staat

darf es
etwas mehr sein

wenn

der krieg
nichts anders ist
als die fortsetzung der politik
mit anderen mitteln

ist dann

ihre politik
nichts anders

als

die fortsetzung ihrer kriege
mit anderen mittel?

38
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wer sich fürchtet
flüchtet

wer angst hat
verteidigt

wer zornig ist
kämpft

wer das nicht versteht
ist ein dummkopf

χωρίς επαναστατική θεωρία
δεν υπάρχει επαναστατική πρακτική

χωρίς επαναστατική πρακτική
δεν υπάρχει επαναστατική θεωρία

ο καρλ μ. δεν το τήρησε
κι έβγαλε ρόζους στον κώλο

ο κνόφο κ. το τήρησε
και μπήκε στη στενή

όποιος πάνω του τα κάνει
την κάνει

όποιος φοβάται
αμύνεται

όποιος οργίζεται
μάχεται

όποιος δεν το καταλαβαίνει
είναι ηλίθιος

AUCH DAS IST DIALEKTIK, WENN 
DU VERSTEHST, WAS ICH MEINE

KLEINE DIALEKTIK

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟ,
ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΙ ΕΝΝΟΩ

ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ

ohne revolutionäre theorie
keine revolutionäre praxis

ohne revolutionäre praxis
keine revolutionäre theorie

karl m. hielt sich nicht daran
und bekam schwielen am arsch

knofo k. hielt sich daran
und kam in den knast

39

ακόμα κι εσύ
παρατηρώ
είσαι μόνο λόγια

τα λόγια
δεν γυρνάνε τον τροχό

VORWURF

ΜΟΜΦΗ

sogar du
bemerke ich
redest nur

reden
dreht noch kein rad
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die noch draußen sind
sorgen für die
die noch drinnen sind

die drinnen
kämpfen
dass sie rauskommen

die draußen
kämpfen
dass sie nicht reinkommen

und

die drinnen rauskommen

θα είχαμε πάει
ένα βήμα παραπέρα
εάν οι αριστεροί
αφιέρωναν την ίδια
προσοχή
στη δικαιοσύνη
απ’ ό,τι το αντίστροφο
όπως συμβαίνει
από πάντα

όσοι είναι ακόμα έξω
φροντίζουν για
όσους είναι ακόμα μέσα

όσοι είναι μέσα
αγωνίζονται
να βγουν έξω

όσοι είναι έξω
αγωνίζονται
να μην μπούνε μέσα

και

να βγουν έξω όσοι είναι μέσα 

SOLIDARITÄT

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ein ganzes stück weiter
wären wir
wenn die linke
der justiz die gleiche
aufmerksamkeit
widmen würde
wie es umgekehrt
schon immer
der fall war
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aus hass
aus rachsucht
aus gerechtigkeitsgefühl
aus abenteuerlust
aus moralischen gründen
aus liebe

eine frage
der ansicht
des characters
der aktuellen lage

wichtig
allein ist
dass wir
dagegen sind

τέτοια αποκαλυπτικά οράματα
μόνο για μερικά δεύτερα

τη γραφομηχανή
συντρίβουν
το τραπέζι
συνθλίβουν
την καρέκλα
σπάνε
τον νιπτήρα

ή μονάχα

το χαρτί απ’ τη γραφομηχανή σκίζουν
ξεσκίζουν
τα έγγραφα
ρίχνουν σαν βροχή
σκορπίζουν
διαλύουν
τα πάντα

άλλα 
όπως είπαμε

μόνο
για μερικά δεύτερα

από μίσος
από εκδικητικότητα
από αίσθημα δικαίου
από όρεξη για περιπέτεια
για ηθικούς λόγους
από αγάπη

ένα ζήτημα
γνώμης
χαρακτήρα
της παρούσας κατάστασης

σημαντικό
μονάχα είναι
ότι
είμαστε αντίθετοι

ODER WARUM?

Ή

ΓΙΑΤΙ;

so apokalyptische visionen
nur sekundenlang

die schreibmaschine
zerschmetteren
den tisch
zertrümmern
den stuhl
zerschlagen
das waschbecken

oder nur

das blatt aus der maschine reißen
zerfetzen
die papiere
regnen lassen
wegmachen
kaputtmachen
alles

aber
wie gesagt

nur 
sekundenlang

41
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ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΜ

ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΛΑΥΡΙΟ

Βγήκε στον δρόμο με το σώβρακο, είχε θολώσει.
Κατέβηκε το στενό, έστριψε αριστερά στον κεντρικό, προς την πλατεία. Τα 

είδε από μακριά να κάθονται στα παγκάκια, τον είδαν κι αυτά. Σάστισαν, δεν κου-
νήθηκαν, πλησίασε κι όρμησε πάνω τους. Πριν σκορπίσουν, κατάφερε ν’ αρπάξει 
ένα. Τον έπιασε απ’ το μανίκι και τον τράβηξε στο χώμα. Έπεσε πάνω του και του 
έχωσε μια μπουνιά στη μύτη. Πλάκα κάναμε, φώναξε το παιδί, πλάκα. Του έσφιξε 
τον λαιμό με το χέρι του, δεν μπορούσε ν’ αναπνεύσει. Απ’ το στόμα του τρέχανε 
σάλια πάνω στο παιδί.

Θα σου γαμήσω ό,τι έχεις και δεν έχεις, του φώναξε, κωλόπαιδο. Του έριξε 
μία στην κοιλιά, φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του. Τον σήκωσε όρθιο και τον 
τράβηξε δυο μέτρα πιο πέρα, τον κόλλησε στον τοίχο και τον χτύπησε δυνατά 
στο πρόσωπο. Μαλακισμένα, άμα ξαναπλησιάσετε τον Νίκο, θα σας γαμήσω την 
παναγία. Αυγά, ρε μαλακισμένα; Γιατί, ρε μαλακισμένα; 

Το παιδί έκλαιγε με λυγμούς, τον άφησε να πέσει κάτω κι έκανε πίσω. Το χέρι 
του έσταζε αίμα, το μόνο που έβλεπε ήταν τα σπασμένα αυγά πάνω στο τζάμι.

Η βρύση να στάζει, τα σπασμένα κεραμίδια γύρω από τ’ αμπέλι, το ούζο στο 
ποτήρι, κατέβαζα ασπιρίνες με συνταγή γιατρού, βάφτιζα πόνο στο κεφάλι τα 
σαπισμένα δόντια. Μου έκρυβε ο ήλιος τη θέα κι ήμουνα καλά έτσι, να μη βλέ-
πω και να μην ανοίγω τα μάτια για τίποτα. Δορυφορικά πιάτα στην ταράτσα και 
γάτες που γρυλίζουν, ακουμπούσα τα χέρια στο τραπέζι και στερέωνα το βάρος 
μου πάνω τους. Τα πλακάκια να καίνε και το χώμα βρεμένο, έτρεχε το νερό απ’ 
το λάστιχο, καυτό στην αρχή, και βρώμικο. Δεν περνούσε σκέψη απ’ το μυαλό 
μου, το δάχτυλό της μου χτύπησε την πλάτη, για να μου θυμίσει ότι δεν ήτανε για 
πάντα, υπήρχε ο θάνατος, για λίγο ακόμα.

Οι καρποί βαραίνουν το κλαδί, πλησιάζει το έδαφος, οι πλαστικές καρέκλες 
σφηνωμένες στο χώμα, έγραφα λοιπόν γράμματα με στιλό χωρίς μελάνι. Μετά 
μάζευα τα ξερά φύλλα, τα έχωνα σε σακούλες σκουπιδιών για να τ’ ανακυκλώσω. 
Μεταλλικά κουτιά, μου είπε, δεν ανακυκλώνονται τα ξερά φύλλα. Την κοίταζα με 
απορία, χαμογελούσε με οίκτο.

Περιφέρανε την εικόνα με τυμπανοκρουσίες, χαρούμενοι, βαράγανε τις κα-
μπάνες. Γιατί είσαι θλιμμένος, αδελφέ; Κοίταξέ με μέσα στο πλήθος, έχουμε 
γιορτή, πανηγύρια. Και σένα είναι μια εικόνα μόνο κολλημένη στο μυαλό σου, 
μύγες να γαμιούνται στον αέρα.
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Ο ΚΟΛΠΟΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Μια τρύπα ήταν ο κόλπος των χοίρων. Ένα άθλιο, μακρόστενο καφενείο με ξεθω-
ριασμένα μωσαϊκά και μουχλιασμένους τοίχους.

Έπιασα ένα από τα τέσσερα τραπέζια, γοητευμένος απ’ την τιμή της μπύρας, 
ζωγραφισμένη στην τζαμαρία, και κατέβασα δύο ποτήρια. Λίγο πριν παραγγείλω 
το τρίτο, μπήκε στο μαγαζί μια αφράτη κυρία, πενηντάρα, λικνίζοντας τα οπίσθιά 
της. Κάθισε απέναντί μου και σταύρωσε τα πόδια της. Έκανε νόημα στο γκαρσόνι, 
έναν μπασμένο νεαρό γύρω στα 45 κιλά.

Ο μικρός πλησίασε το τραπέζι της κυρίας, κρατώντας ένα ψηλό ποτήρι με 
ούζο. Παραπάτησε όμως καθώς έφτανε κοντά και το ποτήρι άδειασε πάνω στο 
ύφασμα που κάλυπτε το ζάμπλουτο μπούστο της, η γυναίκα έγινε μούσκεμα. Γέ-
λασα χωρίς να το θέλω. Αυτή με στραβοκοίταξε, ενώ το παιδί άρχισε να της ζητά-
ει συγγνώμη και να τρέχει πανικόβλητο γύρω της. Η γυναίκα σηκώθηκε, ελαφρώς 
τσαντισμένη, και πήγε προς τις τουαλέτες, με τον νεαρό να την ακολουθεί.

Τελείωσα το τρίτο ποτήρι κι έπρεπε να κατουρήσω, είχα σκοπό να συνεχί-
σω να εκμεταλλεύομαι τη γενναιόδωρη προσφορά του κόλπου των χοίρων. Πριν 
στρίψω δεξιά προς το δωματιάκι με την ένδειξη MEN στην πόρτα, το μάτι μου 
στράβωσε προς τ’ αριστερά, όπου ξεχώρισα, μέσα από τη γραμμή που έφτιαχνε 
η μισόκλειστη πόρτα με την ένδειξη WOMEN, τη βρεμένη κυρία καθισμένη στη 
λεκάνη με το μισό μπλουζάκι κατεβασμένο, να φανερώνει τον έναν από τους δύο 
θηριώδεις μαστούς της, τον οποίο, ξαπλωμένο πάνω στα μπούτια της, βύζαινε το 
γκαρσόνι. 

Στα χαμόσπιτα
με τους βρωμιάρικους σκύλους
να κάνω βόλτες
ξύνοντας τη μούχλα από φέτες ψωμιού
να γλείφω με μανία τα τσιμπούρια
(Στέγνωσα, σύντροφε.)
ακολουθώντας τη γραμμή του κόμματος
να τρέχω πίσω από αυτοκίνητα
να φρενάρουν οι φιλόζωοι οδηγοί
να βάζουν όπισθεν.
Όταν ψοφήσω, μαλάκα,
μπήξε τον σταυρό στο στήθος μου
παράτα με κει σα λάφυρο
της σαπίλας.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ
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(έχω τρεις εβδομάδες
 να αλλάξω σεντόνια) 

αν είχα εμπιστοσύνη 
στη δικαιοσύνη 
θα πήδαγα 
από το μπαλκόνι 

(με έχουνε μέσα τους 
 να κλαίω 
 να χαζεύω τα βυζιά σου 
 να μαλακίζομαι 
 να παραφρονώ) 

θα γινόμουν κομμάτια 
στο κράσπεδο 
του πολιτεύματος 
και θα κατηγορούσα 
τους γείτονες
ως υπαίτιους 

(όταν μπαίνω 
 από κάτω τους
 σταματάν να με κοιτάν 
 οι εγκληματικοί ψίθυροι 
 των ηλεκτρικών καλωδίων) 

στη γειτονιά μου
γιορτάζουν την επέτειο 
του πολυτεχνείου 
ανάποδα 

(θέλεις να περάσουμε
 το υπόλοιπο της ζωής μας
 κάτω από τα σεντόνια μου;) 

βλέπουν στα ντοκιμαντέρ 
το τανκ να ρίχνει την πύλη 
και φωνάζουν ΓΚΟΛ 

(θα κάνει για πάντα κρύο 
 αλλά κάθε μέρα θα σχάζουν σαν ένα 
 τα δέρματά μας κολλημένα) 

θέλω να σκεφτώ μια ναπάλμ 
και σαν θαύμα να βρεθεί
πάνω από τη γειτονιά μου 

(αλλά εσύ μη φοβάσαι.
 τα σεντόνια μας
 είναι και θάλασσα
 και ιδέα)

GASPA 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΜΙΑΝΟΣ
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για τους νεκρούς δεν γράφτηκε ποτέ
ούτε ένα ποίημα που ν’ αξίζει 

ΦΟΙΒΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

σηκώνομαι τις νύχτες
να πιω νερό

και νομίζω πως ακούω
τις φωνές όλων των ανθρώπων

αυτής της πόλης

και κάθομαι
και τις καταγράφω
όσο πιο γρήγορα

μπορώ

μα ύστερα σκέφτομαι:
έλα, μεγάλα παιδιά είμαστε

ας σταματήσουμε τη μολυσματική ανάλυση
ας αφήσουμε κάτω τα μολύβια

ας πάψουμε να παράγουμε
τον πολτό που θηλάζουν

οι ανήσυχοι
για να νιώσουν

ήσυχοι
και

ας μαζέψουμε λεφτά
να αγοράσουμε μερικά

μασούρια δυναμίτη
και να τα βάλουμε
στην κωλοτρυπίδα

της δειλίας μας

μπας και ξημερώσουμε
κανένα κρύο πρωινό

με τα χέρια να ζεσταίνονται
προτεταμένα

στις καψαλισμένες
άλφα μπανκ

όλου
του κόσμου

ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΜΙΑΝΟΣ
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Vicente Escolar Bautista γεννήθηκε στη Βαρκελώνη το 1972 και αφού ολοκλή-
ρωσε τις σπουδές του στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Βαρκελώ-
νης ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στα τμήματα συγκριτικής φιλολογίας, 
ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, πολιτιστικών σπουδών, για να τις εγκαταλείψει 

τη μία μετά την άλλη διαπιστώνοντας τη ματαιότητα της απόκτησης πανεπιστημιακών τίτ-
λων. Έκτοτε συνεργάστηκε με έναν μεγάλο αριθμό εξωκοινοβουλευτικών πολιτικών ομάδων 
και ήταν ένας από τους συνιδρυτές του Πειρατικού Πανεπιστημίου και του Ελεύθερου Πα-
νεπιστημίου στα κατειλημμένα κοινωνικά κέντρα της Βαρκελώνης Miles de Viviendas και 
Rimaia αντίστοιχα. Ως ποιητής διαθέτει ιδιαίτερη ευαισθησία και έντονη εικονοπλαστική 
ικανότητα που, σε συνδυασμό με έναν βαθιά ποιητικό στοχασμό, περιστρέφονται γύρω από 
την ανθρώπινη ζωή, την οποία εξετάζει ως ένα γεγονός που εκδηλώνεται με ποικίλες εκ-
φάνσεις. Η μορφή του σύγχρονου ανθρώπου, ξεβρασμένου σε κάποια όχθη του αστικού μας 
πολιτισμού ύστερα από το ναυάγιο του 20ού αι. ολοένα επανέρχεται για να στοιχειώσει την 
ποίηση του Καταλανού στοχαστή που, με ματιά εξεταστική, δεν ατενίζει απλώς τον κόσμο 
αλλά πραγματικά ταλανίζεται μπροστά σε μια συστημική μηχανή που απομυζά και συνθλίβει 
αυτόν τον άνθρωπο ναυαγό. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο προβληματισμός του ποιητή για την αρχιτεκτονική στις σύγ-
χρονες μεγαλουπόλεις και συγκεκριμένα στη Βαρκελώνη, όπου και εκτυλίσσεται η ποιητική 
δράση των στίχων του. Αν και ορισμένες φορές ατενίζει το αστικό τοπίο με τρυφερή ματιά, 
ως επί το πλείστον το αντιμετωπίζει ως τόπο εχθρικό που κατακρεουργεί τα ευγενικά αισθή-
ματα και εξωθεί τον άνθρωπο να καταφύγει σε μια φιλόξενη και βολική μοναξιά. Ο ιδιωτικός 
χώρος λαμβάνεται ως τόπος εγκλεισμού που ευνοεί την αποξένωση, αναστέλλει την επι-
κοινωνία και αποστερεί το άτομο από πρωτοβουλία για δράση και αποφασιστικότητα. Έτσι, 
οι σύγχρονοι κάτοικοι των πόλεων σαν πολλοί Μικροί Πρίγκιπες, ανώριμοι κοινωνικά («σαν 
Μικροί Πρίγκιπες, έγκλειστοι σε ένα παραλληλόγραμμο», γράφει στο ποίημα «Amanece en 
el distrito tres» [«Ξημερώνει στην τρίτη συνοικία»]), ξεγελιούνται και αντί να ανακουφιστούν 
στον προσωπικό τους χώρο από την ψυχρότητα που επικρατεί στο εξωτερικό του, τελικά 
καταβροχθίζονται από αυτόν. 

Η αστική γεωγραφία του Βιθέντε Εσκολάρ αποκαλύπτεται στο ποίημα «Cha ange lus» το 
οποίο αποτελεί καταγγελία ενάντια στον τρόπο κατοίκησης των σύγχρονων πόλεων. Και στο 
ποίημα «Una ventana del Raval» («Ένα παράθυρο στο Ραβάλ») μερικές «άδειες γλάστρες» 
συνιστούν ένα δείγμα αυτής της γεωγραφίας. Το ποίημα «Ξημερώνει στην τρίτη συνοικία» 
υποσκάπτει τα θεμέλια της σύγχρονης αναπτυσσόμενης μεγαλούπολης. Χωρισμένο σε τέσ-
σερα μέρη, περιγράφει μια ημέρα στην πόλη, από το ξημέρωμα ως τη νύχτα. Γίνεται φανερό 
ότι στη σκιά της μεταολυμπιακής μητρόπολης ο ποιητής διακρίνει εξαθλίωση και μοναξιά.

Απ’ την άλλη, η μισθωτή εργασία είναι ένα από τα θέματα που εδώ αμφισβητούνται κατ’ 
επανάληψη. Όταν ένας εργαζόμενος πληρώνεται για το έργο που προσφέρει ή παράγει, 
και όταν αυτή η χρηματική αμοιβή αποτελεί το πρώτο κίνητρο γι’ αυτόν, τότε η εργασία 
είναι μια ειδεχθής ενασχόληση του ανθρώπου που υφαρπάζει την ατομική ελευθερία του και 
αποστραγγίζει τον ελεύθερο χρόνο του, με λίγα λόγια ένα είδος νόμιμης σκλαβιάς. Εξάλλου, 
πόσες από τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου που ικανοποιούνται με χρήμα είναι πραγ-
ματικές και πόσες είναι τεχνητές σερβιρισμένες από ένα οικονομικό σύστημα έμπορο που 
προσπαθεί να πουλήσει τα προϊόντα του, και ταυτόχρονα τραπεζίτη που καραδοκεί για να 
εξαγοράσει την ανθρώπινη ζωή; Πρόκειται για ένα πολυειπωμένο ερώτημα που οι υπάρχου-
σες συνθήκες εντούτοις το καθιστούν επίκαιρο και απαιτούν να τεθεί και πάλι επί τάπητος. 

Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, θεάται από τον Βιθέντε Εσκολάρ Μπαουτίστα ως ένα μηδα-
μινό γρανάζι στη μηχανή παραγωγής κέρδους για τους ισχυρούς, που ταυτόχρονα λειτουργεί 
ως μηχανισμός άσκησης ολοκληρωτικού ελέγχου για τους εργαζόμενους. Στο ποίημα «Todo 
es relativo salvo lo que tiene un peso:» («Όλα είναι σχετικά εκτός από αυτά που έχουν κάποιο 
βάρος:»),1 διαβάζουμε μία διάγνωση αυτής της κατάστασης που μόλις κατονομάσαμε. Στο 
«Ascesis delicada sobre un abrelatas.» («Ευαίσθητος ασκητισμός για ένα ανοιχτήρι.») βλέ-
πουμε το θλιβερό πορτρέτο ενός εργαζόμενου:
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[…] Το κρέας αποθηκευμένο σε βιομηχανικές φυλακές
ναρκωμένα με παχύσαρκη δυστυχία τα κορμιά που μας τρέφουν 
               δουλεύουν
χρήμα στα δοκάρια μιας στήλης σπονδυλωτής
που στηρίζει κιλά κώδικα με ηρεμιστικά […]

Και στο ποίημα «Si las máquinas nos dejaran tranquilos» («Αν οι μηχανές μάς άφηναν ήσυ-
χους»), ως κατακλείδα, σκιαγραφείται απ’ τη μία, ο ρόλος του χρήματος στη σύγχρονη κοι-
νωνία, και απ’ την άλλη, αντικατοπτρίζεται η συλλογιστική της εκστρατείας «Χρήματα δωρε-
άν»2 ως αίτημα και διεκδίκηση: 

Μια φορά με το Χρήμα εξαλείψαμε όλους τους Παραδοσιακούς Δεσμούς
Δουλείας. 

Και η Ανάγκη για Χρήμα εμφανίζεται ως η μοναδική Δουλεία που
θεωρείται Νόμιμη.

Το μόνο που μας μένει είναι: Να σφετεριστούμε (Συλλογικά) (Κατά Ένα Μέρος)
το Χρήμα (Δωρεάν).

 
Η έκδηλη στον 21ο αι. ανάγκη για μια νέα μορφή κατοικίας, για νέες σχέσεις εργασίας, για 
τον επαναπροσδιορισμό, αν όχι για μια ριζική ανακατανομή, του χρήματος εμφανίζονται σε 
αυτούς τους στίχους με ανάγλυφη μορφή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι συχνά ο ουρανός αναλαμβάνει τον ρόλο ενός αμερόληπτου κριτή 
για τη ζωή πάνω στη γη, ο ήλιος και το φεγγάρι στέκονται σαν παρατηρητές για τα ανθρώ-
πινα. Όπως στο «Ξημερώνει στην τρίτη συνοικία» όπου ο ανέφελος ουρανός και ο λαμπρός 
ήλιος προβάλλονται ως ο αντίποδας της συγκρουσιακής καθημερινότητας πάνω στη γη: 
«Πήδηξε ο ήλιος/ από το παράθυρο,/ […] γιατί μοιάζει να ντρέπεται/ γι’ αυτό το τρελό μας 
μπέρδεμα», και παρακάτω: «[…] από τον Κίτρινο Ήλιο/ που σήμερα πλημμυρίζει το γκρι εδώ/ 
σε αυτή την εκκωφαντική έρημο από ταράτσες». Επίσης διαβάζουμε: «Ο ουρανός είναι ένας 
καθρέπτης/ για τη μεγάλη πυρκαγιά», στο «De la tierra del íbero» («Από τη γη του Ίβηρος»). 
Και από το «Húmedo suelo» («Υγρό έδαφος»):

Η πόλη Δ φαίνεται γκρι
πλατιές λεωφόρους που διαβαίνει 
μια σελήνη στεγνών δακρύων
περιθάλπει τι
κοιμισμένους χαρτονένιους.

Στην ποίηση του Βιθέντε Εσκολάρ συναντιούνται η διανόηση με τις αισθήσεις. Πολλές είναι 
οι συνθέσεις του που μας επιτρέπουν να ιχνηλατήσουμε δρόμους της σύγχρονης σκέψης, 
ενώ παράλληλα οι εικόνες που στήνει έχουν ένα δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Έχουμε 
δηλαδή έναν διανοούμενο ποιητή με άρτιο κριτήριο καλαισθησίας που του επιτρέπει να 
μεταγράψει τα αισθητικά ερεθίσματα σε λεκτικά κατασκευάσματα. Λαξεύει τις συνθέσεις 
του χρησιμοποιώντας ως εργαλεία του τον συνειρμό, το ανακόλουθο, τις παρηχήσεις, τους 
σπασμένους στίχους, τις ρυθμικές επαναλήψεις, τη συσσώρευση σκόρπιων λέξεων σε ελ-
λιπείς συντακτικές κατασκευές, τον ελεύθερο στίχο και την ελεύθερη δομή, τις σκληρές 
όσο και τις τρυφερές περιγραφές, τις φρικιαστικές παρομοιώσεις, και βεβαίως τη βαθιά 
φιλοσοφική σκέψη.
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1.  Όλα τα ποιήματα που έχουμε μεταφράσει περιλαμβάνονται στη συλλογή Libro de un 8/1 tumbado en el 
espejo (ocho cuadros de gasto... partidos por uno), PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A., 
Colección Thalassos (poesía en castellano)-6, Βαρκελώνη, 2004. Τα περισσότερα έχουν συμπεριληφθεί στην 
ποιητική ανθολογία Poesía desde el fin de la era del petróleo, έκδοση Κυριακή Χριστοφορίδη, book-print digital 
S.A., Βαρκελώνη, 2013.
2. «Χρήματα δωρεάν» (Dinero gratis) ονομάστηκε μία διαφημιστική εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε στη 
Βαρκελώνη μεταξύ των ετών 2004 και 2006, η οποία απαίτησε την κατανομή του δημόσιου χρήματος με τρόπο 
δίκαιο και με πρόσωπο κοινωνικό. 
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REGRESIÓN (REGENERA)

TODO ES RELATIVO SALVO LO QUE TIENE UN PESO:

Hemos nacido de una estirpe de piratas
y no pertenecemos a las cuatrocientas familias.
Somos biznieto de un huérfano 
renegado, loco de barba dura y blanca como mil lanzas.
Somos el hijo insensato de una matanza católica.
Somos el hijo de la muerte de los anarquistas en Espanya.

Somos los estómagos más ahítos que se recuerdan
en unos vientres tan planos.

El banco (y sus hipotecas) son irrefutables.

La policía (y sus palos) son indispensables.

La propiedad (del cansancio sobre mis nervios) es un derecho.

Y el derecho un revés (con todas las de la ley).

La montaña de beneficios para algunos es sólo suerte
(y gestión).

Y tu dolor de espalda (y el vacío en tu Cuenta) es culpa tuya
TONTORRÓN.

Γεννηθήκαμε από μια γενιά πειρατική
και δεν ανήκουμε στις τετρακόσιες οικογένειες.
Είμαστε δισέγγονα ενός ορφανού
απαρνημένου, τρελού με γενειάδα σκληρή και άσπρη σαν χίλια δόρατα.
Είμαστε το ανόητο τέκνο μιας σφαγής καθολικής.
Είμαστε τα τέκνα του θανάτου των αναρχικών στην Ισπανία. 

Είμαστε τα πιο παραγεμισμένα στομάχια που θυμάται κανείς
σε μερικές κοιλιές τόσο επίπεδες.

Η τράπεζα (και οι υποθήκες της) είναι ακλόνητες.

Η αστυνομία (και το ξύλο της) είναι απαραίτητα.

Η ιδιοκτησία (της κόπωσης στα νεύρα μου) είναι ένα δικαίωμα.

Και το δικαίωμα ένα ανάποδο χαστούκι (κανονικά και με το νόμο).

Τα κέρδη βουνά για μερικούς είναι απλώς τύχη
(και διαχείριση).       

Και ο πόνος στην πλάτη σου (και το κενό στον Λογαριασμό σου) είναι δικό σου σφάλμα
ΠΑΝΗΛΙΘΙΕ. 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ)

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΡΟΣ:
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     Si las máquinas nos dejaran tranquilos.
Si los índices fueran tiovivos.
Si el Tío Gilito estuviera muerto 
y su tumba vacía.

Si los ingenieros fueran desatados.
Si los Funcionarios desaparecieran de la tele,
y del centro de la vida toda.
Si los venenos fueran razonables
y los placeres también;
si nuestro estómago estuviera más relajado
y nuestro cerebro menos asalariado.

Si las aguas estuvieran limpias.
Si los pollos fritos tuvieran alas.
Si respondieran al amanecer nuestros jolgorios
y no las gárgaras de las palomas.
Si tuviéramos riqueza suficiente para desparasitar
de la ciudad a las palomas,
y para limpiar de sus plumas la ceniza nacida del consumo
de cadáveres licuados por el tiempo.

     Si fuéramos ricos…
     ricos en dinero y gasto
     ricos en tiempo intenso

     ricos en espacios vacíos
     libres
     libres de ser llenados
     usados
     libres de ser destruidos.

Somos tan libres como pájaros.
Tenemos un campo de juego.
Tenemos un juego.
Tenemos un martillo espiralado
y toda la calma del mundo.

     Destruir este Mundo.
     Destruir esta mole orgánica y sus ideas nefastas
     para la vida que muere.
     Destruir tanto piojo convencido
     de la realidad nacida con el movimiento de sus bigotes.
     Destruir el Mundo del Dinero Violento
                         con
                  DINERO GRATIS.

Una vez con el Dinero hemos eliminado todos los Vínculos Tradicionales
de Servidumbre,

Y la Necesidad de Dinero aparece como la única Servidumbre que se
 quiere Legítima,

Sólo Nos Queda: Apropiarnos (Colectivamente) (de Una Parte) 
del Dinero (Gratis).
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     Αν οι μηχανές μάς άφηναν ήσυχους.
Αν οι δείκτες ήταν καρουζέλ.
Αν ο Θείος Χιλίτο ήταν νεκρός
και ο τάφος του άδειος.

Αν οι μηχανικοί ήταν ανεξέλεγκτοι.
Αν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι εξαφανίζονταν από την τηλεόραση,
και από το κέντρο της ζωής ολόκληρης.
Εάν τα δηλητήρια ήταν έλλογα
και οι απολαύσεις επίσης˙
αν το στομάχι μας ήταν πιο ήρεμο
και το μυαλό μας λιγότερο μισθωτό.

Αν τα νερά ήταν καθαρά.
Αν τα τηγανητά κοτόπουλα είχαν φτερά.
Αν αποκρίνονταν στο ξημέρωμα τα γλέντια μας
και όχι τα γουργουρητά των περιστεριών.
Αν είχαμε αρκετό πλούτο για να εξυγιάνουμε τα περιστέρια
από το παράσιτο της πόλης,
και για να καθαρίσουμε από τα φτερά τους τη στάχτη που γεννήθηκε από την κατανάλωση
υγροποιημένων απ’ τον χρόνο πτωμάτων.

     Αν ήμασταν πλούσιοι…
     πλούσιοι σε χρήμα και σε έξοδα
     πλούσιοι σε έντονο χρόνο

     πλούσιοι σε άδειους χώρους
     ελεύθεροι
     ελεύθεροι να είμαστε γεμισμένοι
     χρησιμοποιημένοι
     ελεύθεροι να είμαστε κατεστραμμένοι.

Είμαστε τόσο ελεύθεροι όσο και τα πουλιά.
Έχουμε ένα γήπεδο για παιχνίδι.
Έχουμε ένα παιχνίδι.
Έχουμε ένα σπειραλωτό σφυρί 
και όλη την ηρεμία του κόσμου.

     Να καταστρέψουμε αυτό τον Κόσμο.
     Να καταστρέψουμε αυτή την οργανική μάζα και τις δυσοίωνες ιδέες της  
     για τη ζωή που πεθαίνει.
     Να καταστρέψουμε τόσες και τόσες ψείρες πεπεισμένες
     για την πραγματικότητα που γεννήθηκε από την κίνηση του μουστακιού τους.  
     Να καταστρέψουμε τον Κόσμο του Βίαιου Χρήματος
                                     με
                        ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΩΡΕΑΝ.

Μια φορά με το Χρήμα εξαλείψαμε όλους τους Παραδοσιακούς Δεσμούς
Δουλείας, 

Και η Ανάγκη για Χρήμα εμφανίζεται ως η μοναδική Δουλεία που
θεωρείται Νόμιμη,

Το μόνο που μας μένει είναι: Να σφετεριστούμε (Συλλογικά) (Κατά Ένα Μέρος)
το Χρήμα (Δωρεάν).
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CHA ANGE LUS

Experimentando la autodestrucción de una larva de mosca.
Jardines de la arquitectura moderna
en el interior del interior,
una larva se consume, consume,
y retoza con el estómago de una montaña
ahogando el pulpo gris de oreja oreja…

             y tiro porque me toca,
             y porque pronto no me tocará ya 
nada, retozar sobrealimentado, consumir…
el anzuelo de un pescador en la ventana azul…
de frío, y qué frío se ha ido la luz
necesito mi dosis no resisto este vacío la voz
de una cabeza en la ventana

              Azul

como el mar de frío viste olas eléctricas
un receptor, una antena, una cabeza,

               ¡PicÓ!

La cabeza es lo primero que se corta de un pescado
y de otro,
y de otro y de otro.
Motores de grasa temblorosa

en los jardines de la arquitectura moderna
en el interior del interior
                qué frío
este vacío
                 en una casa de hielo
que recorren cables y tubos por todas partes
estoy atrapado en una red me alimenta
y soy yootro sacrificΙΟ      pescado

                 AlimEnto

una enredadera de cemento y de plástico.

                Estoy    CansadO

debo ir a un trabajo salar e izar
ruin, y útil,
no sé para quién para mí no para alguien
¡y útil…!

Quizá es mi cuerpo el Útil en la red, 
en la barca,
en el anzuelo,
junto a una ventana de luz azul demuero,
demuero como un altramuz como una sardina ahorcada
el mar también es sal
¡sol solo sólo sol!

me estoy cociendo en una red de plástico y cemento
y un cristal de arquitectura moderna
la envoltura de una larva de mosca
por el arrastre una red alimenta un pescado azul ahorcado
un ciempiés gris empuñado de oreja a oreja…

¡Muerde la mano que te alimenta!

Una larva tributo un mordisco de enredadera,
la sal te pudre las encías
el hígado que grita,
qué grita, y qué grita,
¿que te pudres como otro millón de cadáveres,
y que los hongos que te crecen alimentan una mosca
una larva que te crece de la encía hasta los pies?

alimento una red un barco de pesca

Arrastr
                                                 e

qué desastre, qué desastre…

una larva un pezón te hundes en el sol como un ano invertido
y buceas al fin
qué gozo   qué larva    de mosca
poros cientos de ojos que vigilan
en la red de grasa temblorosa
se levantan pelos negros gigantescos
su violencia rezuma el pus que realimenta
larva en una red de cemento y de plástico
eléctrica la arquitectura moderna cristal
un jardín en el interior del interior
un gigante es un estómago…

         Ecología. Red. Arrastración.
         Un hábitat moderno.

                      Un calendario me corta el cuello
      el sueño en un oasis de plástico.
            Una máquina en la muñeca me grita,
la insolencia del parásito llega  demasiado lejos.
           Hemos nacido de un reloj mecánico.
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Υφιστάμενοι την αυτοκαταστροφή μιας προνύμφης μύγας.
Κήποι της μοντέρνας αρχιτεκτονικής
στο εσωτερικό του εσωτερικού,
μια προνύμφη αυτοαναλώνεται, καταναλώνει,
στριφογυρνάει με το στομάχι από ένα βουνό
πνίγοντας το γκρι χταπόδι από αυτί ως αυτί…

          και ρίχνω γιατί είναι η σειρά μου,
          και γιατί σύντομα δεν θα ξανάρθει πια η σειρά μου
τίποτα, στριφογύρισμα υπερτροφικό, κατανάλωση…
το δόλωμα ενός ψαρά στο μπλε παράθυρο…
από το κρύο, και τι κρύο έσβησε το φως
χρειάζομαι τη δόση μου δεν αντέχω αυτό το κενό τη φωνή
ενός κεφαλιού στο παράθυρο

                    Μπλε

όπως η θάλασσα από κρύο ντύνεται κύματα ηλεκτρικά
ένας δέκτης, μια κεραία, ένα κεφάλι,

                  ΤσίμπησΕ!

Το κεφάλι είναι το πρώτο που κόβεται από ένα ψάρι
και από άλλο,
και από άλλο και από άλλο.
Μηχανές τρεμάμενου λιπαντικού

στους κήπους της μοντέρνας αρχιτεκτονικής
στο εσωτερικό του εσωτερικού
                           τι κρύο
αυτό το κενό
                           σ’ ένα σπίτι από πάγο
που διατρέχουν καλώδια και σωλήνες από παντού
είμαι παγιδευμένος σε ένα δίχτυ με τρέφει
και είμαι εγωάλλος θυσΙΑ      ψάρι

                      ΤρέΦω

ένα αναρριχητικό φυτό από τσιμέντο και πλαστικό.

                Είμαι   ΚουρασμένοΣ

πρέπει να πάω σε μια δουλειά να παστώσω και να κρεμάσω
ευτελή, και χρήσιμη,
δεν ξέρω για ποιον για μένα όχι για κάποιον
και χρήσιμη…!

Ίσως είναι το σώμα μου το Χρήσιμο Σύνεργο στο δίχτυ,
στη βάρκα, 
στο αγκίστρι,
πλάι σ’ ένα παράθυρο μπλε φωτός αργοπεθαίνω,
αργοπεθαίνω σαν ένα λούπινο σαν μια απαγχονισμένη σαρδέλα
η θάλασσα είναι και αλάτι
ήλιος μονάχος μονάχα ήλιος!

μαγειρεύομαι σε ένα δίχτυ από πλαστικό και τσιμέντο
και ένα τζάμι μοντέρνας αρχιτεκτονικής
το κουκούλι μιας προνύμφης μύγας

CHA ANGE LUS
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με το σύρσιμο ένα δίχτυ τρέφει ένα μπλε απαγχονισμένο ψάρι
μια γκρι σαρανταποδαρούσα γραπωμένη από αυτί ως αυτί…

Δάγκωσε το χέρι που σε τρέφει!

Μια προνύμφη φόρος τιμής ένα δάγκωμα από αναρριχητικό φυτό,
το αλάτι σού σαπίζει τα ούλα
το συκώτι που φωνάζει,
τι φωνάζει, και τι φωνάζει,
να σαπίσεις σαν άλλο ένα εκατομμύριο πτώματα, 
και οι μύκητες που μεγαλώνουν απάνω σου θρέφουν μια μύγα
μια προνύμφη που μεγαλώνει από το ούλο ως τα πόδια σου;

τρέφω ένα δίχτυ ένα αλιευτικό πλοίο

Σύρσιμ
                                              ο

τι συμφορά, τι συμφορά…

μια προνύμφη μια θηλή βυθίζεσαι στον ήλιο σαν αναποδογυρισμένος πρωκτός
και καταδύεσαι επιτέλους
τι απόλαυση       τι προνύμφη        μύγας
πόροι εκατό από μάτια που επαγρυπνούν
στο δίχτυ τρεμάμενου λιπαντικού
σηκώνονται μαύρες γιγαντιαίες τρίχες
η βιαιότητά τους αναδίδει πύον που ανατροφοδοτεί
προνύμφη σ’ ένα δίχτυ από τσιμέντο και πλαστικό
ηλεκτρική η μοντέρνα αρχιτεκτονική τζάμι
ένας κήπος στο εσωτερικό του εσωτερικού
ένας γίγαντας είναι ένα στομάχι…

                Οικολογία. Δίχτυ. Σύρσιμο.
                Ένα μοντέρνο φυσικό περιβάλλον.

                        Ένα ημερολόγιο μου κόβει τον λαιμό
        το όνειρο σε μια όαση από πλαστικό.
               Μια μηχανή στον καρπό μου μού φωνάζει,
η αυθάδεια του παράσιτου πάει πολύ μακριά.
                Γεννηθήκαμε από ένα μηχανικό ρολόι.
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Προχωρεί το απόγευμα, πυρετικό.
Η μαία κατεβαίνει ως το ποτάμι
με χέρια κόκκινα,
στόμα κυρτό,
μάτια που ουρλιάζουν…

Ένα μεταλλικό αυτοκίνητο προφητεύει νέους ορίζοντες.
Ένα ρολόι στάζει.

Ένα κοριτσάκι από το χέρι της μητέρας της κοιτάζει πίσω,
το χέρι τεντωμένο, το μπράτσο σε κίνηση βεντάλιας,
το στόμα σε τόξο
θέλει να χαρίσει στο μεταλλικό αυτοκίνητο
έναν εγκάρδιο χαιρετισμό.
Ένας σκύλος τη βλέπει, την είδε.
Αλλά το εσωτερικό του πλαστικού δεν τη βλέπει δεν
δεν την είδε
και ακολουθεί πεινασμένο το θήραμά του.
Μόνο το μάτι της εξάτμισης 
σαν ένας νέος μεγάλος κυκλώπειος πρωκτός
απελευθερώνει, ένα αβλαβές τοξικό σύννεφο
πάνω στη μικρή από το χέρι της μητέρας της.

Το απόγευμα
κόκκινο και κυρτό καταναλώνει 
την κατεστραμμένη καμπύλη της ύπαρξής του.
Η μαία,
βυθίζει στο ποτάμι τις γροθιές της σαν στιλέτα

σαν δυο νύχτες κουτσές που κραδαίνουν ένα δικράνι
σαν ένα νεκρό παιδί θαμμένο στην όμορφη μέρα
σαν ένας καθρέφτης, σπασμένος που κόβει φέτες τα γυμνά σου πόδια

το φως σηκώνεται και γαληνεύει τη γη.

SACRIFICIOS

ΘΥΣΙΕΣ

Avanza la tarde, calenturienta.
La partera desciende hacia el río
con las manos rojas,
la boca torcida,
los ojos aullando…

Un coche metálico augura nuevos horizontes.
Un reloj gotea.

Una niña de la mano de su madre mira atrás,
la mano extendida, el brazo en movimiento de abanico,
la boca en un arco
quiere donar el vehículo metálico
un saludo franco.
Un perro la ve, la ha visto.
Pero el interior de plástico no la ve no
no la ha visto
y sigue hambriento su presa.

Sólo el ojo del tubo de escape
como un nuevo gran ano ciclópeo
descarga, una inofensiva nube tóxica
sobre la pequeña de la mano de su madre.

La tarde 
roja y torcida consume
la curva de su ser destruida.
La partera,
hunde en el río sus puños como puñales

como dos noches cojas blandiendo una horquilla
como un niño muerto enterrado al buen día
como un espejo, roto que rebana tus pies desnudos

la luz se levanta y remansa la tierra.
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Ο ουρανός έχει βραχεί
πάνω στην ενσφηνωμένη μέδουσα στο κεφάλι 
μιας νεαρής γυναίκας,
και χλωμής και κιτρινωπής.
Τα σκούρα δόντια της μασουλούν χώμα
και στάχτη που αιωρείται. 

Καθοδικές δέσμες φωτός
–σώματα από καπνό–
προωθημένες και αδρανείς 
εικόνες.
 
Η πόλη Δ φαίνεται γκρι
πλατιές λεωφόρους που διαβαίνει 
μια σελήνη στεγνών δακρύων
περιθάλπει τι
κοιμισμένους χαρτονένιους.

Σώματα από καπνό,
αιωρούμενες εξαπολυμένες ακτίνες,
εντολές
ακατάπαυστα χτυπούν τους σκύλους.

Σώματα από σάρκα και οστά
κοιμισμένα χαρτονένια
περιθάλπει τι 
μια σελήνη στεγνών δακρύων. 

Χωρίς να αλλάξει πια έκφραση
ένα πιόνι ακούει ήδη 
τον ορυμαγδό της μάχης

μιας σκακιέρας που εξόκειλε,

σαν μια μανιασμένη φουρτούνα σε ρηχά νερά

ανίκανο να διακόψει
το παιχνίδι που είναι πιο θλιβερό

όπου ουρλιάζουν τα θύματα
κάτω από τον αφηνιασμένο τροχό 

του βραδύνου_αφηνιασμένου 
και θλιβερότατου μύλου.

HÚMEDO SUELO

UN PEÓN (DEL AJEDREZ QUE
NO TERMINA DE ROMPERSE)

ΥΓΡΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΕΝΑ ΠΙΟΝΙ (ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ)

El cielo está mojado
sobre la medusa incrustada en la cabeza
de una mujer joven,
y pálida y amarillenta.
Sus dientes oscuros mastican tierra
y ceniza que vuela.

Tramas catódicas de luz
–cuerpos de humo–
impulsadas e inerciales
imágenes.

La ciudad D pinta gris 
anchas avenidas que transita
una luna de lágrimas secas
acoge a qué
durmientes acartonados.

Cuerpos de humo,
flotantes rayos despedidos,
órdenes
sin pausa batiendo los perros.

Cuerpos de carne y hueso
durmientes acartonados
acoge a qué
una luna de lágrimas secas.

Sin ya mudar el rostro
un peón escucha ya
el estruendo de la batalla

de un tablero encallado,

como en un banco de arena una galerna furiosa

incapaz de interrumpir
el juego que es más triste

donde aúllan las víctimas
bajo la desbocada rueda

del obtuso_desbocado
y tristísimo molino.
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ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

OU MING

Ήταν Ιανουάριος όταν άρχισα να νιώθω συμπάθεια για τους εχθρούς. Μια μέρα, περ-
νώντας έξω απ’ το διαμέρισμά τους, δεν ένιωσα όλα μου τα εντόσθια να γυρίζουν ανά-
ποδα, τα δόντια μου να κροταλίζουν, τα μαλλιά μου να πλέκονται μόνα τους κοτσίδες, 
τα χέρια μου να περιστρέφονται στους καρπούς. Είχα συνηθίσει τόσο καιρό να περ-
νάω κάθε βράδυ από εκεί επιταχύνοντας το βήμα μου έξω απ’ την πόρτα τους και κοι-
τάζοντας ευθεία μπροστά, μην και τυχόν μολύνω το μάτι μου με κάτι δικό τους. Και μια 
μέρα τα εντόσθιά μου δεν γύρισαν ανάποδα, τα δόντια μου όχι μόνο δεν κροτάλισαν, 
αλλά κοιμούνταν ήσυχα ήσυχα σαν αγγελάκια το ένα πάνω στο άλλο. Ένιωσα σχεδόν 
ζεστά περνώντας έξω απ’ την πόρτα τους. Αργότερα το εξήγησα αυτό το φαινόμενο. 
Είχαν γίνει εχθροί με τους άλλους μου εχθρούς και εχθροί με εχθρούς αλληλοεξου-
δετερώθηκαν σε μια παράξενη χημική αντίδραση. Αν είναι αλλόκοτα αυτά που λέω, 
σταματάω εδώ και δεν θα ξαναενοχλήσω με το θέμα. Τώρα τους συμπαθώ, αλλά δεν 
το ξέρουν. Εκείνοι δεν μου μιλάνε, αλλά κι αυτό μου φαίνεται συμπαθητικό. Όταν περ-
νάνε από δίπλα μου και γυρίζουν το κεφάλι απ’ την άλλη, χαμογελάω με κατανόηση 
σαν να βλέπω δυο παιδάκια που μου λένε τα κάλαντα με γυρισμένη πλάτη. Πόσο να 
τους θυμώσεις. Τις προάλλες μάλιστα άρχισα να πλέκω ένα κασκόλ για τον έναν, με 
ρίγες, μια πλέξη δύσκολη. Θα του πηγαίνει και ξέρω ότι του αρέσουν τα κασκόλ, γιατί 
πολλές φορές ευχήθηκα να του το σφίξω στον λαιμό, όταν περνούσε από δίπλα μου. 
Υπέφερα πάντα από μεταπτώσεις, από χαμηλά μέχρι υψηλότατα βαρομετρικά και 
τούμπαλιν. Το αποτέλεσμα; Κανένας δεν μου έχει πια εμπιστοσύνη. Εκεί που βλέπεις 
τα δόντια μου στο γέλιο, αρχίζω να γρυλίζω.

Στην πολυκατοικία έχουν όλοι υπάρξει εχθροί και φίλοι μου. Αναβοσβήνουν όπως 
τα παράθυρα της πόλης τη νύχτα. Τους έχω αγαπήσει, τους έχω μισήσει όλους. Σαν 
φρούτα τούς τρώω και τους φτύνω. Τι σημασία έχει, θα μου πείτε, πώς δεν έχει σημα-
σία, θα σας πω. Μια μέρα αποφάσισα να βγάλω τον φελλό και πλοπ! το μίσος κύλησε 
ποτάμι και δεν κούνησα ούτε ένα δαχτυλάκι για να το σταματήσω. Η ορχήστρα έπαιζε, 
ο μαέστρος είχε κρυφτεί πίσω απ’ τον θάμνο. Πώς τα λες έτσι, καημένε, λέει η κυρία 
Ζίνα και γελάει. Το ’χει συνήθειο να γελάει όταν μιλάω μόνος μου. Καθόμαστε στο ζα-
χαροπλαστείο, παραγγέλνει μια πάστα και με έχει στην απέναντι καρέκλα σαν τρανζι-
στοράκι. Της λέω τις ειδήσεις, τον καιρό, τα νέα της πολυκατοικίας. Τη συμπαθώ προς 
το παρόν, αν και ανακάλυψα πρόσφατα έναν ελαφρύ παφλασμό που κάνει με τα χείλη, 
ένα πλοτς την ώρα που το κουταλάκι ξεφορτώνει την πάστα ανάμεσα στα δόντια, που 
μπορεί να γίνει ο τάφος της φιλίας μας. Έχω βριστεί για πολύ πιο ασήμαντους λόγους. 
Αφήστε, ξέρω, το έχω ξαναδεί το έργο. Η κυρία Ζίνα, που τώρα μου φαίνεται τόσο 
συμπαθητική, θα γίνει ένα τέρας. Τα ποδαράκια της, που ανεμίζουν σαν σημαιούλες 
μπρος-πίσω στην καρέκλα, θα σημάνουν τον τερματισμό. Γεια σου Ζίνα κι άι στο διάο-
λο. Ακόμα και τα νύχια της μπορεί να μισήσω, το γαμψό σχήμα, το περλέ τους χρώμα, 
τη λάμψη τους στον ήλιο. Ακόμα και την τσάντα της, την τσαλακωμένη χαρτοπετσέτα 
δίπλα στο πιατάκι, όλα μπορεί να τα μισήσω. Θα είναι σαν να ανοίγουν διάπλατα οι 
ουρανοί και θέλουν να φαν τη Ζίνα, να φαν τη Ζίνα, δεν έχει ελπίδα η Ζίνα, πρέπει να 
χαθεί. Θα τη φαντάζομαι μαχαιρωμένη τη Ζίνα, να έχει πέσει πάνω στην πάστα, να 
την έχει κάνει λιώμα, το κουταλάκι να της έχει μπει στο μάτι, ο αέρας να κουνάει τα 
μαλλιά της κι αυτό είναι θλιβερό, γιατί οι νεκροί είναι ακίνητοι και είναι θλιβερό όταν 
κουνιούνται τα μαλλιά τους ή τα ρούχα τους. Σαν αυτοκίνητο που του σβήνεις τη μηχα-
νή και συνεχίζει να κυλάει. Θα βάλω τα κλάματα και δεν θα είναι η πρώτη φορά, η Ζίνα 
θα σκουπίσει το στόμα της, έλα, θα μου πει, πάμε, ίσως δεν έπρεπε να μείνεις τόση 
ώρα μακριά απ’ το σπίτι σου, φαντάστηκα ότι θα σου έκανε καλό ο ήλιος. Και δεν θα 
έχει ήλιο, μπορεί μάλιστα να βρέχει, έτσι θα το πει η Ζίνα, γιατί ξέρει. Αν δεν μισήσω 
τον ήλιο, θα μισήσω εκείνη.
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λιποτάκτης καλύτερης λέξης
σε μια πόλη μόνος
μετράω τις απουσίες μου

ψάχνω για δουλειά
ζητούνται κοπέλες
γενικό ξεπούλημα κλείνουμε
τελευταίες μέρες όλα κάτω του κόστους

σιδηροδρομική άνοια εσύ
επισκέπτεσαι τα χειμώνα παράθυρα
αυτό το σμήγμα πάνω μου
τώρα σώπασε
οι καιροί σκάγια
στη σπηλιά της αρκούδας πυροτεχνήματα
τα κεράσια λασπώνουν
τα πετούμενα προσγειώνονται
χορεύουμε στα γόνατα 
ένα πρωτόγονο μέλλον
ένα κομμάτι
σκοτεινό κρέας

σύντομη μέρα 
διευρυμένος εαυτός
δε φτάνει
έγινα 
αυτό που μου ’λεγες να γίνω μάνα
γρήγορος αξιόπιστος διεξοδικός
επιστύλιο των ιδανικών μου είναι η υπομονή

το καταλαβαίνω στις αργίες
όταν περνάω μια γέφυρα
όταν ο ήλιος χτυπάει υπό γωνία τις ακμές
στο πλήθος των λεξικών που υπολογίζουν την πόλη

κάθε Δευτέρα κατηφόρα
Σάββατο μέρα καθαρού μυαλού

ΧΡΩΣΤΙΚΗ

ΕΛΑΣΤΡΟ
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στην άγρια Δύση
η γλώσσα σέρνεται χαλίκια
το χέρι μπαίνει στην τσέπη
το κλομπ βγαίνει
το τηλεκοντρόλ βγαίνει
το κλομπ και το τηλεκοντρόλ
ο σερίφης της πόλης στους δρόμους ο νόμος
ο νόμος της αφής
ο παραδειγματικός νόμος
σφυρίζει απαντώντας διαφημιστικά δίπολα
εκατέρωθεν πυροβολισμοί
αντέχουν κι οι δυο τους
το πλήθος παρακολουθεί καταπληκτικά
καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται
εκτός αν το έχει προβλέψει ο νόμος
μόλις ακούστηκε το κλικ της υπόκωφης νάρκης
νέκρα στην πόλη
όσο τα πλήθη ξερνάνε ανομοιογενή εντόσθια
οι ειρηνιστές διασκεδάζουν με χαρτοπόλεμο

η ασφάλεια να ελπίζεις στα τυφλά
ξεκαθαρίζει αποδελτιώνοντας νεκρώσιμους χρόνους 
τριβή τάση πλαστική παραμόρφωση
η αρχιτεκτονική της ελπίδας 
το μέτρο της προκύπτει από τη συνάρτηση της υπέροχης άγνοιας 
και το πρόσημό της είναι ανάλογο της περατότητας των δυνατοτήτων

ΜΕΡΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΑΓΩΓΗ ΩΡΙΜΩΝ ΛΟΓΩΝ
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ανέξοδες μέρες
μας ληστεύονται εύκολα
αποβλακωμένη αδειάζει ντεπόζιτα η κούραση
καθημερινές εφημερίδες που απαξιώνονται
πίσσα πάρκινγκ λεωφορείο-λωρίδα
το πειστικότερο έδαφος

ήθελα να σε ερωτευτώ ένα απόγευμα γεμάτο με απλοϊκές σκοτούρες
καθώς κατεβαίνεις τα σκαλοπάτια με τα κανονικά σου πόδια
να υπτιάσουμε μαζί στην επιφάνεια μιας αφετηρίας 
σαν να υπήρξαμε διήγηση
αλλά αυτός ο κόσμος χόρτασε υπαρξιστές

τώρα πια δεν μπορώ να σου μιλήσω για λόγους αδιαπέραστους
αυτά τα καλώδια 
τελεσίδικοι πράσινοι δείκτες στο πλάι
ενεχυροδανειστήριο τράπεζα προϊστάμενος
τα κομμάτια που άφησε το βάθος στον υπόλογο βάλτο

πίστευες ή ήλπιζες δεν ξέρω
ότι τα απλά λόγια θα περιγράψουν στιγμιαία 
την επιτακτικότητα των αναχωρήσεων
όπως ο καθημερινός σου αμίαντος άφατος παρών 
τα μάτια βιτρό
εκείνους που δεν ήξεραν τίποτε
τους τελευταίους κυνικούς 
να κοιτάνε προς το μέρος σου ακίνητοι
το πισωγύρισμα της ώρας των ειλημμένων αποφάσεων

οι δρόμοι αδειάζουν με σημειώματα στην τσέπη
ο ακροβολιστής 
η επιθυμία μιας γλώσσας
σου φώναξα γύρνα πριν φύγεις κοίτα με
ή το ευχόμουν δε θυμάμαι
κι εσύ περιέλουσες το αυτοκίνητο με καύσιμο τέλος 
και ολοκλήρωσες το ταξίδι σου μερικά μέτρα αργότερα

υπαίθριο μητρώο πεσόντων ανάθεμα 
ο διαδηλωτής είναι το πρόσωπο της χρονιάς
του ονόματός σου τον αντίλαλο στο προσκλητήριο νεκρών αν σε σκύλευε 
το μεταρρυθμιστικό κράτος 
θα είχε σκεπάσει ο εθνικός ύμνος

σε κρατάω άγνωστη 
με κρατάς αργοπορημένα δικό σου

CONTRACTION RELEASE
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Το μυαλό σας ντυμένο μοτίβα – Απλοϊκά – Επαναλαμβανόμενα
Σαν τέντα.

Νευρώνες κολλώδεις
Σαν κανταΐφι.

Χιλιοειπωμένα ψεύδη, τεθλασμένες οι αλήθειες
για να κλαδεύουν «κακοτοπιές».
Αυτογνωσία τετράποδου μπρος σε καθρέφτη.

Τα παιδιά, μαριονέτες αυτοκινούμενες.

Οι κυράδες σας, τρύπες.

Δίτροχες 
Δίχρονες: 
Αναξιόπιστες, κοστογόνες, 
νευρικές. Καίνε και λάδι.

Η «αγάπη» απλοϊκή, όπως σκύλου προς αφέντη…
Στέγη και κουλούρι  
Και λουρί.
Θυμός – Φόβος – Καύλα, οι αδρές 
(διόρθωση: μοναδικές!) συνιστώσες της. 

Άνθρωποι-φυσαρμόνικες:

Στον Αφγανό, τιτάνες.
Στον μπάτσο, «προσχή!»
Στον εργοδότη, πουτάνες.

Η Αγία Οικογένεια 
20ετής, και πλέον, ταφή…

Ζωντανός μες στην κάσα, 
Κι απ’ έξω γονείς ραίνουν και δέονται / Έτσι και βγεις
φωνάζουν «Φάντασμα!», «Φάντασμα!»

Έτσι και βγεις, το σκας προς την τέχνη.
Τα σκαλπ των ναζιστών: πρότυπα εκθέματα 
για κατάφωτες σάλες 
μ’ υπόκρουση Βάγκνερ.

Γονιοί – ναζί (Πλην πλημμελών, ή αδιάφορων, 
που όμως κατήντησαν ευκταίοι…) 
Τα γονικά τα σκαλπ, εκθέματα κι αυτά.
Παραστάσεις ζωής
στον καμβά της μονότονης τέντας σας.

«ΜΟΤΙΒΑ»

ΡΕΝΟΣ ΜΑΡΤΗΣ
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Frank Lanzendörfer δεν έδινε εύκολα τη διεύθυνσή του. Στο κουδούνι 
του σπιτιού του δεν υπήρχε γραμμένο το όνομά του, σε όλη τη ζωή 
του προσπαθούσε να μην αφήνει ίχνη. «από κάποτε προς κάπου στον 
δρόμο», γράφει σε ένα ποίημά του. Κι όμως, μπορούμε να εντοπί-

σουμε τα χνάρια του στα κείμενα και στις εικόνες του, περισσότερο σε συνεχή 
μετάβαση παρά σταθερά, σε προκαθορισμένες θέσεις. Έγραφε, και μετά άφηνε 
τα κείμενα να συμβούν.

Μερικές φορές εμφανώς χωρίς αρχή και τέλος, στιγμιότυπα μιας φευγαλέ-
ας ύπαρξης. Μπροστά στα μάτια μας εργάζεται μια κειμενομηχανή, η δυναμική 
της οποίας πολλές φορές απειλεί να κομματιάσει ακόμα και την ίδια. Το όνομα 
«flanzendörfer», με το οποίο υπέγραφε τα κείμενά του, αποτελεί, μεταξύ άλλων, 
υπαινιγμό για την εισβολή μιας επαρχιώτικης αταξίας στη γραμματική της αστικής 
μας ύπαρξης.1 Ήταν ακούραστος, άλλαζε συνέχεια σπίτια, ξεκινούσε και διέκοπτε 
σχέσεις, ζούσε μια νομαδική ζωή με περιοδικές αποδράσεις από την απομόνωση 
στην οποία είχε ωθήσει τον εαυτό του. Επιπλέον, τα τρία τελευταία χρόνια της 
ζωής του ήταν αναγκασμένος να δώσει έναν φθοροποιό αγώνα ενάντια στα πλο-
κάμια της «κρατικής ασφάλειας».

Η ζωή και το έργο του σημαδεύτηκαν από συχνές ρήξεις. Και τα δύο έμειναν 
ανολοκλήρωτα. Και τα δύο αποτελούν μια τεράστια αναρχική (συγ)κίνηση, μια 
διαρκή αισθητική και πολιτική ανταρσία, εγκλωβισμένη μεταξύ της επαρχιώτικης 
καταγωγής του και της διαρκούς σύγκρουσής του με την κρατική μηχανή καταπί-
εσης. «ζω/ για να παραπλανώ/ τη ζωή», έγραψε. Συνήθιζε να ονομάζει τα κείμενα 
και τα σκίτσα, που άφησε σκόρπια πίσω του, «συντρίμμια». Πριν τον θάνατό του, 
μάζεψε όσα είχε ακόμα στα χέρια του και τα έκαψε στο διαμέρισμα ενός φίλου.

Το κείμενο του Φρανκ Λαντσεντέρφερ με τίτλο «ich» («εγώ»)2 είναι ταυτόχρονα 
ανάμνηση της γέννησής του –του επώδυνου ερχομού στον κόσμο– αλλά και αντα-
πόκριση από το παρόν της γραφής: «κάνει κρύο εδώ πέρα/ πού με πηγαίνετε». 
Ο τόπος όπου έλαβε χώρα το γεγονός ονομάζεται Ομπερπόιριτς και βρίσκεται 
στα περίχωρα της Δρέσδης. Ο ΦΛ γεννήθηκε την προτελευταία ημέρα του 1962, 
το πέμπτο από τα εφτά παιδιά. Ομπερπόιριτς. Μια περιοχή που κατοικείται από 
τα παλιά χρόνια, όπως μαρτυρούν οι αμπελώνες και οι μάντρες. Τη δεκαετία του 
’60, ωστόσο, οι αμπελώνες δεν έχουν καρπό και οι αυλές είναι μισογκρεμισμένες. 
Εκεί, στον ποταμό Έλβα, η γη βουλιάζει. Ένα τοπίο που μοιάζει με εγκαταλειμμέ-
νο τόπο γυρισμάτων. 

Κοντά στο κτήμα της οικογένειάς του βρίσκεται ένα λατομείο, από το χείλος 
του οποίου μπορεί κανείς να βουτήξει στο κενό. Οι παιδικές απόπειρές του να πε-
τάξει θα τον απασχολήσουν ξανά και ξανά στο όψιμο έργο του. Θα επιστρέφουν 
συνέχεια ως βασικό μοτίβο της ζωής του.

Ένα από τα χνάρια του ΦΛ οδηγεί στη Δρέσδη. Μετακομίζει εκεί τον Μάιο του 
1983. Στον κύκλο του ζωγράφου Reinhard Sandner, τον οποίον θεωρεί φίλο και 
δάσκαλο, έρχεται σε επαφή με τον Lothar Fiedler, μουσικό, συνθέτη και εκδότη 
του περιοδικού und (και), ενός από τα πρώτα ανεξάρτητα λογοτεχνικά περιοδικά 
της Ανατολικής Γερμανίας, το οποίο κυκλοφορεί σε δεκαπέντε αντίτυπα. Ο ΦΛ 
θα δημοσιεύσει ένα κείμενό του στο τελευταίο τεύχος, λίγο πριν απαγορευτεί η 
έκδοσή του. Την ίδια περίοδο σχεδόν, άνοιξη του 1984, συμμετέχει στο «πρώτο 
ανεπίσημο συνέδριο συγγραφέων της Ανατολικής Γερμανίας» στο Πρεντσλάουερ 
Μπεργκ του Βερολίνου. Για μια βδομάδα, στο ατελιέ της ζωγράφου Uta Hünniger, 
θα διαβαστούν και θα συζητηθούν από τον κύκλο των αναρχικών συγγραφέων κεί-
μενα τα οποία δεν είχαν καμία ελπίδα να δημοσιευτούν στην Ανατολική Γερμανία. 
Λίγο μετά, στις αρχές του καλοκαιριού, θα αφήσει βιαστικά τη Δρέσδη και θα 
μετακομίσει σε ένα διαμέρισμα στα όρια του Πρεντσλάουερ Μπεργκ.

Το Βερολίνο αποτελεί το δεύτερο κέντρο της λαβυρινθώδους ζωής του. Για 
τέσσερα χρόνια θα ζήσει σαν νομάς, μετακομίζοντας διαρκώς. Τον Νοέμβριο του 
1985 θα γεννηθεί ο πρώτος του γιος, τον Αύγουστο του 1987 ο δεύτερος.
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Δουλεύει εντατικά. Γράφει, σχεδιάζει, ζωγραφίζει, παρουσιάζει το έργο του 
σε περφόρμανς και εικαστικές δράσεις, γράφει τα κείμενά του πάνω σε αλλόκο-
τα, τεράστια κολάζ. Αν και πολλά από τα έργα του είναι ημιτελή σκίτσα, αποτε-
λούν ντοκουμέντα μιας δημιουργικότητας σε ακατάπαυστη κίνηση. «leib eigen & 
fremd»3 («σώμα υποτελές & ξένο») είναι ο τίτλος ενός κύκλου έργων του, το σώμα 
ως άγκιστρο, από το οποίο προσπαθεί να απελευθερωθεί μέσω της τέχνης. Το 
μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του αποτελείται από κύκλους κειμένων, η γραφή 
του χαρακτηρίζεται από πολλαπλές (επαν)επεξεργασίες. Η καλλιτεχνική δράση 
του είναι υπαρξιακή. Παλεύει για έναν «τρόπο γραφής που με κυκλώνει», όπως 
γράφει. Το κείμενο είσαι εσύ ο ίδιος. Και το κείμενο αυτό είναι ρευστό. Γράφει για 
τη γέννηση και τα παιδικά του χρόνια σαν να ήθελε να εξιχνιάσει κάποιο μυστή-
ριο, που πίστευε ότι είχε ξεχαστεί. Μέσω της γραφής αναζητά την απαρχή, τον 
πυρήνα, την αγνότητα, που υποθέτει ότι βρίσκονται στην παιδική ηλικία. Το πιο 
εκτενές έργο του, το κείμενο-κολάζ «Garuna ich bin» («Γκαρούνα είμαι»), το οποίο 
ολοκλήρωσε τον Απρίλιο του 1987, το αποδεικνύει. Αυτός ο τρόπος γραφής πε-
ρικλείει το πείραμα, ακόμα και με το ίδιο το σώμα. Αναπόφευκτα, τα κείμενά του 
έχουν να κάνουν με το αυθεντικό, το στιγμιαίο, συχνά ακόμα και με το αποσπα-
σματικό. Ξανά και ξανά αλλάζει ριζικά την εξωτερική του εμφάνιση, σαν να θέλει 
να διαφύγει από τη στασιμότητα.

Γύρισε μια σειρά ταινιών σε Σούπερ-8, που χάθηκαν σχεδόν όλες. Η ιστορία 
είναι χαρακτηριστική: Κατά τη διάρκεια μιας μετακόμισης την άνοιξη του 1987 
έβγαλε ένα κιβώτιο γεμάτο φιλμ στον δρόμο. Όταν επέστρεψε με ένα καρότσι, 
για να το μεταφέρει, είχε εξαφανιστεί. Κάποιοι οικοδόμοι νόμισαν ότι το κιβώτιο 
ήταν για τα σκουπίδια.

Μερικά από τα φιλμ –στιγμιότυπα, σκίτσα, δοκιμαστικές λήψεις για μια μεγάλου 
μήκους ταινία με τίτλο Eisenschnäbelige Krähe (Σιδερόραμφοι κόρακες)– είχαν 
παρουσιαστεί σε διάφορα σπίτια ως ενιαία βιντεοταινία. Άλλο ένα χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα των συνθηκών κάτω από τις οποίες δούλευε ο ΦΛ: κάποια Γιου-
γκοσλάβα διπλωμάτης τού είχε δανείσει μια βιντεοκάμερα και η κασέτα βγήκε 
λαθραία από τη χώρα. Η ταινία, η οποία προβλήθηκε αργότερα σε ένα μικρό 
φεστιβάλ στη δυτική Ευρώπη, είναι μια ονειρώδης αυτοπροσωπογραφία του συγ-
γραφέα –πολύ πιθανόν να επιχειρεί με αυτή να ξορκίσει τους εφιάλτες του. Το 
άλμα και το πέταγμα αποτελούν κεντρικά μοτίβα της, από την πρώτη σκηνή μέχρι 
το τέλος σχεδόν. 

Με τη συμμετοχή του στο ανεπίσημο συνέδριο των συγγραφέων, ο ΦΛ ήρθε 
σε επαφή με τη λογοτεχνική σκηνή του Βερολίνου. Μαζί με τους Leonhard Lorek 
και Johannes Jansen ίδρυσε το 1984, στα τέλη του καλοκαιριού, το αυτόνομο πε-
ριοδικό schaden (βλάβη), το όνομα του οποίου ήταν δική του ιδέα. Το περιοδικό, 
όπως και άλλα αντίστοιχα στο Βερολίνο, στη Λειψία και στη Δρέσδη, δημιουρ-
γήθηκε από νεαρούς συγγραφείς με στόχο την επικοινωνία μεταξύ των καλλιτε-
χνών. Κάποια στιγμή θα αποτραβηχτεί από το περιοδικό, το οποίο αργότερα θα 
χαρακτηριστεί «κεντρικό όργανο των συγγραφέων και ζωγράφων του Πρεντσλά-
ουερ Μπεργκ», καθώς αυτό άρχισε σιγά σιγά να χάνει τον αυθεντικά αναρχικό 
χαρακτήρα του. Συντακτική επιτροπή –κάτι τέτοιο του φαινόταν πολύ τετριμμένο. 
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν συνέχισε να αναζητεί συνεργασίες. Το αποδεικνύ-
ουν τα πολυάριθμα κοινά κείμενα και σχέδια με τον Γιοχάνες Γιάνσεν, οι δράσεις 
ζωγραφικής και οι εκδόσεις με τη ζωγράφο Mita Schamal, οι οποίες συνδύαζαν 
κείμενα και εικόνες, ή οι ταινίες με τον Volker Barndt. Κάποια από αυτά διασώ-
θηκαν ή καταγράφηκαν από τον φωτογραφικό φακό, άλλα έχουν –εκτός λίγων 
εξαιρέσεων– χαθεί οριστικά.

Παρά την αποχώρηση από τη συντακτική ομάδα, συνέχισε να δημοσιεύει στο 
βλάβη, το οποίο ήταν μαζί με το περιοδικό u.s.w. (κ.τ.λ.) οι μόνες εκδόσεις που 
φιλοξενούσαν σε τακτική βάση έργα του, εάν εξαιρέσει κανείς τις διάφορες αυ-
τοεκδόσεις. Από τη στιγμή που η σύνταξη του βλάβη ανέστειλε την έκδοσή του, 
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το φθινόπωρο του 1987, δημοσίευσε κάποια από τα έργα του σε άλλα περιοδικά 
όπως το Bizarre Städte (Αλλόκοτες πόλεις) του Αστέρη Κούτουλα, ο οποίος τον 
ενθάρρυνε στη συγγραφή κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του.

Η μοναδική επίσημη δημοσίευση έργου του έγινε το 1986, όταν η συγγραφέας 
και ποιήτρια Elke Erb, η οποία για πολλά χρόνια ήταν η πιο σημαντική συνομιλή-
τριά του σε θέματα λογοτεχνίας, συμπεριέλαβε τέσσερα κείμενά του στην επε-
τηρίδα του εκδοτικού οίκου Luchterhand. Επιπλέον, την ίδια χρονιά εμφανίστηκαν 
στην εφημερίδα της σοσιαλιστικής νεολαίας Temperamente (Ιδιοσυγκρασίες) δύο 
ποιήματά του. Ωστόσο, αυτό έγινε ενάντια στη θέλησή του, καθώς στο ίδιο φύλλο 
δημοσιεύτηκαν δύο κείμενα του Λέοναρντ Λόρεκ με το όνομα του Michael Zickert, 
μουσικού και φίλου του Λόρεκ. Τα κείμενα είχαν αρχικά απορριφθεί, επειδή εί-
χαν υποβληθεί με το πραγματικό όνομα του συγγραφέα τους. Οι «καλλιτέχνες 
του Πρεντσλάουερ Μπέργκ» βρίσκονταν αντιμέτωποι με τη λογοκρισία, η οποία 
αφορούσε περισσότερο τους ίδιους παρά τα έργα τους, και ερχόταν στο φως με 
τέτοιου είδους αντισυμβατικές τακτικές.

Τον χειμώνα 1985/86 ζωγραφίζει εντατικά. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 
1986 ξεκινά και πάλι να γράφει. Ταξιδεύει με αεροπλάνο για λίγες μέρες στην 
Αγία Πετρούπολη –αυτό ήταν και το μεγαλύτερο ταξίδι που έκανε στο εξωτερι-
κό– και εκεί γράφει ένα μακροσκελές κείμενο. Για το ταξίδι είχε δανειστεί από 
τον Γιοχάνες Γιάνσεν ένα χειμωνιάτικό παλτό. Ο ίδιος δεν είχε κανένα.

Αργότερα, διασχίζει τη χώρα με τον κινηματογραφιστή Φόλκερ Μπαρντ. Την 
περίοδο αυτή αναζητά εντατικά εικόνες, για άλλη μια φορά απομακρύνεται από 
τη γλώσσα, ακόμα και από τον προφορικό λόγο. Αυτός κι ο Μπαρντ δεν αντάλλα-
ξαν ούτε λέξη τις δύο βδομάδες που δούλεψαν μαζί.

Ο τρίτος χώρος μέσα στον οποίο χάνονται τα ίχνη του ΦΛ είναι ένας εσωτερι-
κός χώρος. Από τη μία έχουμε να κάνουμε με τον εσωτερικό χώρο της γλώσσας, 
από την άλλη με τον εσωτερικό χώρο των ονείρων και των εικόνων. Ο ασκητισμός 
και το παιχνίδι αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γλώσσας του. Φίλοι 
του μιλούν για πολύ πρώιμα, τα περισσότερα χαμένα, κείμενα από την εποχή 
που ζούσε στη Δρέσδη, τα οποία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ήχοι αποτυπωμένοι 
στο χαρτί. Αντιθέτως, πολλά κείμενά του από την εποχή που ζούσε στο Βερολίνο 
μιλούν μια σχεδόν κλειστοφοβική γλώσσα. Τα ποιήματά του ζουν σε γρήγορη κί-
νηση. Σύντομες παύσεις και άλματα, υπέρθεση ιδιωματισμών, συντακτικών θραυ-
σμάτων, φθόγγων, σκέψεων, εκφράσεων. Ακολουθεί τους ρυθμούς του δρόμου τις 
ώρες αιχμής, τη μουντή, πνιγηρή νευρικότητα, δραστηριότητα, ενέργεια, μηχα-
νική κίνηση. Αυτοκαθορισμός εν κινήσει, σε συνεχώς μεταβαλλόμενους χώρους.

Παρακολουθούμε την πάλη του με τον λόγο: αν και πελεκούσε τις λέξεις του, 
αυτές συχνά μοιάζουν με ακατέργαστα κούτσουρα, με κοφτερές, ακανόνιστες 
γωνίες. Μπαίνουν η μία μέσα στην άλλη σαν τα συντρίμμια ενός αυτοκινήτου μετά 
από μετωπική σύγκρουση. Μετωπική ήταν και η σχέση του με τα αντικείμενα, με 
τον λόγο, με τον κόσμο. 

Ο ΦΛ ακολούθησε τη «γλωσσολογική στροφή»4 των νεαρών Ανατολικογερ-
μανών ποιητών τη δεκαετία του ’80. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή στην ποίησή του 
είναι τόσο κυρίαρχη που επισκιάζει ελαφρώς το γεγονός ότι ακριβώς εκεί όπου η 
γλώσσα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, ο ίδιος αναζητεί με επιτακτικότητα το υπο-
κείμενο. Τα κείμενα ακολουθούν τις διασπάσεις και την αναπαραγωγή του Εγώ, 
προσπαθούν να το συλλάβουν, να το καταγράψουν.

Εντούτοις, η ποιητική σκέψη του ήταν, με μία διφορούμενη έννοια, γραμμική. 
Αναζητούσε τον πιο σύντομο δρόμο μεταξύ δύο σημείων, επεδίωκε να γεφυρώ-
σει το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ δύο αντικειμένων, δύο ανθρώπων, δύο λέξεων. 
Αν και γνώριζε την αδυναμία του εγχειρήματος, δεν παραιτούνταν, περισσότε-
ρο εξοργιζόταν, γινόταν βίαιος και προκαλούσε αντιπαραθέσεις. Συμμετείχε στη 
σκηνή του πανκ, οι ρωγμές του χρόνου διαπερνούσαν τη σκέψη και το σώμα του. 
Αντιδρούσε με επιθετική ενέργεια. 
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Ο τέταρτος και τελευταίος τόπος του ΦΛ ήταν τα περίχωρα του Βερολίνου. 
Από τα τέλη του 1987 φεύγει όλο και πιο συχνά από την πόλη, προφανώς όλο και 
περισσότερο υπό πίεση. Γράφει κύκλους κειμένων, τα οποία θα διασωθούν κατά 
τύχη και θα δημοσιευτούν μετά τον θάνατό του. Σε αυτά τα τελευταία κείμενα 
παρατηρούμε αξιοσημείωτες αλλαγές στο στυλ του. Τα ενδιαφέροντά του διευ-
ρύνονται, στα κείμενα παρεισφρέουν συνειρμοί από διαφορετικά πεδία. Ασχολεί-
ται με τη φασιστική τέχνη, την ιστορία της Φράξιας Κόκκινος Στρατός (RAF), με 
ελληνιστικά εμβλήματα. Φαίνεται ότι ο ΦΛ, παράλληλα με την αναμόχλευση των 
παιδικών του χρόνων, αναζητούσε ξανά και ξανά, και σε διαφορετικές κατευθύν-
σεις, νέες ιδέες. Στα τελευταία αυτά κείμενα είναι αισθητή μια κάποια λύτρωση, 
η οποία προκύπτει από τη διάλυση της φόρμας. Την ίδια στιγμή φαίνεται να βρί-
σκεται σε μια όλο και πιο μπερδεμένη φυγή, το ένστικτο ζωής στενεύει προς τον 
θάνατο. 

Τον Μάιο του 1988 πηγαίνει σε μια έκθεση του Φόλκερ Μπαρντ, όπου πα-
ρουσιάζονται φωτογραφίες από την ταινία τους. Είναι μια από τις λίγες ευκαιρίες 
να παρουσιάσει επίσημα το έργο του. Κάτι τέτοιο όμως δεν τον ενδιέφερε πια. Η 
ρήξη του με την κάθε είδους επίσημη κουλτούρα ήταν ήδη πολύ βαθιά. Μια προ-
ηγούμενη προσπάθειά του να συμμετάσχει στη λογοτεχνική δημόσια σφαίρα της 
Ανατολικής Γερμανίας είχε αποτύχει με γκροτέσκο τρόπο. Το καλοκαίρι του 1985 
προσκλήθηκε, μαζί με τον Γιοχάνες Γιάνσεν, στο ετήσιο «σεμινάριο ποιητών», το 
οποίο διοργάνωνε η σοσιαλιστική νεολαία. Δεν άντεξε τον πατερναλισμό και την 
ανάλυση των ποιημάτων του, μιας και δεν μπορούσε να κρατήσει αποστάσεις 
από αυτά. Απογοητευμένος, γεμάτος χλεύη και αηδία, επέστρεψε πρόωρα πίσω.

Λίγο μετά, υπέβαλε αίτηση να ταξιδέψει στο εξωτερικό, στην οποία υπογράμ-
μιζε τη μη ενσωμάτωση της τέχνης του στην κρατικά ελεγχόμενη κουλτούρα. Επι-
πλέον, το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς έλαβε κλήση για κατάταξη στον στρατό 
ως έφεδρος, την οποία αρνήθηκε εγγράφως. Ύστερα από επίσκεψη των μυστικών 
υπηρεσιών αναγκάστηκε να αποσύρει και τα δύο έγγραφα. Η αίτησή του για το 
εξωτερικό δεν ακυρώθηκε, αλλά ο ΦΛ είχε χάσει πλέον τον ενθουσιασμό του. 
Ακόμα κι αν του έστελναν κάποια ειδοποίηση, αυτή δεν θα έφτανε ποτέ στα χέ-
ρια του, καθώς δεν είχε πια σταθερή διεύθυνση.

Εκείνη την περίοδο, δηλαδή στα μέσα του 1985, άρχισαν να τον παρακολου-
θούν οι μυστικές υπηρεσίες. Οι μέθοδοί τους ήταν πολύπλευρες και διαστροφι-
κές. Περιελάμβαναν συχνή παρακολούθηση της αλληλογραφίας και των τηλεφω-
νικών συνομιλιών φίλων του, καθώς και επί μέρες περισσότερο ή λιγότερο εμφανή 
παρακολούθηση από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών. Ο πράκτορας της Στάζι 
με το ψευδώνυμο «Γκρέγκερ», ο οποίος ειδικευόταν στο «λογοτεχνικό αντεργκρά-
ουντ», τον επισκέφτηκε αρκετές φορές για να τον ανακρίνει.

Συνήθιζε να ονομάζει την ανάκριση «συζήτηση». Ο άνδρας αυτός, ο οποίος 
επισκεπτόταν και άλλους συγγραφείς που ανήκαν στον κύκλο του περιοδικού 
βλάβη και όχι μόνο, δούλευε σε ένα τμήμα το οποίο είχε ειδικά συγκροτηθεί για 
να υπονομεύσει τη λογοτεχνική σκηνή του Βερολίνου. Το στυλ του ήταν μάλλον 
οικτρό, καθώς συνήθιζε να ψαρεύει από την τσάντα του ένα φακελάκι τσαγιού και 
ζητούσε την άδεια για «χαλαρή συζήτηση». Για παράδειγμα, ο «Γκρέγκερ» εμφα-
νίστηκε μια μέρα μαζί με έναν ακόμα πράκτορα της Στάζι στο σπίτι του Κούτουλα, 
την ώρα που βρισκόταν εκεί ο ΦΛ. «Καλημέρα, κύριε Λ. Εμείς οι δύο γνωριζόμα-
στε, έτσι δεν είναι;», τον χαιρέτισε με υπερβολικά φιλικό τρόπο. Σήμερα είναι 
δύσκολο να φανταστεί κανείς το μισοσκόταδο μέσα στο οποίο ήταν αναγκασμένη 
να ζει η ανεπίσημη λογοτεχνική σκηνή της Ανατολικής Γερμανίας, τους μόνιμους 
κινδύνους, την απομόνωση. Οι αρχές είχαν πάντα στη διάθεσή τους διάφορες 
διατάξεις, οι οποίες επέσειαν πρόστιμα ή ποινές φυλάκισης. 

Οι ανακρίσεις ήταν εξαντλητικές. Αρκετές φορές τον έπαιρναν μαζί τους και 
μετά από «συζήτηση», εκφοβισμούς και απειλές τον άφηναν κάπου στην άκρη της 
πόλης. Στο τέλος, ύστερα από κατ’ οίκον έρευνα, κατέσχεσαν χειρόγραφα και 
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πίνακές του –μετά τον θάνατό του τα επέστρεψαν στους φίλους του.
Μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει μάθει πώς κατάφερνε να ξεφεύγει από όλους 

αυτούς τους εκβιασμούς. Ως μοναχικός ήταν –περισσότερο από άλλους– απρο-
στάτευτος και εκτεθειμένος στον κίνδυνο, ήταν εύκολο για τις μυστικές υπηρεσί-
ες να τον απομονώσουν και να τον στριμώξουν στο σκοτάδι. Με αυτόν τον τρόπο 
κατασκευάζονταν τα θύματα. Η λογοτεχνική σκηνή του Πρεντσλάουερ Μπεργκ, 
η οποία ηθελημένα αγνοούσε τη Στάζι, γεγονός που είχε ολέθριες συνέπειες,5 
δεν μπορούσε να τον προστατέψει. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα ήταν υπερβολικό 
να πούμε ότι η Στάζι συνέβαλε στην αυτοκτονία του. Ένας από τους τελευταίους 
κύκλους κειμένων του έχει τίτλο «das gehetzte (tier)» («το κυνηγημένο [ζώο])». 
Μετά τον θάνατό του, ο «Γκρέγκερ» γύριζε και ρωτούσε τον Γιοχάνες Γιάνσεν 
και άλλους καλλιτέχνες εάν υπήρχαν φήμες ότι ο ΦΛ είχε αυτοκτονήσει εξαιτίας 
της Στάζι.

Από τις αρχές του 1988 ο ΦΛ νήστευσε τέσσερις φορές. Οι νηστείες του, 
όπως οτιδήποτε άλλο έκανε, ήταν ακραίες. Ούτε έτρωγε ούτε έπινε. Τη δεύτερη 
φορά, τον Μάιο του 1988, για δεκατρείς μέρες. Μετά από δέκα μέρες άρχισαν 
οι παραισθήσεις, που τόσο πολύ αναζητούσε. Κάποια στιγμή τον επισκέφτηκε ο 
κινηματογραφιστής Gino Hahnemann. Όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές, πάνω σε 
ένα στρώμα κείτονταν μια αποστεωμένη μορφή, περιτριγυρισμένη από σκίτσα 
και πυκνογραμμένα χαρτιά. Δεν τον αναγνώρισε και ρώτησε πού είναι ο Φρανκ. 
Η απάντησή του ήταν: «Αυτός είναι εδώ και είκοσι πέντε χρόνια νεκρός». Όπως 
έκανε και όταν έγραφε τον κύκλο «εγώ», απομονώθηκε ολοκληρωτικά, όχι για να 
αναζητήσει τον θάνατο, αλλά, όπως έλεγε, τη ζωή μέσα του. Ο πειραματισμός με 
το σώμα προεκτεινόταν στη γλώσσα και το αντίστροφο. Ωστόσο, σε αντίθεση με 
ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, μετά από αυτά τα τελευταία πειράματα, τα οποία 
μπορούμε χωρίς δυσκολία να τα χαρακτηρίσουμε προσπάθειες απόδρασης, δεν 
μπόρεσε να βρει τον δρόμο της επιστροφής.

Με μικρά διαλείμματα, ο ΦΛ νήστευσε άλλες δύο φορές το καλοκαίρι του 
1988, η τελευταία ακριβώς πριν την αυτοκτονία του τον Αύγουστο. Στον θάνατό 
του επανέλαβε, στα είκοσι πέντε του χρόνια, για μια τελευταία φορά, την παιδική 
του ανάμνηση: πήδηξε από έναν πύργο της πυροσβεστικής. Φίλοι του τον περί-
μεναν κάπου εκεί κοντά. 

67

1. Το όνομα «flanzendörfer» είναι λογοπαίγνιο με τις λέξεις «pflanzen/φυτά» και «dörfer/χωριά». (Σ.τ.Μ.)
2. Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο μέρος του κειμένου-κολάζ «Γκαρούνα είμαι», το οποίο 
παρουσιάζουμε στις επόμενες σελίδες. (Σ.τ.Μ.)
3. Ευφυές λογοπαίγνιο του ΦΛ. Το σύνθετο επίθετο «leibeigen» σημαίνει «υποτελής», άρα ο τίτλος του 
κειμένου μπορεί να μεταφραστεί ως «υποτελής και ξένος». Όταν η λέξη χωριστεί στα δύο συνθετικά 
της («leib» και «eigen»), ο τίτλος μπορεί να διαβαστεί είτε ως «σώμα δικό μου & ξένο» είτε ως «σώμα 
αλλόκοτο & ξένο». (Σ.τ.Μ.)
4. Τη δεκαετία του ’80, μια ομάδα ριζοσπαστών ποιητών άσκησε κριτική στον λόγο της εξουσίας και 
υπονόμευσε τους γλωσσικούς κανόνες, προκρίνοντας τους λεκτικούς πειραματισμούς, το παιχνίδι, την 
ειρωνεία και το κολάζ. (Σ.τ.Μ.)
5. Το 1992, από τα αρχεία της Στάζι, αποκαλύφθηκε ότι δύο από τους πιο δραστήριους συγγραφείς 
της σκηνής του Πρεντσλάουερ Μπεργκ ήταν χαφιέδες των μυστικών υπηρεσιών. (Σ.τ.Μ.) 

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα (σε ελεύθερη απόδοση) από το Peter Böthig, “leib eigen und fremd”, 
όπως δημοσιεύτηκε στη συγκεντρωτική έκδοση flanzendörfer, unmöglich es leben, Janus Press, 
Βερολίνο, 1992, από όπου προέρχεται και το κείμενο-κολάζ που ακολουθεί.



Ο Φρανκ Λαντσεντέρφερ ανήκε στην τρίτη –και τελευταία– γενιά συγγρα-
φέων της Ανατολικής Γερμανίας. Σε μια χώρα όπου η εκδοτική παραγωγή και 
τα λογοτεχνικά περιοδικά ελέγχονταν από το μακρύ χέρι του κράτους, δεκάδες 
νεαροί ποιητές, ανάμεσά τους και ο ΦΛ, είχαν να αντιμετωπίσουν ένα ιδιαίτερα 
σκληρό καθεστώς καταστολής και λογοκρισίας, το οποίο δεν τους επέτρεπε να 
εκδίδουν το έργο τους και, πολλές φορές, ούτε καν να το παρουσιάζουν σε δημό-
σιους χώρους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στα τέλη της δεκαετίας 
του ’70 μια «ανεπίσημη» δημόσια σφαίρα όπου ζούσαν και δημιουργούσαν –στο 
περιθώριο του συστήματος– δεκάδες καλλιτέχνες της ανατολικογερμανικής 
πρωτοπορίας.

Σημείο αναφοράς της αντικουλτούρας, καθώς και μέσο επικοινωνίας και 
ανταλλαγής ιδεών, ήταν τα αυτόνομα περιοδικά. Για να παρακάμψουν τη λογο-
κρισία, οι εκδότες τους εκμεταλλεύτηκαν ένα «παράθυρο» στον νόμο, το οποίο 
επέτρεπε τις ανεξάρτητες εκδόσεις με μονοψήφιο ή διψήφιο τιράζ. Ένα από αυτά 
ήταν το Bizarre Städte (Αλλόκοτες πόλεις), το οποίο εξέδιδε ο Αστέρης Κούτου-
λας. Στο πρώτο τεύχος, το οποίο κυκλοφόρησε το 1987 σε δεκατρία αντίτυπα 
μεγέθους Α4, βρίσκουμε ένα κείμενο-κολάζ είκοσι πέντε σελίδων του ΦΛ, μέρος 
του οποίου παρουσιάζουμε παρακάτω. Φέρει τον γενικό τίτλο «Garuna ich bin» 
(«Γκαρούνα είμαι») και γράφτηκε στα τέλη του 1986/αρχές του 1987 σε μια προ-
σπάθειά του καλλιτέχνη να επιστρέψει στην ποίηση μετά από πολύμηνη περίοδο 
δυσκολιών και αποχής από τη γραφή. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η λέξη «Garuna» 
δεν υπάρχει στη γερμανική γλώσσα. Πιθανώς ο ΦΛ αναφέρεται στο ομώνυμο 
έργο του Αρμένιου συνθέτη Komitas Vardapet (1869-1935). Στα αρμένικα η λέξη 
σημαίνει «άνοιξη».

Το έργο αυτό, το οποίο, ύστερα από επιθυμία του ΦΛ, δημοσιεύτηκε με τις 
διορθώσεις που είχε σημειώσει ο ίδιος πάνω στην τελική εκδοχή του κολάζ, απο-
τελεί ποιητική αυτοβιογραφία του καλλιτέχνη. Επειδή δεν είχε καμία δική του 
παιδική φωτογραφία, χρησιμοποίησε φωτογραφίες του γιου του (σελ. 5-10). Αντι-
θέτως, στις πρώτες σελίδες απεικονίζεται ο ίδιος. Οι φωτογραφίες στις δύο τε-
λευταίες σελίδες προέρχονται από μια ταινία που γύριζε εκείνο τον καιρό.

Στο «Γκαρούνα είμαι», έργο βαθιά συμβολικό, ο ΦΛ μιλάει για τη γέννηση, 
τα παιδικά του χρόνια και τη ζωή στην Ανατολική Γερμανία. Αλλά όχι μόνο. Το 
κείμενο είναι μια αλληγορία για τη γραφή, τη «χαίνουσα πληγή» της γλώσσας, 
αλλά και για τη λογοτεχνική σκηνή του Πρεντσλάουερ Μπεργκ στο Ανατολικό 
Βερολίνο. Δεν είναι τυχαίο ότι στις σελίδες 8-9 πρωταγωνιστεί ένα βουνό («Berg» 
στα γερμανικά). 

Εδώ συναντάμε τα βασικά στοιχεία της γραφής του: κατακερματισμένη αφή-
γηση, ιδιόμορφη σύνταξη, αναπάντεχους διασκελισμούς, απουσία μεταφορών και 
παρομοιώσεων, χρήση μόνο πεζών γραμμάτων. Μάλιστα, στην τελευταία σελίδα 
του αποσπάσματος που παρουσιάζουμε εδώ, απουσιάζουν εντελώς τα άρθρα. 
Τα ίδια τα γραπτά του έμοιαζαν πολλές φορές με ένα κολάζ ονείρων, συνειρμών, 
τσιτάτων που είχε αλιεύσει από εφημερίδες, με θραύσματα συζητήσεων.

Όπως σημειώνει ο Peter Böthig στο κείμενό του, έχουμε να κάνουμε με έναν 
ποιητή που σωματοποιεί όσο λίγοι την ταύτιση μεταξύ τέχνης και ζωής και επι-
χειρεί να υπερβεί τον διαχωρισμό ύλης και πνεύματος, έναν διαχωρισμό ο οποίος 
βρίσκεται στον πυρήνα του δυτικού ορθολογισμού και της καπιταλιστικής οικονο-
μίας. «Οι πειραματισμοί με το σώμα προεκτείνονταν στη γλώσσα και το αντίστρο-
φο», σημειώνει ο Μπέτιχ. Με τον τρόπο αυτόν, ο ΦΛ επιβεβαιώνει ότι το μοναδικό 
δυνατό ξεπέρασμα της τέχνης εδράζεται στο βίωμα. 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

FRANK LANZENDÖRFER ΤΕΦΛΟΝ68
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Η λυρική του ασχήμια στάγδην στις φλέβες των τριάντα πεταμένων
κάθε πρωί κάνει τους κροτάφους μου να σφύζουν
δεν ξέρω πόσο τους νοιάζεται και πόσο τον αξίζουν
βλέπω μονάχα να ταυτίζονται η φύρα τους κι αυτοί
η ημιπαρετική ματιά του εκ γενετής βλαμμένου
κακόφορμο προϊόν ενός σκίρρου πλακούντα
μιας μάνας με πάστα αντζούγιας στο συκώτι, πυρετούς
να βήχει χολή μαζί με αίμα δέκα μήνες τότε γκαστρωμένη.

Αρτιμελής και λογικός, χορτάτος από τύχη, ένας χρυσός θεραπευτής
τσινάει περίεργα όταν βρισκόμαστε κοντά
όσο καλά κι αν ντύνομαι το πέπλο της ζωής
κάτι τους λέει αυτόν και τους άλλους μου ψευδοσυναδερφούς:
— Ανάμεσά σας φύτρωσε ένας μισθοφόρος του εχθρού, ένας προδότης.
Στ’ αποδυτήρια όταν ξεντύνομαι
φέρω περήφανα το στίγμα του λιττόρου
ανάθεμά με αν σφύριξε στιγμή μαχαίρι για να με τιμωρήσει.

Απ’ τη φωτιά δίπλα στο δουγλάσειο ως τον πνιγμένο σπασμό που αναδύεται απ’ τον ώμο
ψάχνω υπομονή να παζαρέψω το φίλημα των σκαληνών της νιότης
οι υψηλοί στόχοι θέλουν υψηλά ιδανικά

η θλίψη στο πρόσωπό μου κάθεται εκεί σαν κλώσα
όσους εφιάλτες κι αν κρύψει κάτω απ’ τα χοντρά φτερά δε φτάνουν να με λυτρώσουν,
όταν χαμογελώ δεν ξέρει ο δικαστής να μ’ ονομάσει.

Ποινή καλύτερη απ’ αυτήν, έτσι κι αλλιώς, δεν έχει
στο πλάγιασμα γυρίζει στο στόμα φαρμακερή η ψυχή
τα δόντια μου ένα ένα λιώνουνε προς λάσπη υδατιδώδη

κι ο ώμος στιβαρός δουλεύει το δρεπάνι.

Ο ΕΥΘΑΝΑΤΙΣΤΗΣ

Ο ΔΗΜΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ
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1.
Γρόθοι στορίας κατέχουνε τα μέλλοντα φαρσί. 
Άτοπη να ποδείχνεται η γεωγραφία των βρόχων. 
Πώς στρέφονται στις αγωνίες αμέριμνα 
τα οχήματα των όντων;
Πώς τα φρενάρουν όταν βρέχει προσμονές;
Πες. Πώς απολογιούνται στη μέση της παλαίστρας
γονατιστοί μπρος στο δοχείο μ’ έντρομα τα περιττώματα;
Πώς έμπλεοι αφροντούς
όλο ανακτούν την υποδόρια μνήμη;
Τόση μανία για ευφορικά ανοήτων;
Τόση απεραντοσύνη του κενού 
σε φιάλες μίας κρίσεως;

2.
Μυαλά που σούμπιτα τα στούμπισαν
σε κατακάθια ξυδιασμένης αλκοόλης.
Αλλού αιχμαλώτισαν ζωύφια πεινασμένα 
μες σε καρδίας χύτρα παχύτητος.
Υφαίνουν έκδοχα εκδοχών.
Ποιος είναι κει ακόμα και ιστορεί;
Ποιος είναι αυτός που ιστορεί ακόμα;
Ποιος ξεφυλλίζει τις σελίδες των σιγών;
Ποια κόγχη ανταγωνίζεται η σιαγών;
Πώς διαμελίστηκαν λουλούδια λασπωμένα
σε διαδηλώσεις των τραυλών αισθήσεων; 

3.
Δες. Λέξεις γραπώνουν τη σκέψη.
Ταξίμια χιμάνε στους κώδικες.
Χάδια κρεμούν τους αλγόριθμους. 
Προβολείς επιβλέπουν την όραση. 
Κάφτρες ξενυχτούν. Πυροτεχνουργούν. 
Πόσες ερωτήσεις γίνεται να κουστούν;
Τρεις; Για το νέρωτα, το θάνατο, το θεό; 
Εφτά; Για τη σκύλλα, τη χάρυβδη, το πλοίο, 
την ελπίδα, το δόρυ, το στήθος, τη νύχτα;
Καμιά; Για το αιμόφυρτο κενό
που πόθησε; Την άνοιξη; 

ΑΠΟΡΗΔόΝ

ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
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4.
Μπορώ να κατακρίνω:
κάθε δημόσια εκδορά του λόγου 
όπως και κάθε λόγο που εισφέρεται πικρός
μες στο κουκούτσι της κοινότροπης αλήθειας.
Μπορώ να τρέξω ακόμα μέτρα,
μέτρα,
θα λαχανιάσω,
μπορώ να συνεχίσω, αν θέλεις.
Μπορώ να μην μπορέσεις να σταθείς
σε ισορροπία. Ν’ αυξήσω ενστικτωδώς
την εντροπία. Μπορώ και να πορίσω
ν’ απορήσω:
Ποιος ξενυχτάει κι αλυχτάει;
Ποιος έκρυψε την πράσινη μποτίλια;
Ποιος τρύγησε το θέρος;
Ποιος θέρισε την ιστορία;
Γιατί κοιμούνται όσοι κοιμούνται;
Γιατί γίνονται ερωτ...

5.
Εν κατακλείδει
άπορος ιδεών απορών μαζάνθρωπος
άλλοτε με λουκούμι σκέτο και βαρύ
τώρα με καπουτσίνικα και τέτοια
ρωτώντας για τα ίδια
για εικοσιτετράωρες πληροφορίες άωρες
στήνοντας αυτί-καρτέρι-καταστάσεις
λέξεις βεληνεκούς βδομήντα φτερολέπτων
ρεμβάζοντας σπουδαία κενοτάφια
σιγώντας καθώς οι όχθες ερημώνουν 
καθώς στεγνώνει το ετοιμόγεννο ρυάκι
καθώς ο ήλιος άσκοπος βαριέται.

ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
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Lisa Suhair Majaj γεννήθηκε το 1960 στην Αϊόβα από Αμερικανή μητέρα και 
Παλαιστίνιο πατέρα. Μεγάλωσε στο Αμάν, σπούδασε στη Βηρυτό κι έπειτα στο 
Μίσιγκαν. Έζησε για περίπου είκοσι χρόνια στην Αμερική, ενώ από το 2001 
μένει στη Λευκωσία. Έχει εκδώσει πληθώρα ποιημάτων σε περιοδικά, τρεις ποι-

ητικές συλλογές με τίτλο These Words (Tα λόγια αυτά), What She Said (Τι είπε εκείνη) και 
Geographies of Light (Γεωγραφίες φωτός, 2009), από την οποία αντλούμε τα ποιήματα του 
αφιερώματος. Επίκεντρο του ποιητικού της σύμπαντος αποτελεί η τραγωδία στην Παλαι-
στίνη, καθώς και τα ποικίλα ζητήματα υβριδικής ταυτότητας που προκύπτουν από τον γεω-
γραφικό εκτοπισμό. «Πενήντα χρόνια μετά/ προσπαθώ να πω την ιστορία/ όσων χάθηκαν/ 
πριν τη γέννησή μου [...] πενήντα χρόνια μετά/ προσπαθώ να πω την ιστορία/ όσων συνεχί-
ζουμε να χάνουμε [...] πενήντα χρόνια μετά/ η ψυχή ακόμα αναζητά ουρανό». Διακειμενικά 
συνδιαλέγεται με το έργο των Naomi Shihab Nye, Adrienne Rich, June Jordan, Mahmoud 
Darwish κ.λπ. Παράλληλα με την ποιητική της ιδιότητα, η Μαζάζ είναι μια από τις εξέχουσες 
ακαδημαϊκούς της αραβο-αμερικανικής λογοτεχνίας. Όσον αφορά τα επιστημονικά της εν-
διαφέροντα, καταπιάνεται κυρίως με τη γραφή της Αραβο-αμερικανής ποιήτριας, κριτικού, 
μυθιστοριογράφου και εικαστικού Etel Adnan, με θέματα φύλου και πρόσληψης έργων από 
γυναίκες συγγραφείς του Τρίτου Κόσμου κ.λπ.1 

Τόσο το ποιητικό όσο και το ακαδημαϊκό έργο της διαμορφώνονται μέσα από μια βαθιά 
αντίληψη ακτιβισμού, μια αίσθηση δέσμευσης προς την οικογένεια, τον τόπο καταγωγής, το 
φυσικό περιβάλλον και, εντέλει, προς τον ίδιο τον εαυτό. «Αναζητούσα αραβο-αμερικανικές 
φωνές που θα μπορούσαν, αν όχι να αντικατοπτρίσουν ακριβώς, τουλάχιστον να με βοηθή-
σουν να κατανοήσω και ν’ αντιληφθώ τα δικά μου βιώματα. Ταυτόχρονα, διαμόρφωνα μια 
πολιτική συνείδηση και μια αίσθηση εαυτού ως Παλαιστίνια-Αμερικανή, σ’ ένα πλαίσιο που 
αυτή η ταυτότητα ήταν αμφισβητήσιμη και δύσκολη».2 Η πρώτη Ιντιφάντα και ο πόλεμος του 
Κόλπου την «αναγκάζουν» να υψώσει τη δική της φωνή απέναντι στα πολιτικά τεκταινόμενα. 
Αρχίζει να γράφει και να δημοσιεύει πιο πυκνά, αντιλαμβανόμενη πως παρόλο που το έργο 
της στρέφεται γύρω από το ατομικό, στην ουσία το υπερβαίνει. 

Στη συλλογή Γεωγραφίες φωτός, η μνήμη συμπλέκεται με το βίωμα, το προσωπικό με 
το συλλογικό, η φωτιά με το φως, η ανεμελιά του παρελθόντος με την τραγικότητα του 
παρόντος, ο θάνατος με τη ζωή. Ήδη από το πρώτο ποίημα, η Μαζάζ μας μεταφέρει σ’ ένα 
περιβάλλον όπου οι αποθανούντες συγγενείς διαρρηγνύουν την καθημερινότητα και παρε-
λαύνουν πάνω από τον πρωινό καφέ, έχοντας αξιώσεις, επιθυμίες, ιδιοτροπίες. Σε επόμενα 
ποιήματα παρακολουθούμε στιγμιότυπα από τις ζωές αγαπημένων της προσώπων, αφηγή-
σεις άλλοτε τριτοπρόσωπες και άλλοτε πρωτοπρόσωπες. 

Συχνά, η ποιήτρια στις περιγραφές εστιάζει την προσοχή της στα χέρια: «Τα χέρια της 
γιαγιάς μου ήταν καφετιά όπως τα αυγά που έβραζε μαζί με/ κρεμμύδια για το Πάσχα» ή 
«Τα χέρια της, ευαίσθητα πτερύγια,// σχημάτιζαν ένα τόξο απόγνωσης» ή αλλού «Γείραμε 
έξω από το φορτηγό, γραπώσαμε κλαδιά/ τα κουνάγαμε μέχρι τα πέταλα να πέσουν στα 
χέρια μας–/ ευαίσθητες νιφάδες που κόλλησαν για καιρό/ στις ιδρωμένες μας παλάμες» 
(βλέπε επίσης το ποίημα «Θυμάμαι τα χέρια του πατέρα μου», που έχουμε μεταφράσει). Τα 
χέρια σχετίζονται με την αφή, το άγγιγμα, το χάδι, καθώς και με κάθε είδους δραστηριότητα 
σχεδόν, ενώ σε προϊστορικούς πολιτισμούς αποτελούν σύμβολο της δημιουργικής φυσικής 
δύναμης. Ευρύτερα διαδομένο στους λαούς της Μέσης Ανατολής είναι το φυλακτό Χάμσα ή 
Χέρι της Φατιμά που απεικονίζει μια ανοιχτή δεξιά παλάμη. Σ’ αυτόν τον ποιητικό τόπο, τα 
χέρια δρουν, πάσχουν και, κατά μια έννοια, (συν)ομιλούν. 

Πέρα από την απώλεια αγαπημένων της προσώπων, η Μαζάζ αντικρίζει τον θάνατο ως 
συλλογική εμπειρία. Στο ποίημα «Θραύσματα», που μεταφράσαμε, μέσα από συγκλονιστικές 
εικόνες που θυμίζουν εξπρεσιονισμό, περιγράφει τα αποτελέσματα της επίθεσης στη λωρί-
δα της Γάζας. Σε άλλα ποιήματά της, μιλά για τη δεκαοχτάχρονη έγκυο Rana που εγκατα-
λήφθηκε να πεθάνει, για την εικοσιτριάχρονη ακτιβίστρια Rachel Corrie που δολοφονήθηκε 
από Ισραηλινό οδηγό μπουλντόζας ενώ προσπαθούσε να εμποδίσει την κατεδάφιση σπιτιού 
μιας Παλαιστίνιας οικογένειας. Μιλά για τους χιλιάδες πατεράδες, μητέρες, αδέρφια, παι-
διά, για τους νεκρούς κι εξόριστους ενός άδικου πολέμου, και ταυτόχρονα καταγγέλλει. Πα-
ρόλ’ αυτά, η ποιήτρια δεν αποθαρρύνεται, δεν χάνει την ελπίδα της. Εμπιστεύεται τον κύκλο 
της ζωής, προσμένει την αναγέννηση, την αναδημιουργία. «Προσδοκάς/ εκείνη τη σταθερή 
εκπομπή/ φωτός. Μαθαίνεις/ πώς να περιμένεις/ μετά το φύτεμα». Η Μαζάζ συνθέτει μια 
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ποιητική γραφή που εντέλει πριμοδοτεί το φως, μια ποίηση που «γιορτάζει τη ζωή», σημει-
ώνει ο Hayan Charara. 

Όπως αναφέραμε ήδη, η υβριδική ταυτότητα απασχολεί αρκετά την ποιήτρια. «Το κοινό 
παρακολουθεί με περιέργεια/ καθώς η Αραβο-αμερικανή γυναίκα ανεβαίνει/ στην εξέδρα. 
Ανοιχτόχρωμο μαλλί και δέρμα,/ αγγλικά χωρίς προφορά... νόμιζαν/ ότι θα ήταν περισσό-
τερο –ξέρετε– εξωτική. [...] Η Αραβο-αμερικανή γυναίκα διστάζει./ Έχει κουραστεί να ζει 
μόνο από τη μια πλευρά/ του ενωτικού. Τα ποιήματά της δεν είναι μόνο μεταφράσεις./ Αλλά 
αν ανοιγοκλείσει νευρικά τα μάτια, κάποιος πάντα αναφωνεί/ Δες αυτά τα αραβικά μάτια!» 

Aκολουθεί ένα κριτικό άρθρο της Μαζάζ που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό Al 
Jadid 

3 γύρω από το κειμενικό είδος της αραβο-αμερικανικής λογοτεχνίας που συνάμα θίγει 
ζητήματα ταυτότητας εκ των έσω.   
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1.  Έχει ως τώρα συνεπιμεληθεί τρεις τόμους λογοτεχνικών και κριτικών δοκιμίων Intersections: Gender, Nation 
and Community in Arab Women’s Novels (Σταυροδρόμια: Φύλο, έθνος και κοινότητα στα μυθιστορήματα Αράβων 
γυναικών), Etel Adnan: Critical Essays on the Arab-American Writer and Artist (Ετέλ Αντνάν: Κριτικά δοκίμια 
για την Αραβο-αμερικανή συγγραφέα και καλλιτέχνιδα) και Going Global: The Transnational Reception of Third 
World Women Writers (Οδεύοντας στην οικουμενοποίηση: Η διεθνής πρόσληψη γυναικών συγγραφέων του 
Τρίτου Κόσμου).
2. Απόσπασμα από συνέντευξή της στο International Feminist Journal of Politics. Τα υπόλοιπα παραθέματα σε 
εισαγωγικά είναι αποσπάσματα ποιημάτων της.
3. Al Jadid: Περιοδικό που ασχολείται με την αραβική κουλτούρα και τέχνη, www.aljadid.com.

Βιβλιογραφία:
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Politics, 9:3, σ. 402-409, 2007.
Lisa Suhair Majaj, Geographies of Light, Del Sol Press, Ουάσινγκτον, 2009.
Hayan Charara, “Introduction” στο Inclined to Speak: An Anthology of Arab American Poetry, επιμ. Hayan 
Charara, The University of Arkansas Press, Φάγιετβιλ, 2008.

Υπάρχει αραβο-αμερικανική λογοτεχνία; Φαινομενικά, το ερώτημα μοιάζει απλό. Φυσικά και 
υπάρχει αραβο-αμερικανική λογοτεχνία, αν αυτό συνεπάγεται ποίηση και πρόζα που έχει 
γραφτεί από Αμερικανούς συγγραφείς αραβικής καταγωγής. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε 
παραγάγει τόση πολλή λογοτεχνία όσο άλλες εθνικές ομάδες, ακόμα και αναλογικά με το 
μικρό μέγεθος του πληθυσμού μας. Ωστόσο, η συγγραφική παραγωγή των Αραβο-αμερικα-
νών μοιάζει, στον μέσο παρατηρητή, να αυξάνεται διαρκώς. 

Προς απόδειξη τούτου, θα μπορούσε να επισημάνει κανείς δύο ανθολογίες, Grape Leaves: 
A Century of Arab American Poetry (Αμπελόφυλλα: Ένας αιώνας αραβο-αμερικανικής ποί-
ησης) και Food for Our Grandmothers: Writings by Arab-American and Arab-Canadian 
Feminists (Τροφή για τις γιαγιάδες μας: Γραπτά από Αραβο-αμερικανές και Αραβο-καναδές 
φεμινίστριες). Επίσης, θα μπορούσε να αναφέρει κανείς τα ειδικά αφιερώματα περιοδικών 
στην αραβο-αμερικανική γραφή (όπως αυτό του περιοδικού Jusoor) καθώς και το πρόσφατα 
εγκαινιασμένο περιοδικό Mizna, που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε Αραβο-αμερικανούς. 
Επιπλέον, θα μπορούσε να σημειώσει κανείς και τα καινούργια βιβλία, που εμφανίζονται με 
αυξανόμενη συχνότητα, καταξιωμένων και νέων Αραβο-αμερικανών συγγραφέων. 

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι κατά πόσο υπάρχουν Αραβο-αμερικανοί συγγραφείς, αλλά 
κατά πόσο υπάρχει αραβο-αμερικανική λογοτεχνία –αν υπάρχει δηλαδή, κάποιου είδους 
«αραβο-αμερικανική» ουσία που προσδιορίζει και συνδέει μεμονωμένα κείμενα ως μέρη ενός 
ευρύτερου συνόλου. Το ερώτημα αυτό οδηγεί προς μια ευρύτερη αμφισβήτηση του τι σημαί-
νει να είσαι Αραβο-αμερικανός. 

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ: ΤΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ
«ΑΡΑΒΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΘΕΤΕΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΥ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
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 Η αραβο-αμερικανική κοινότητα, διαμορφωμένη από μακραίωνη ιστορία μετανάστευσης, 
είναι αξιοσημείωτα ποικίλη. Περιλαμβάνει Αμερικανούς τρίτης και τέταρτη γενιάς καθώς και 
πρόσφατους μετανάστες˙ ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και με διαφορετικές θρη-
σκευτικές καταβολές˙ αυτούς που δεν μιλούν καθόλου αραβικά κι αυτούς που δεν μιλούν 
καθόλου αγγλικά˙ ανθρώπους που αναγνωρίζουν πρωτίστως την «αραβική» πλευρά της κλη-
ρονομιάς τους κι αυτούς που αναγνωρίζουν πρωτίστως την «αμερικανική». Αυτή η ποικιλία 
κάνει πιο σύνθετη την αξιολόγηση του τι συνιστά «αραβο-αμερικανική» ταυτότητα.

Προς το παρόν, υπάρχουν δυο βασικές απόψεις: Η πρώτη άποψη είναι ότι η αραβο-
αμερικανική ταυτότητα είναι στην ουσία μια αραβική ταυτότητα που μεταφυτεύτηκε, 
που στρέφεται προς τη διάσωση της αραβικής κουλτούρας, τη διατήρηση της αραβικής 
γλώσσας, την ανάμειξη στα πολιτικά της Μέσης Ανατολής, και προς μια πρωταρχική σχέση 
με τον αραβικό κόσμο. Υπό αυτή την οπτική, η εξασθένηση των «αραβικών» χαρακτηριστικών 
και της συμμετοχής μπορεί να θεωρηθεί ότι αναπαριστά προδοσία απέναντι στην αραβική 
κληρονομιά και, επομένως, στην αραβο-αμερικανική ταυτότητα. Η δεύτερη άποψη, ωστόσο, 
είναι ότι η αραβο-αμερικανική ταυτότητα είναι ουσιαστικά αμερικανική και θα πρέπει να 
γίνει κατανοητή σε συνάρτηση με τα αμερικανικά συμφραζόμενα και τα αμερικανικά πλαίσια 
αφομοίωσης και πολυπολιτισμικότητας. Υπό αυτή την οπτική, η διαδικασία της εθνογένεσης, 
δηλαδή η δημιουργία κάτι καινούργιου και διαφορετικού μέσα από τη διασταύρωση της 
αραβικής και αμερικανικής κουλτούρας, είναι κεντρική για την αραβο-αμερικανική ταυτότητα. 

Βέβαια, οι δύο αυτές απόψεις δεν είναι απαραίτητα αντιμαχόμενες: πολλοί Αραβο-
αμερικανοί ασχολούνται με τον πολιτικό ακτιβισμό γύρω από αραβικά θέματα και διατηρούν 
την αραβική κουλτούρα στη ζωή τους ενώ, ταυτόχρονα, αποζητούν να ενσωματωθούν στο 
αμερικανικό περιβάλλον. Αλλά εκεί τείνει να υπάρχει ένας διακριτός προσανατολισμός προς 
τη μία ή την άλλη πλευρά του ενωτικού. 

Αυτή η ένταση γύρω από τον προσδιορισμό της ταυτότητας αποτυπώνεται και σε λο-
γοτεχνικές συζητήσεις. Για μερικούς, η «αραβο-αμερικανική λογοτεχνία» περιλαμβάνει ένα 
πρόγραμμα πολιτισμικής μετάφρασης, στο οποίο λογοτεχνικά έργα (συνήθως γραμμένα 
στα αγγλικά, αν και η αραβο-αμερικανική λογοτεχνία στα αραβικά είναι μια άλλη συζήτηση) 
γιορτάζουν και εισάγουν «αραβικά» θέματα και αισθήσεις στους αναγνώστες. Υπό αυτή την 
οπτική, κείμενα που παρουσιάζουν «μη αραβικά» θέματα, ή θέματα που θεωρούνται ταμπού 
στην αραβική κουλτούρα (όπως η ομοφυλοφιλία) μπορεί να κριθούν ως όχι ακριβώς αραβικά 
και άρα όχι ακριβώς αραβο-αμερικανικά.

Για άλλους, η «αραβο-αμερικανική» λογοτεχνία είναι αμερικανική λογοτεχνία, με επίκε-
ντρο όμως τη διερεύνηση της εθνικότητας. Υπό αυτή την οπτική, «αραβο-αμερικανικά» κεί-
μενα είναι εκείνα που αφορούν τη μεταναστευτική εμπειρία στις ΗΠΑ και/ή τις συγκρούσεις 
που βίωσαν οι Αραβο-αμερικανοί δεύτερης και τρίτης γενιάς. Κείμενα που θίγουν διαφο-
ρετικά θέματα από αυτά, που τοποθετούνται σε μη αμερικανικά περιβάλλοντα (είτε στη 
Μέση Ανατολή είτε σε διαφορετικές τοποθεσίες) ή που αποτυγχάνουν να συμπεριλάβουν 
αναγνωρίσιμη «εθνική» θεματολογία μπορεί να μην ιδωθούν ως αραβο-αμερικανική λογοτε-
χνία ακριβώς. 

Η επιθυμία να προσδιοριστεί η «αραβο-αμερικανική λογοτεχνία» μέσα από συγκεκριμέ-
νο θεματικό περιεχόμενο είναι κατανοητή. Ως Αραβο-αμερικανοί έχουμε υπάρξει ευρέως 
αόρατοι –όταν δεν στοχοποιούμαστε ή όταν δεν δαιμονοποιούμαστε. Η αραβο-αμερικανική 
λογοτεχνία έχει υπάρξει διπλά αόρατη, εν μέρει επειδή δεν υπάρχει πολλή από τέτοια, εν 
μέρει λόγω έλλειψης αναγνωρισμένων κατηγοριών που θα την έκαναν ορατή. (Το γεγονός 
ότι οι Άραβες ορίζονται νομικά ως «λευκοί» –χωρίς ωστόσο να απολαμβάνουν τα προνόμια 
που θα επέφερε μια τέτοια μέινστριμ αναγνώριση– δεν έχει βοηθήσει.) Κατ’ αντιστοιχία, οι 
κριτικοί κάποιες φορές αποζητούν να οριοθετήσουν την «αραβική» ή «εθνική» ιδιότητα μέσα 
στα κείμενα, επισημαίνοντας στοιχεία όπως τους οικογενειακούς δεσμούς που συνάδουν με 
το πολιτισμικό σθένος, την έμφυτη «αραβική» εκτίμηση στην ποίηση και την εστίαση στην 
τραγωδία και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. 

Ωστόσο τέτοιες προσεγγίσεις, αν και σημαντικές, δεν λαμβάνουν υπόψη συγγραφείς που 
αναγνωρίζονται ως Αραβο-αμερικανοί αλλά το έργο τους δεν θίγει αναγνωρίσιμα «εθνικά» 
ή «αραβικά» θέματα. Σκεφτείτε για παράδειγμα τη συγγραφέα Mona Simpson, τον ποιητή 
Samuel Hazo, τον νατουραλιστή Gary Paul Nabhan –συγγραφείς κάποιας αναγνωρισιμότη-
τας που θίγουν μόνο επιφανειακά «αραβικά» ή «εθνικά» θέματα. Αυτοί οι συγγραφείς αυτο-
προσδιορίζονται ως Αραβο-αμερικανοί. Ανήκει όμως η γραφή τους στην αραβο-αμερικανική 
λογοτεχνία, ή όχι; 
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Ή σκεφτείτε συγγραφείς που θίγουν πράγματι «αραβικά» ή «εθνικά» θέματα, αλλά μόνο 
σε ένα μέρος του έργου τους. Παρόλο που η Naomi Shihab Nye, για παράδειγμα, είναι μια 
από τις σπουδαιότερες Αραβο-αμερικανές συγγραφείς σήμερα, ένα αρκετά μεγάλο μέρος 
του έργου της δεν θίγει ευδιάκριτα «αραβο-αμερικανικά» θέματα. Όντως, το 1991 ο Gregory 
Orfalea παρατήρησε ότι από τις τρεις δημοσιευμένες συλλογές (έως τότε) της Nye, μόνο το 
9% των ποιημάτων περιείχαν «ευδιάκριτο αραβο-αμερικανικό περιεχόμενο».

Ομοίως, ενώ οι ποιητές Lawrence Joseph και David Williams συχνά θίγουν ευδιάκριτα 
«αραβικά» θέματα, ένα σημαντικό μέρος του έργου τους αφορά εντελώς διαφορετικά θέμα-
τα και τοποθεσίες. Υπάρχουν, σίγουρα, εσωτερικές σχέσεις που συνδέουν το έργο καθενός 
από αυτούς τους συγγραφείς: μια ξεχωριστή στάση, ένας τρόπος για να βλέπεις τον κόσμο. 
Αλλά οι σχέσεις αυτές δεν είναι πάντα εμφανείς, και όχι πάντα «εθνικές». 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα έπρεπε μόνο ένα μέρος της δουλειάς τους που είναι ευ-
διάκριτα «αραβικό» να χαρακτηρίζεται ως «αραβο-αμερικανικό» ενώ άλλα μέρη του λογο-
τεχνικού τους έργου να αποκλείονται; Και δεδομένης της έλλειψης συναίνεσης μεταξύ των 
Αραβο-αμερικανών για το τι συνιστά «αραβο-αμερικανική» ταυτότητα, ποιος νομιμοποιείται 
να κάνει αυτές τις διακρίσεις; 

Μπορεί να είναι πολύ νωρίς να δώσουμε απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις. Μπορούμε, 
παρόλ’ αυτά, να κάνουμε μερικά σχόλια. Ενώ έχω κριτικό ενδιαφέρον για τα εθνικά λογο-
τεχνικά «σημάδια», πιστεύω ότι δεν είναι ευκταίο να κρίνει κανείς την αραβο-αμερικανική 
λογοτεχνία από πλευράς περιεχομένου. Οι συγγραφείς δεν είναι απλά εκπρόσωποι των 
κοινοτήτων τους· είναι καλλιτέχνες. Στόχος τους δεν είναι να παράγουν κοινωνιολογία ή 
ιδεολογία, αλλά λογοτεχνία. 

Παράλληλα, οι συγγραφείς φυσικά επηρεάζονται και γράφουν για την ταυτότητα και 
τις εμπειρίες τους. Κείμενα από Αραβο-αμερικανούς που επιφανειακά δεν σχετίζονται με 
«αραβικά» ή «εθνικά» θέματα μπορεί μετά από προσεκτικότερη εξέταση να αντανακλούν το 
αποτύπωμα της «εθνικότητας». Ο Ιταλο-αμερικανός κριτικός Fred Gardaphe υποστηρίζει 
ότι «η πρόκληση για τους Αμερικανούς συγγραφείς ιταλικής καταγωγής δεν είναι τόσο ν’ 
αποφασίσουν πού θα αφοσιωθούν ως διανοούμενοι (μιλώντας για την ιταλική κληρονομιά 
τους ή την αναζήτηση μιας θέσης στην αμερικανική κουλτούρα ως καλλιτέχνες) αλλά πώς να 
διαμορφώσουν μια ταυτότητα ως καλλιτέχνες πέρα από τις επιρροές που δέχονται από την 
ιταλική και αμερικανική κουλτούρα». Το ίδιο περίπου συμβαίνει, θεωρώ, και με τους Αραβο-
αμερικανούς συγγραφείς, καθώς διαμορφώνουν τις καλλιτεχνικές ταυτότητές τους πέρα 
από αραβικές και αμερικανικές επιρροές. 

Υπάρχει λοιπόν αραβο-αμερικανική λογοτεχνία; Πιστεύω πως ναι. Αλλά παρά τη μακραί-
ωνη ιστορία της, παραμένει μια αναδυόμενη λογοτεχνία. Όπως οι ίδιοι οι Αραβο-αμερικανοί, 
τα αραβο-αμερικανικά κείμενα είναι κομμάτι της αραβικής κουλτούρας, κομμάτι της αμερι-
κανικής κουλτούρας και κομμάτι κάτι άλλου που βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία δημιουργί-
ας. Οι Αραβο-αμερικανοί συγγραφείς γράφουν πέρα από την αραβική τους ταυτότητα, πέρα 
από την αμερικανική τους ταυτότητα και πέρα από την ταυτότητα που παράγεται όταν αυ-
τές οι δύο κουλτούρες συνυπάρχουν. Η τέχνη που προκύπτει είναι αραβο-αμερικανική γιατί 
προκύπτει από τα βιώματα Αραβο-αμερικανών –προσωπικά ή συλλογικά, «εθνικά» ή όχι.     
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REUNION

You’d think the dead would come at night:
shadows on a midnight wind,
shudders from the heart of mystery.

Instead they crowd in over my morning coffee,
hover insistently in the steam,
jostling their competing memories.

I tell them to come back later.
All those years of longing
and they think they can show up like creditors?

I have a family to feed, work to do.
But they are like petulant children
clamoring for the attention.

My mother wants to give me
the cracked white porcelain angel
that stood on her dresser for years,

impervious to despair. I tell her no,
but she presses it into my hands.
While I’m pondering the pursed mouth,

the glue-stained wings, my father
pulls my t-shirt into a pouch,
fills it with clods of dry brown earth,

mumbling something about loss,
remembrance, Palestinian inheritance.
My uncle is next, holding 

a glass of red wine to my lips.
On its surface I see faces
shimmering as if in a lake:

his wife, safe and whole before the bomb
that shook the East Jerusalem cobblestones
all those decades ago,

his sisters before the cholera epidemic,
his mother with a straight, young back.
He urges me to drink, but I fling the glass away,

hear it shatter on the tile.
My elderly aunt, our newest dead,
comes forward to sweep up the mess,

muttering about the carelessness
of the young. Ashamed,
I try to take the broom from her,

but she tells me to drink my coffee,
leave the dead to their own business.
When I raise the cup to my lips,

my mouth fills with dregs:
coarse, bittersweet, earth-dark,
dense as unclaimed memory. 

Θα περίμενες πως οι νεκροί έρχονται τη νύχτα: 
σκιές στο μεσονύκτιο άνεμο,
ρίγη απ’ την καρδιά του μυστηρίου.

Αντιθέτως συνωστίζονται πάνω απ’ τον πρωινό καφέ μου,
ίπτανται επίμονα στον ατμό,
σπρώχνοντας τις αντίπαλες αναμνήσεις τους.

Τους λέω να ’ρθουν αργότερα.
Τόσα χρόνια καημού 
και νομίζουν ότι μπορούν να εμφανίζονται σαν πιστωτές;

Έχω μια οικογένεια να ταΐσω, δουλειά να κάνω. 
Αλλά αυτοί μοιάζουν μ’ ευερέθιστα παιδιά
που ψοφάνε για προσοχή. 

Η μητέρα μου θέλει να μου δώσει
τον ραγισμένο λευκό πορσελάνινο άγγελο
που έστεκε στο κομοδίνο της για χρόνια,

ανθεκτικός στην απελπισία. Της λέω όχι, 
αλλά τον σπρώχνει στα χέρια μου.
Κι ενώ περιεργάζομαι το σφιγμένο στόμα,  

τα κολλημένα φτερά, ο πατέρας μου
βάζει την μπλούζα μου σε μια σακούλα,
τη γεμίζει με σβόλους στεγνής καφετιάς γης,

μουρμουρίζοντας κάτι για την απώλεια,
τη θύμηση, την παλαιστίνια κληρονομιά.
Επόμενος ο θείος μου, φέρνει 

ένα ποτήρι κόκκινο κρασί στα χείλη μου.
Στην επιφάνειά του βλέπω πρόσωπα
να λαμπυρίζουν σαν να ’τανε μέσα σε λίμνη:

η γυναίκα του, ασφαλής και ολόκληρη πριν τη βόμβα
που έπληξε τα πλακόστρωτα της ανατολικής Ιερουσαλήμ
τόσες δεκαετίες πριν,

οι αδερφές του πριν την επιδημία χολέρας, 
η μητέρα του με ίσια, νεαρή πλάτη.
Με προτρέπει να πιω, αλλά εγώ πετάω το ποτήρι πέρα,

το ακούω να γίνεται θρύψαλα στα πλακάκια.
Η γηραιότερη θεία μου, η πιο πρόσφατη νεκρή μας,
ξεπροβάλλει για να καθαρίσει το χάλι,  

γκρινιάζοντας για την απροσεξία 
των νέων. Ντροπιασμένη, 
προσπαθώ να πάρω τη σκούπα απ’ τα χέρια της, 

αλλά εκείνη μου λέει να πιω τον καφέ μου,
ν’ αφήσω τους νεκρούς στην ησυχία τους. 
Όταν σηκώνω το ποτήρι στα χείλη μου,   

το στόμα μου γεμίζει κατακάθια: 
τραχιά, γλυκόπικρα, σκοτεινά σαν χώμα, 
πυκνά όπως η ακάλεστη μνήμη. 

ΣΜΙΞΙΜΟ
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I REMEMBER MY FATHER’S HANDS

because they were large, and square
fingers chunky, black hair like wire

because they fingered worry beads over and over
(that constant motion, that muted clicking, that secular prayer)

because they ripped bread with quiet purpose
dipped fresh green oil like a birthright

because after his mother’s funeral they raised a tea cup
set it down untouched, uncontrollably trembling 

because when they trimmed hedges, pruned roses
their tenderness caught my breath with jealousy

because once when I was a child they cupped my face 
dry and warm, flesh full and calloused, for a long moment

because over his wife’s still form they faltered
great mute helpless beasts

because when his own lungs filled and sank they reached out
for the first time pleading

because when I look at my hands
his own speak back

γιατί ήταν μεγάλα, και τετράγωνα 
με δάχτυλα κοντόχοντρα, και τρίχες μαύρες σα σύρμα 

γιατί παίζαν με κομπολόγια ξανά και ξανά
(αυτή η διαρκής κίνηση, ο σιγασμένος χτύπος, η κοσμική προσευχή)

γιατί έκοβαν ψωμί ήσυχα 
βούταγαν σε φρέσκο πράσινο λάδι σαν να ’ταν πρωταρχικό τους δικαίωμα 

γιατί μετά την κηδεία της μητέρας του σήκωσαν μια κούπα τσάι
την ακούμπησαν κάτω ανέπαφη, τρέμοντας ανεξέλεγκτα

γιατί όταν περιποιούνταν φράχτες, όταν κλάδευαν τριανταφυλλιές
η τρυφερότητά τους μου ’κοβε την ανάσα απ’ τη ζήλια

γιατί μια φορά όταν ήμουν παιδί φούχτωσαν το πρόσωπό μου 
στεγνά και ζεστά, γεμάτα σάρκα και ρόζους, για μια μεγάλη στιγμή 

γιατί μπροστά στην ακίνητη μορφή της γυναίκας του παρέμειναν μετέωρα
μεγάλα βουβά ανήμπορα θηρία

γιατί όταν τα πνευμόνια του γέμισαν και βούλιαξαν εκείνα τεντώθηκαν 
για πρώτη φορά ικετεύοντας

γιατί όταν κοιτάζω τα χέρια μου
τα δικά του απαντάνε

ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ
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PROVENANCE

I come from olive and oleander,
from pistachio, almond and fig,
from the many tendrils of vine.  

I come from light, strong and splintered, 
from the khamsin browning the sky,
from walls of gentled stone chiseling a face.

I come from a scraped knee, a bloody palm,
from trees climbed and fences scaled, 
from the metallic whir of roller skates across tile. 

I come from dust and smoke,
from the bleating of butchered animals 
and the spiny silence of cactus.

I come from the hum
of a woman walking a floor
with a sleepless child,

crooning an off-key melody,
tender undertones
filling the dark,

till the moon rises,
the night opens,
and all the stars shine out. 

Καταγωγή μου η ελιά και η πικροδάφνη, 
το φιστίκι, το αμύγδαλο και το σύκο,
οι πολλές κληματαριές του αμπελιού.

Καταγωγή μου το φως, το ισχυρό και διαθλασμένο,
ο καμσίν1 που βάφει καφετή τον ουρανό,
οι όγκοι της λείας πέτρας που σμιλεύουν ένα πρόσωπο.

Καταγωγή μου ένα γδαρμένο γόνατο, μια παλάμη ματωμένη,
δέντρα και μάντρες που σκαρφαλώθηκαν, 
το μεταλλικό σβούρισμα των ρόλερ-σκέιτ πάνω στα πλακάκια. 

Καταγωγή μου η σκόνη και ο καπνός, 
το βέλασμα των σφαγιασμένων ζώων 
κι η αγκαθωτή σιωπή του κάκτου.  

Καταγωγή μου το μουρμουρητό
μιας γυναίκας που περπατά στο πάτωμα
μ’ ένα άυπνο παιδί, 

σιγοτραγουδώντας μια φάλτσα μελωδία,
τρυφεροί ψίθυροι 
γεμίζουν το σκοτάδι, 

μέχρι που η σελήνη ανατέλλει, 
η νύχτα ανοίγει,
κι όλα τ’ αστέρια λαμπυρίζουν. 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ

1.  Καμσίν (=πενήντα): Ξερός, ζεστός, αμμώδης νοτιοδυτικός 
άνεμος της Αιγύπτου.
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SHARDS

A technical failure  terrible accident   unfortunate
event  regrettable but necessary  we had
to take action  there was no choice

Excuses pile up like body parts (gaping yellow-toothed
jaw separated from its head, neck slit open below the absent
chin, burned torso flaking like singed paper, brain spilling
from a broken child-size skull, severed hand still grasping).

Parts don’t make a whole.
Aid workers collecting heads and hands from the street in black
garbage bags lay out decapitated bodies on silver morgue trays, stack
appendages beside them like missing puzzle pieces, then go home
and hold their heads in their hands.

Maybe they pray for amnesia. Maybe they search
for answers: how many hands it takes to staunch a wound that won’t
stop bleeding, how to remember the dream of an ordinary
life. Can a headless handless body cradle a child, greet
a neighbor, plant an orchard, plow a field, sign a peace treaty?

Some of the dead kept their heads. One young mother lies 
waxen, holding two children in rigid embrace, slumbering portrait
belied by the blood smearing their cheeks –infant’s mouth
slightly open, as if dreaming of a breast, the warm flow of milk;
tousle-haired girl-child turning in death’s dream.

Part of this has been screamed a million times.
Part of it will never be heard.
Part of it reflects like quiet light off the streams of untreated sewage
and pools of shimmering blood in Gaza lanes.
Part of it hides behind the headlines
where this shard of the story will never be told.

Beit Hanoun, November 2006 

OLIVE TREES

We drive between rows of olive trees
that lean into the road like ghosts,
silver-green under the moon of midnight,
and remember spreading sheets on dry earth,
knocking branches till the hard fruit fell,
the glisten of hands smeared with oil. 

A single tree stands watch outside our window.
All night long its roots hold the earth.

Now we walk out into the tunnel of days
and a million memories rustle:
waves that touch the shore and whisper,
touch the shore and whisper,
till we bend to gather them
and they flow through our fingers 
leaving only a glaze of salt.
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Μια τεχνική αποτυχία  ένα τρομερό ατύχημα  ένα ατυχές 
γεγονός  λυπηρό αλλά αναγκαίο  έπρεπε  
να δράσουμε  δεν είχαμε επιλογή

Οι δικαιολογίες συσσωρεύονται σαν μέλη σώματος (χάσκον σαγόνι με κίτρινα
δόντια χωρισμένο από το κεφάλι του, λαιμός κομμένος κάτω από πηγούνι  
που απουσιάζει, καμένο σώμα ξεφλουδισμένο σαν τσουρουφλισμένο χαρτί, μυαλό χυμένο
από ένα σπασμένο κρανίο παιδικού μεγέθους, κομμένο χέρι που ακόμα γραπώνει).

Τα μέρη δεν φτιάχνουν ένα σύνολο.
Συνεργεία διάσωσης μαζεύουν κεφάλια και χέρια απ’ τον δρόμο μέσα σε μαύρες
σακούλες σκουπιδιών ξαπλώνουν αποκεφαλισμένα σώματα σε ασημένια
φορεία νεκροτομείου, στοιβάζουν αποφύσεις δίπλα τους σαν χαμένα κομμάτια παζλ,
μετά πάνε σπίτι και κρατάνε τα κεφάλια τους ανάμεσα στα χέρια τους.

Ίσως προσεύχονται για αμνησία. Ίσως ψάχνουν 
για απαντήσεις: πόσα χέρια χρειάζονται για να σταματήσει να αιμορραγεί μια πληγή που δε 
σταματά να ματώνει, πώς να θυμηθείς το όνειρο μιας κανονικής
ζωής. Μπορεί ένα σώμα δίχως κεφάλι δίχως χέρια να νανουρίσει ένα παιδί, να χαιρετήσει έναν 
γείτονα, να φυτέψει έναν μπαξέ, να οργώσει ένα χωράφι, να υπογράψει μια συνθήκη ειρήνης;

Μερικοί νεκροί διατήρησαν τα κεφάλια τους. Μια νεαρή μητέρα κείται
κέρινη, κρατάει δυο παιδιά σε μια άκαμπτη αγκαλιά, πορτρέτο σε ύπνο ελαφρύ
που διαψεύδεται απ’ το αίμα που κηλιδώνει τα μάγουλά τους –το στόμα του βρέφους
ελαφρώς ανοιχτό, σαν να ονειρεύεται ένα στήθος, τη ζεστή ροή απ’ το γάλα˙
ένα μικρό κορίτσι με ανακατεμένα μαλλιά μετατρέπεται σε όνειρο θανάτου.

Μέρος αυτών έχει ειπωθεί φωναχτά εκατομμύρια φορές.
Μέρος αυτών δεν θ’ ακουστεί ποτέ. 
Μέρος αυτών αντανακλάται σαν ήσυχο φως από το ρεύμα ανεπεξέργαστων αποβλήτων
και από τις λίμνες που αχνοφέγγουν αίμα στους δρόμους της Γάζας. 
Μέρος αυτών κρύβεται πίσω από τίτλους ειδήσεων
όπου αυτό το θραύσμα της ιστορίας δεν θα ειπωθεί ποτέ. 

Μπέιτ Χανούν, Νοέμβριος 2006 

ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ

Οδηγάμε ανάμεσα σε συστάδες ελιών
που γέρνουν στο δρόμο σα φαντάσματα, 
ασημοπράσινες κάτω απ’ τo μεσονύκτιο φεγγάρι,
και θυμόμαστε που απλώναμε σεντόνια στη στεγνή γη,
που χτυπάγαμε τα κλαδιά μέχρι ο σκληρός καρπός να πέσει,
τη γυαλάδα των χεριών που ’χαν πασαλειφτεί με λάδι. 

Ένα δέντρο μόνο φυλάει σκοπιά έξω απ’ το παράθυρό μας.
Όλη τη νύχτα οι ρίζες του τη γη κρατάνε. 

Τώρα περπατάμε έξω στη σήραγγα των ημερών
και θροΐζουν μύριες αναμνήσεις:
κύματα που αγγίζουν την ακτή και ψιθυρίζουν,
που αγγίζουν την ακτή και ψιθυρίζουν,
μέχρι που σκύβουμε να τα μαζέψουμε
και κυλάνε μέσ’ απ’ τα δάχτυλά μας
αφήνοντας μόνο μια κρούστα αλάτι.

ΕΛΙΕΣ 
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WHAT SHE SAID 

She said, go play outside,
but don’t throw balls near the soldiers.
When a jeep goes past
keep your eyes on the ground.
And don’t pick up stones,
not even for hopscotch.
She said, don’t bother the neighbors,
their son was arrested last night.
Hang the laundry, make the beds,
scrub the graffiti off the walls
before the soldiers see it. She said,
there’s no money; if your shoes 
are too tight, cut the ends off.
This is what we have to eat,
we won’t eat again until tomorrow.
No, we don’t have any oranges,
they chopped down the orange trees.
I don’t know why. Maybe the trees
were threatening the tanks. She said,
there’s no water, we’ll take baths next week,
insha’allah. Meanwhile, don’t flush the toilet.
And don’t go near the olive grove,
there are settlers there with guns.
No, I don’t know how we’ll harvest
the olives, and I don’t know what we’ll do
if they bulldoze the trees. God will provide
if He wishes, or UNRWA, but certainly not

the Americans. She said, you can’t 
go out today, there’s a curfew.
Keep away from those windows,
can’t you hear the shooting?
No, I don’t know why they bulldozed
the neighbor’s house. And if God knows,
He’s not telling. She said,
there’s no school today,
it’s a military invasion.
No, I don’t know when it will be over,
or if it will be over. She said,
don’t think about the tanks
or the planes or the guns
or what happened to the neighbors.
Come into the hallway,
it’s safer here. And turn off that news,
you’re too young for this. Listen,
I’ll tell you a story so you won’t be scared.
Kan ya ma kan –there was or there was not–   
a land called Falastine
where children played in the streets
and in the fields and in the orchards
and picked apricots and almonds
and wove jasmine garlands for their mothers.
And when planes flew overhead
they shouted happily and waved.
Kan ya ma kan. Keep your head down.  

They don’t have snow days in Palestine,
they have military invasion days.

International Solidarity Movement activists,
describing Palestinian

      children’s lives under occupation. 

Δεν υπάρχουν μέρες χιονιού στην Παλαιστίνη, υπάρχουν μέρες 
στρατιωτικής εισβολής.

Ακτιβιστές του Διεθνούς Κινήματος Αλληλεγγύης, περιγράφοντας
τις ζωές των παιδιών της Παλαιστίνης, που ζουν υπό κατοχή.  

Είπε εκείνη, πήγαινε παίξε έξω, 
αλλά μην πετάς μπάλες κοντά στους στρατιώτες.
Όταν περνάνε τζιπ,
κάτω να κοιτάς. 
Και μη μαζεύεις πέτρες, 
ούτε καν για κουτσό.
Είπε εκείνη, μη συνερίζεσαι τους γείτονες,
συνέλαβαν τον γιο τους χτες βράδυ.
Άπλωσε την μπουγάδα, στρώσε τα κρεβάτια, 
σβήσε το σύνθημα από τους τοίχους 
πριν το δούνε οι στρατιώτες. Είπε εκείνη, 
δεν υπάρχουν λεφτά˙ αν τα παπούτσια σου 
σε σφίγγουν, κόψε τις μύτες. 
Αυτό έχουμε να φάμε,
και δεν θα φάμε ξανά μέχρι αύριο. 
Όχι, δεν έχουμε πορτοκάλια, 
τις πετσόκοψαν τις πορτοκαλιές.
Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί τα δέντρα

ΤΙ ΕΙΠΕ ΕΚΕΙΝΗ
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ν’ απειλούσαν τα τανκς. Είπε εκείνη,
δεν υπάρχει νερό, θα κάνουμε μπάνιο την επόμενη βδομάδα, 
ινσάλα.1 Στο μεταξύ, μην πατάς το καζανάκι. 
Και μην πλησιάζεις τον ελαιώνα,
υπάρχουν άποικοι εκεί με όπλα.
Όχι, δεν ξέρω πώς θα μαζέψουμε
τις ελιές, και δεν ξέρω τι θα κάνουμε 
αν ισοπεδώσουν τα δέντρα. Έχει ο Θεός 
αν είναι θέλημά Του, ή η ΥΗΕΠΕΕ,2 αλλά σίγουρα όχι 
οι Αμερικάνοι. Είπε εκείνη, δεν μπορείς να
βγεις έξω σήμερα, έχει απαγόρευση κυκλοφορίας.
Μείνε μακριά από κείνα τα παράθυρα, 
δεν ακούς τους πυροβολισμούς;
Όχι, δεν ξέρω γιατί κατεδάφισαν 
το σπίτι του γείτονα. Κι αν ξέρει ο Θεός, 
δεν το λέει. Είπε εκείνη, 
δεν έχει σχολείο σήμερα, 
έχει στρατιωτική εισβολή. 
Όχι, δεν ξέρω πότε θα τελειώσει, 
ούτε αν θα τελειώσει. Είπε εκείνη,  
μη σκέφτεσαι τα τανκς
ή τα αεροπλάνα ή τα όπλα
ή τι έπαθαν οι γείτονες. 
Έλα στον διάδρομο, 
είναι ασφαλέστερα εδώ. Και κλείσε τις ειδήσεις,  
είσαι πολύ μικρή γι’ αυτές. Άκου,
θα σου πω μια ιστορία για να μη φοβάσαι. 
Καν για μα καν –υπήρχε και δεν υπήρχε– 
μια χώρα που λεγόταν Φαλαστίν
όπου τα παιδιά έπαιζαν στους δρόμους
και στα χωράφια και στους μπαξέδες
και μάζευαν βερίκοκα και αμύγδαλα
κι έπλεκαν γιρλάντες από γιασεμί για τις μητέρες τους.
Και όταν αεροπλάνα πετούσαν από πάνω τους
φώναζαν ευτυχισμένα και χαιρέταγαν.  
Καν για μα καν. Κράτα το κεφάλι σου σκυμμένο.

1.  Ινσάλα: Θεού θέλοντος.
2.  United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East (UNRWA): Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για την Περίθαλψη 
και Εξεύρεση Εργασίας στους πρόσφυγες της Παλαιστίνης στη Μέση 
Ανατολή (ΥΗΕΠΕΕ).  
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THIS IS NOT A MASSACRE

What a kind of war is this?
 

Amira Hass, Ha’aretz, April 19, 2002.

This is a humanitarian operation.
All efforts have been made to protect 
civilians. Homes demolished
above the heads of owners 
ensure the absence of booby-traps.
Surely the dead must realize
that this operation saved lives.

Our task is damage control.
Keep out the medical teams.
Let the voices beneath the rubble
fade away. Keep out the Red Cross,
the ambulances, the international observers,
the civilians bearing food and water.
Mercy has no place in the “city of bombers.”

Extermination of vipers’ nests
requires absolute precision.
Ignore the survivors
searching through ruins for shards
of their lives: a plate, a shoe,
a cup, a sack of rice. Ignore
the strewn body parts,
the leg twisted yards away
from the white and bloated hand,
the boys cradling a small charred foot.
Dismembered bodies
cannot remember themselves.

What remains? Only traces.
That photo (dead girl,
hand clutched at her side,
once-white ribbon still discernible
on her pallid profile,
ashen skin melting into the dust
that clogs her mouth)
nothing more than shadow
of the drowned, odor of mint
wafting from a grave.

Say it fast over and over:
this is not a massacre this
is not a massacre this is not
a massacre this is not a 
massacre this is not
a massacre this is not a 
massacre

For the people of Jenin, Palestine  

Τι πόλεμος είναι αυτός;
  

Αμίρα Χας, Χάρετζ,1 19 Απριλίου 2002.

Είναι μια ανθρωπιστική επιχείρηση.
Έγιναν όλες οι προσπάθειες να προστατευθούν οι 
πολίτες. Σπίτια κατεδαφίστηκαν
πάνω στα κεφάλια των ιδιοκτητών
για να διασφαλίσουν την απουσία ναρκοπαγίδων.
Σαφώς οι νεκροί πρέπει να συνειδητοποιήσουν
ότι αυτή η επιχείρηση έσωσε ζωές. 

Στόχος μας είναι ο έλεγχος των ζημιών.
Κρατήστε μακριά τα ιατρικά συνεργεία. 
Αφήστε τις φωνές κάτω από τα χαλάσματα 
να σβήσουν. Κρατήστε μακριά τον Ερυθρό Σταυρό,
τ’ ασθενοφόρα, τους διεθνείς παρατηρητές,
τους πολίτες που φέρνουν φαγητό και νερό.
Το έλεος δεν έχει θέση στην «πόλη των βομβιστών».

Το να εξολοθρεύεις φωλιές οχιών
απαιτεί απόλυτη ακρίβεια.
Αγνοήστε τους επιζήσαντες
που αναζητούν μέσα στα ερείπια θραύσματα
της ζωής τους: ένα πιάτο, ένα παπούτσι, 
μια κούπα, ένα πακέτο ρύζι. Αγνοήστε
τα διασκορπισμένα μέλη σώματος,
το πόδι που πετάχτηκε μέτρα μακριά
απ’ το λευκό και πρησμένο χέρι,
τ’ αγόρια που παίζουν μ’ ένα μικρό, απανθρακωμένο  
    πόδι.
Τα διαμελισμένα σώματα
δεν μπορούν να θυμηθούν τους εαυτούς τους.

Τι απομένει; Μόνο ίχνη. 
Μια φωτογραφία (νεκρό κορίτσι,
το χέρι κολλημένο στα πλευρά της,
μια κάποτε λευκή κορδέλα διακρίνεται ακόμα
στην ωχρή της όψη,
το σταχτί δέρμα λιώνει μες στη σκόνη
που φράζει το στόμα της)
τίποτε περισσότερο από τη σκιά
των πνιγμένων, τη μυρωδιά μέντας
που αναδύεται από έναν τάφο.

Πέστε το γρήγορα ξανά και ξανά:
αυτό δεν είναι σφαγή αυτό 
δεν είναι σφαγή αυτό δεν είναι
σφαγή αυτό δεν είναι
σφαγή αυτό δεν είναι
σφαγή αυτό δεν είναι
σφαγή

Για τον λαό της Τζενίν, Παλαιστίνη

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΦΑΓΗ 

1.  Ha’aretz: Ισραηλινή εφημερίδα. 



LISA SUHAIR MAJAJΤΕΦΛΟΝ 97

ARGUMENTS

consider the infinite fragility of an infant’s skull
how the bones lie soft and open
only time knitting them shut

consider a delicate porcelain bowl–
how it crushes under a single blow
in one moment whole years disappear

consider: beneath the din of explosions
no voice can be heard 
no cry

consider your own sky on fire
your name erased
your children’s lives “a price worth paying”

consider the faces you do not see
the eyes you refuse to meet
collateral damage

how in these words
the world
cracks open

For the people of Iraq  

σκέψου την απέραντη ευθραστότητα ενός βρεφικού κρανίου 
πώς τα κόκαλα κείνται μαλακά και ανοιχτά
μόνο ο χρόνος πλέκοντας τα κλείνει

σκέψου ένα εύθραυστο πορσελάνινο μπολ–
πώς συνθλίβεται με ένα μόνο χτύπημα
μέσα σε μια στιγμή εξαφανίζονται χρόνια ολόκληρα

σκέψου: υπό τον κρότο των εκρήξεων
καμιά φωνή δεν μπορεί να ακουστεί
κανένα κλάμα

σκέψου τον δικό σου ουρανό να φλέγεται
τ’ όνομά σου να σβήνεται 
οι ζωές των παιδιών σου «ένα τίμημα που αξίζει να πληρώσεις»1

σκέψου τα πρόσωπα που δεν βλέπεις
τα μάτια που αρνείσαι να συναντήσεις
παράπλευρη απώλεια 

πώς μέσα σ’ αυτές τις λέξεις
ο κόσμος
ανοίγει στα δυο

Για τον λαό του Ιράκ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

1.  Η φράση αυτή αναφέρεται σε μια δήλωση της Madeline Albright το 1996, όταν σε συνέντευξη για 
τις κυρώσεις στο Ιράκ ρωτήθηκε «Μάθαμε ότι πάνω από μισό εκατομμύριο παιδιά πέθαναν, δηλαδή 
περισσότερα παιδιά από όσα πέθαναν στη Χιροσίμα. Αξίζει το τίμημα;» και εκείνη απάντησε «Νομίζω 
είναι μια πολύ δύσκολη επιλογή, αλλά αξίζει, νομίζουμε αξίζει το τίμημα».    
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THESE WORDS

These words are for Rana–
eighteen years old, a girl,
a wife, in Qur village,

Tulkarem, West Bank,
occupied Palestine.
Rana knew where she lived

and had no need for maps.
Did she hum quietly
to the child in her belly,

tremble when artillery pounded
the streets, when planes rained fire–
cries shaking the air,

men bearing another body past her door
for burial? These words 
are for Rana–

pregnant, in labor, afraid–
and for the child
stirring in her womb,

rocked on an inland lake
of love.
Rana sought medicine, doctors.

Turned back at the checkpoint
by soldiers indifferent
to fear, or love,

or the fierce labor
of life, she found 
only barricades, guns.

These words are for her desperate pleas,
for the pains coming fast, faster,
for the baby that entered the world

to breathe, then die.
These words are for Rana,
taken once more to the checkpoint,

once more turned back,
arriving at last at the hospital
already dead.

These words are for the family
expecting a birth
who bore their daughter and grandchild

to the burial place.
And these words are for their people
whose keening circles the globe

and is not heard.
These words are for you, and me,
for the lives we cherish,

the children we nurture,
the dailiness we claim, the griefs 
we prefer not to see.

These words are the weight 
cupped in our palms:
the small broken note of freedom.

And these words are for our silence.      

Τα λόγια αυτά είναι για τη Ράνα–
δεκαοχτώ χρονών, κορίτσι,
σύζυγος, στο χωριό Κουέρ,

στην Τουλκάρεμ, στη Δυτική Όχθη,
κατεχόμενη Παλαιστίνη.
Η Ράνα ήξερε πού έμενε

και δεν χρειαζόταν χάρτες.
Άραγε μουρμούριζε ήσυχα
στο παιδί μες στην κοιλιά της,

έτρεμε όταν το πυροβολικό βομβάρδιζε
τους δρόμους, όταν τα αεροπλάνα έβρεχαν φωτιά–
όταν κλάματα δονούσαν τον αέρα,

όταν άνδρες κουβάλαγαν ακόμα ένα πτώμα μπροστά από την πόρτα της
για να το θάψουν; Τα λόγια αυτά
είναι για τη Ράνα–

έγκυο, ετοιμόγεννη, φοβισμένη–
και για το παιδί
που σαλεύει μες στη μήτρα της,

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΥΤΑ
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που λικνίζεται σε μια εσωτερική λίμνη 
αγάπης.
Η Ράνα αναζήτησε φάρμακα, γιατρούς. 

Τη γύρισαν πίσω στο σημείο ελέγχου
στρατιώτες αδιάφοροι
για τον φόβο, ή την αγάπη, 

ή για τον άγριο μόχθο
της ζωής, βρήκε
μόνο οδοφράγματα, όπλα. 

Τα λόγια αυτά είναι για τις απεγνωσμένες ικεσίες της,
για τους πόνους που έρχονταν ολοένα και πιο γρήγορα,
για το μωρό που εισήλθε στον κόσμο

για ν’ ανασάνει, και μετά να πεθάνει.
Τα λόγια αυτά είναι για τη Ράνα,
που την πήγαν ακόμα μια φορά στο σημείο ελέγχου, 

ακόμα μια φορά τη γύρισαν πίσω, 
έφτασε τελικά στο νοσοκομείο 
ήδη νεκρή.

Τα λόγια αυτά είναι για την οικογένεια
που πρόσμενε μια γέννα
που οδήγησε την κόρη και το εγγόνι τους 

στον τάφο.
Τα λόγια αυτά είναι και για τους ανθρώπους
που το μοιρολόι τους κυκλώνει τη γη

και δεν ακούγεται.
Τα λόγια αυτά είναι για σένα, και για μένα,
για τις ζωές που αγαπάμε,

τα παιδιά που ανατρέφουμε,
για την καθημερινότητα που αξιώνουμε, για τις λύπες
που προτιμάμε να μη βλέπουμε.

Τα λόγια αυτά είναι το βάρος
που κουρνιάζει στις παλάμες μας:
το μικρό σπασμένο σημάδι ελευθερίας.  

Τα λόγια αυτά είναι και για τη σιωπή μας. 
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THE COFFIN MAKER SPEAKS

At first it was shocking –orders flooding in
faster than I could meet. I worked
through the nights, tried to ignore
the sound of planes overhead,
reverberations shaking my bones,
acid fear, the jagged weeping 
of those who came to plead my services.
I focused on the saw in my hands,
burn on blisters, sweet smell of sawdust;
hoped that fatigue would push aside
my labor’s purpose.

Wood fell scarce as the pile of the coffins grew.
I sent my oldest son out for more,
but there was scant passage on the bombed out roads,
and those who could make it through

brought food for the living, not planks for the dead.
So I economized, cut more carefully than ever,
reworked the extra scraps.
It helped that so many coffins were child-sized.

I built the boxes well, nailed them strong,
loaded them on the waiting trucks,
did my job but could no more.
When they urged me to the gravesite–
that long grieving gash in earth
echoing the sky’s torn warplane wound–
I turned away, busied myself with my tools.
Let others lay the shrouded forms
in new-cut wood, lower the lidded boxes one by one
(stilled row of toppled dominos,
long line of broken teeth).

Στην αρχή ήταν σοκαριστικό –παραγγελίες να με κατακλύζουν
πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούσα ν’ ανταποκριθώ. Δούλευα
τις νύχτες, προσπαθούσα να αγνοήσω
τον ήχο των αεροπλάνων πάνω απ’ το κεφάλι μου,
τις αντηχήσεις που έσειαν τα κόκαλά μου,
τον οξύ φόβο, τον τραχύ θρήνο 
εκείνων που έρχονταν να εκλιπαρήσουν για τις υπηρεσίες μου. 
Συγκεντρωνόμουν στο πριόνι που ’χα στα χέρια μου,
στο κάψιμο απ’ τις φουσκάλες, στη γλυκιά μυρωδιά απ’ το πριονίδι˙
έλπιζα ότι η κούραση θα ’διωχνε
τον σκοπό της εργασίας μου.

Το ξύλο σωνόταν όσο ο σωρός απ’ τα φέρετρα μεγάλωνε.
Έστειλα τον μεγάλο μου γιο να φέρει κι άλλο,
αλλά υπήρχαν ελάχιστα περάσματα στους βομβαρδισμένους δρόμους, 
κι εκείνοι που μπορούσαν να τα διασχίσουν
έφερναν φαγητό για τους ζωντανούς, όχι σανίδες για τους νεκρούς. 
Έτσι έκανα οικονομία, έκοβα πιο προσεκτικά από ποτέ, 
ξαναδούλευα όσα μέρη είχαν περισσέψει.
Βοήθησε και το ότι πολλά φέρετρα ήταν παιδικού μεγέθους.

Έφτιαξα τις κάσες καλά, τις κάρφωσα δυνατά,
τις φόρτωσα στα φορτηγά που περίμεναν, 
έκανα τη δουλειά μου αλλά άλλο δεν μπορούσα. 
Όταν με πήγαν στον τόπο ταφής–
αυτή τη μακριά πενθούσα τομή στη γη 
που αντανακλούσε την ανοιχτή πληγή του ουρανού απ’ τα πολεμικά αεροσκάφη–
έφυγα, πήγα ν’ απασχοληθώ με τα εργαλεία μου.
Άφησα τους άλλους ν’ αποθέσουν τις σαβανωμένες μορφές
στο φρεσκοκομμένο ξύλο, να κατεβάσουν τις καλυμμένες κάσες μία μία 
(ακίνητη σειρά από πεσμένα ντόμινο,
μακριά γραμμή από σπασμένα δόντια).  
Άφησα εκείνους που αντέχουν να διαβάσουν τη Φατίχα1

πάνω από τους συνθλιμμένους και διαμελισμένους νεκρούς.
Αν πρόκειται να συνεχίσω να φτιάχνω φέρετρα, 
αφήστε με να κοιμηθώ χωρίς να ξέρω. 

Ο ΦΕΡΕΤΡΟΠΟΙΟΣ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ 



LISA SUHAIR MAJAJΤΕΦΛΟΝ 101

Let those who can bear it read the Fatiha
over the crushed and broken dead.
If I am to go on making coffins,
let me sleep without knowledge.

But what sleep have we in this flattened city?
My neighbors hung white flags on their cars
as they fled. Now they lie still and cold,
waiting to occupy my boxes. Tonight
I’ll pull the white sheet –that useless plea
for mercy– from my window.
Better to save it for my shroud.

One day, insha’allah, I’ll return
to woodwork for the living.
I’ll build doors for every home in town,
smooth and strong and solid;
doors that will open quickly in times of danger,

let the desperate in for shelter.
I’ll use oak, cherry, anything but pine.

For now, I do my work. Come to me
and I’ll build you what you need.
Tell me the dimensions, the height or weight,
and I’ll meet your specifications.
But keep the names and ages to yourself.
Already my dreams are jagged.
Let me not wake splintered from my sleep
crying for Fatima, Rafik, Soha, Hassan, Dalia,
or smoothing a newborn newdead infant’s face.
Later I too will weep. But if you wish me
to house the homeless dead,
let me keep my nightmares nameless. 

South Lebanon, 2006      

Αλλά τι ύπνο κάνουμε σ’ αυτή την ισοπεδωμένη πόλη;
Οι γείτονές μου κρέμασαν λευκές σημαίες στ’ αυτοκίνητά τους
όταν έφυγαν. Τώρα κείνται ακίνητοι και κρύοι, 
περιμένουν να γεμίσουν τις κάσες μου. Απόψε
θα βγάλω το λευκό σεντόνι –αυτή την άχρηστη ικεσία 
για έλεος– από το μπαλκόνι μου.
Καλύτερα να το φυλάξω για σάβανο.

Μια μέρα, ινσάλα, θα επιστρέψω
στην ξυλουργική για τους ζωντανούς.
Θα φτιάξω πόρτες για κάθε σπίτι στην πόλη,
λείες και γερές και στέρεες˙ 
πόρτες που θα ανοίγουν γρήγορα σε περίπτωση κινδύνου, 
που θα επιτρέπουν στους απελπισμένους να βρουν καταφύγιο.
Θα χρησιμοποιήσω βελανιδιά, κερασιά, οτιδήποτε εκτός από πεύκο. 

Προς το παρόν, κάνω τη δουλειά μου. Ελάτε σε μένα
και θα σας φτιάξω ό,τι χρειάζεστε. 
Πείτε μου τις διαστάσεις, το ύψος ή το βάρος,
και θ’ ανταποκριθώ στις προδιαγραφές. 
Αλλά κρατήστε τα ονόματα και τις ηλικίες για σας.
Έχω ήδη πριονίσει τα όνειρά μου. 
Μη μ’ αφήσετε να ξυπνήσω πελεκημένος 
κλαίγοντας για τη Φατιμά, τον Ραφίκ, τη Σόχα, τον Χασάν, την Ντάλια, 
ή λειαίνοντας το πρόσωπο ενός νεογέννητου φρεσκοπεθαμένου βρέφους.  
Αργότερα θα κλάψω κι εγώ. Αλλά αν θέλετε
να στεγάζω τους άστεγους νεκρούς,
αφήστε τους εφιάλτες μου ανώνυμους.

Νότιος Λίβανος, 2006

1.  Η Σούρα Ελ Φατίχα είναι το πρώτο κεφάλαιο του Κορανίου. Οι Μουσουλμάνοι το 
χρησιμοποιούν καθημερινά στις προσευχές τους.
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PRACTICING LOVING KINDNESS

Bless the maniac
barreling down the one-way street
the wrong way,
who shakes his fist when I honk.
May he live long enough
to take driving lessons.

Bless the postman
puffing under the no-smoking sign.
(When I complain, my mail
goes mysteriously missing
for months.) Bless all those
who debauch the air,
the mother wafting fumes
across her baby’s carriage,
the man whose glowing stub
accosts a pregnant woman’s face.
May they unlearn how to exhale.

Bless the politicians
who both give and receive
bribes and favors.
Bless the constituents
seeking personal gain,
the thieves, the liars, the sharks.
And bless the fools
who make corruption easy.
May they be spared 
both wealth and penury.

Bless the soldiers guarding checkpoints
where women labor and give birth
in the dirt. Bless the settlers 
swinging clubs into teenager’s faces,
the boys shooting boys with bullets
aimed to kill, the men driving bulldozers     

that flatten lives to rubble.
May they wake from the dream of power,
drenched in the cold sweat
of understanding. May they learn
the body’s frailty, the immensity of the soul.

Bless the destroyers of Falluja,
the wreckers of Babylon,
the torturers of Abu Ghraib
and Guantanamo Bay.
May they understand desolation,
may the they comprehend despair.

Bless the peace makers,
the teachers, the word-workers;
the wavers of flags 
and the makers of fighter jets.
May they know the ends of their labor,
and the means. May they make
reparations. May they rebuild.

Bless this planet, so cudgeled,
so bounteous: the rain forests,
the tundra, the ozone layer.
May it persevere beyond 
our human follies. May it bloom.

Bless cynicism. Bless hope.
Bless the fingers that type,
the computer that processes, 
the printer that prints.
Bless email and snail mail.
Bless poetry books that cross oceans
in battered envelopes,
bearing small flames of words.   

Ευλογημένος ο μανιακός
που τρέχει στον μόνοδρομο
ανάποδα,  
που κουνάει τη γροθιά του όταν κορνάρω.
Είθε να ζήσει αρκετά
για να κάνει μαθήματα οδήγησης. 

Ευλογημένος ο ταχυδρόμος
που φουμάρει κάτω απ’ την επιγραφή μην καπνίζετε. 
(Όταν παραπονιέμαι, η αλληλογραφία μου 
εξαφανίζεται μυστηριωδώς
για μήνες.) Ευλογημένοι όλοι όσοι 
μολύνουν τον αέρα,
η μητέρα που καπνίζει
πάνω απ’ το καρότσι του μωρού της,
ο άνδρας που πλησιάζει την καύτρα του τσιγάρου
στο πρόσωπο μιας εγκύου. 
Είθε να ξεμάθουν πώς να εκπνέουν.

Ευλογημένοι οι πολιτικοί
που λαδώνουν και
λαδώνονται.
Ευλογημένοι οι εκλογείς
που αποζητούν προσωπικό κέρδος,
οι κλέφτες, οι ψεύτες, οι καρχαρίες.

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΡΓΙΚΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ
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Ευλογημένοι και οι ηλίθιοι 
που κάνουν τη διαφθορά εύκολη.
Είθε να μη γνωρίσουν 
ούτε πλούτο ούτε ένδεια.

Ευλογημένοι οι στρατιώτες που φυλάνε σημεία ελέγχου
όπου γυναίκες γεννάνε και δίνουν ζωή
μέσα στη λάσπη. Ευλογημένοι οι άποικοι
που υψώνουν γκλομπ σε πρόσωπα εφήβων, 
τ’ αγόρια που πυροβολάνε άλλα αγόρια με σφαίρες
θανατηφόρες, οι άνδρες που οδηγάνε μπουλντόζες
που ισοπεδώνουν ζωές και τις κάνουν χαλάσματα.
Είθε να ξυπνήσουν απ’ το όνειρο της εξουσίας, 
μουσκεμένοι απ’ τον κρύο ιδρώτα
της κατανόησης. Είθε να μάθουν
για το εύθραυστο του σώματος, για το αχανές της ψυχής. 

Ευλογημένοι οι καταστροφείς της Φαλούτζας,
οι κατεδαφιστές της Βαβυλώνας,
οι βασανιστές του Άμπου Γκράιμπ
και του Γκουαντάναμο.
Είθε να καταλάβουν την απόγνωση,
είθε να κατανοήσουν την απελπισία. 

Ευλογημένοι οι ειρηνοποιοί,
οι δάσκαλοι, οι τεχνίτες του λόγου˙ 
όσοι κυματίζουν σημαίες
και οι κατασκευαστές μαχητικών αεροσκαφών.
Είθε να γνωρίζουν τους στόχους του μόχθου τους,
και τα μέσα. Είθε να 
επανορθώσουν. Είθε να ξαναχτίσουν.

Ευλογημένος τούτος ο πλανήτης, ο τόσο πληγωμένος,
ο τόσο γενναιόδωρος: τα τροπικά δάση,
η τούνδρα, το όζον.
Είθε να διατηρηθεί παρά
την ανθρώπινη μωρία μας. Είθε ν’ ανθίσει.

Ευλογημένος ο κυνισμός. Ευλογημένη η ελπίδα.
Ευλογημένα τα δάχτυλα που δακτυλογραφούν,
ο υπολογιστής που επεξεργάζεται,
ο εκτυπωτής που εκτυπώνει. 
Ευλογημένα τα ημέιλ και οι ταχυδρομικές επιστολές.
Ευλογημένα τα βιβλία ποίησης που διασχίζουν ωκεανούς
μέσα σε κατεστραμμένους φακέλους, 
κομίζοντας μικρές φλόγες λέξεων.
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είμαι μια αληθινή παρομοίωση˙
ο αληθινός μου εαυτός
κρυβόταν πάντα
στα σκοτεινά μέρη
του μυαλού μου
παραφυλούσε τείχη
και ξεμύτιζε τα πρωινά
ονειρευόταν κατάρτια

οι άνθρωποι συνηθίζουν
να ζούνε 
δίχως τίποτα

δίπλα μου περνούν πυρηνικά άτομα
άνθρωποι σφαίρες με σκοπό
να τρυπώσουν κάπου
άνθρωποι κομήτες που πέφτουν
και αλλάζουν τη γεωλογία μας
άνθρωποι λύκοι που κυνηγούν
σε αγέλες
άνθρωποι ερωτηματικά
σε κάθε γωνιά
δίπλα μου πυρήνες πόλοι
πλειάδα μνήμες πυρηνικής απειλής
άνθρωποι σκόνη που γεμίζουν
το κενό ανάμεσά μας
πυρηνικά άτομα
μ’ αχνάρια αδιάκριτα
πυρίτιδα πίσσα και μπαρούτι
μάγμα ένα

Ο,ΤΙ ΛΑΜΠΕΙ

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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είχε καταπληκτική ακουστική˙
τα πιάτα καθώς γκρεμίζονταν
στο μαρμάρινο νιπτήρα
το νερό καθώς χυνόταν
από το μπρίκι που έβραζε˙
ένας θυμός χειροπιαστός –
στεκόταν πάνω στο δέρμα
και μάγκωνε τα νεύρα
πλανιόταν
ένα αδράχτι μέσα στο σπίτι
και όταν ξεσπούσε
αχ, αυτή η ώρα,
μια μικρή τρύπα στον τοίχο
μαγνήτιζε κάθε χρώμα
και το ρουφούσε μέσα της –
στο σταμάτημα του χρόνου
έμενε μια εικόνα ασπρόμαυρη
εγώ
με καρφωμένο κάθετα
στο χαρτί το μολύβι.

αν σε κάθε χιλιόμετρο
βάζαμε κι από μία
οι σημαδούρες στο τέλος
θα έγραφαν εννιά και ενενήντα
      οι θύτες
      οι λάκκοι
      οι σάκοι
έτσι καταγράφουν το ταξίδι
      οι λογοδότες
και
«alors, c’est la guerre»
που σημαίνει

«η τελεία χάθηκε»

ΗΜΕΡΕΣ ΣΑΝ ΚΙ ΑΥΤΕΣ

ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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δύναται ν’ αποδεσμευτεί κάθε ήχος
τα κρουστά ρόδα
των αστερισμών και των συμβόλων
του κήπου
ας κοπούν

υπέρ. της φθοράς
των λουλουδιών μία ανάκλαση
ή αυτό
που έχει πια χαθεί
για την πρώτη αφή

ήταν πάντοτε λουλούδια
ιλύς. ιλύς
το δέντρο μαστίγιο
το δέντρο κι εμείς
τ’ ανάγλυφα πουλιά

ιδού ο κήπος. ως κήπος
ομόαιμα άλογα 
ομόαιμα μπλουτζίν
::
εδώ θα κοινωνήσετε
το φωσφορίζον ύδωρ μου
θα σας δώσω μία πηγή
κι ένα λωτό

πόες. ειμί
::
αίμα θα πω
μία αμυγδαλιά που δίνει ασήμι
μα δεν θέλω να προφέρω τ’ όνομά μου

η γλώσσα μου είναι μια ελαφρόπετρα

για τα χέρια μου
τ’ αγρίμια μαζεύονται
και τα ποτίζω αίμα απ’ το φρέαρ
έτσι τα έχω μάθει και γαληνεύουν

το βράδυ κατέβαινα στον πάτο
και νόθευα το αίμα
::
στο γλυκό θόρυβο του νερού
ύπνος είναι το βαμβάκι

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΓΓΑΣ
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αμύγδαλο :: κύτταρα
αμύγδαλο :: αχτίδες στις κνήμες
αμύγδαλο :: χαϊκού
αμύγδαλο :: πουλιά, πουλάκια
αμύγδαλο :: φούγκα
αμύγδαλο :: αχλαδόφλουδα
αμύγδαλο :: τερψιχόρη
αμύγδαλο :: γάλα και μέλι
αμύγδαλο :: ικρίωμα, νέο ικρίωμα

γύρη, με το σκισμένο παντελόνι ::
αχνό γαλάζιο της τόλμης ::
θα μ’ εκδικηθεί, σίγουρα θα μ’ εκδικηθεί

όμορφο κεφάλι, καταμεσής του δρόμου
χόρχε, μ’αρέσουν τα σαλιγκάρια

μη με ξεχάσεις, χόρχε ::
με αυτή την παναγία πυρίτιδα ::
χόρχε, αυτός ο κόκκος συμπληρώνει την αγάπη

εάν πάει στην κόλαση η αγάπη, θα δοκιμάσουμε την αγάπη

και
στήθος
στους
ουρανούς
παιδάκι
να
λύσω
το
σχοινάκι
των
ψυχών
::

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΓΓΑΣ
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τι καλά είναι τα σώματά μας
ένα καλώδιο
ένα κλαδί μ’ αμύγδαλα

εδώ είναι γεννότοπος και θόλος όλων των στιγμών. 
ας θολώσει η σιωπή τη διαφορά 
ανάμεσα σε ήχο και ηχώ, όλων των λέξεων :: 
εγώ είμαι σίγουρα έρως

η ζωή περνάει απ’ όλα τα χέρια 
ρυζόχαρτο
ανάκτορα σιελογόνων αδένων 
εξουσία των υγρών μου ρυθμών 
:: 
κανένα ζώο δεν είναι αγριότερο από μένα 

το σώμα μου είναι η επιταγή της ελεύθερης βούλησης

υγραίνω τα γόνατά μου 
τα λουλούδια 
μια στολή καουμπόη 
τα χαλίκια μέσα στο μαγιό 
απ’ τη πιο μακρινή παραλία

η μαμά σκύβει 
και ξεκλέβω τα στήθη της 
:: είναι δούρειοι κύκνοι 
 
ο βαστάζος μου
η απαλή φωνή του νερού 

ο κατρουλής λέει αχλάδι 
εγώ δεν λέω τίποτα 
ο ήλιος κάθεται στη χούφτα μου σαν γυάλινο μάτι
το αίμα μου καμπυλώνει, μένω ξαπλωμένος 

πανκ ανεμώνη
όλων των κοιμωμένων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΓΓΑΣ
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ύπνος της πηγής 
και γάβγισμα της πέτρας 

με τη ζουμερή πεντακάθαρη καρδιά μου
ορτάνς 
σε σκούρο σάλιο

των γυμνών λεωφόρων και νέων χτύπων
βαθύτερα στο χαμομήλι
::
μ’ έλκει η βία
στον πνεύμονά της

::
για να δοθεί /σαν λέξη η τρυφερότητα
λάμπει η περόνη /ενός γκρίζου χαδιού
αρώματα και τοπία /στο ίδιο μυστήριο
κάλπικα μπουτάκια /μακάρια μπουτάκια
όλες οι μορφές /το ποτάμι με το πώμα
ένα πουκάμισο /το πνεύμα μου δαντέλα
με φαντάζομαι /μικρό αδύναμο κολοσσό

::
υποτάσσομαι /υποτάσσομαι μένει να πω
χαμηλόφωνα γλυκά /κι όσο δεν παίρνει
που έχω μόνο /μια στυφή γεύση λάμψης
τελευταίος /των εστεμμένων σε θειάφι
οραματίζομαι /τις αλέες την τυραννία
μες στη σύρραξη /κορμών και μπράτσων
μου μένει απλά /να χαθώ στ’ όνομά μου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΓΓΑΣ
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ΟΛΛΑΝΔΟΦΩΝΗ ΙΡΑΚΙΝΗ ΠΟΙΗΣΗΤΕΦΛΟΝ

αρά το αποικιοκρατικό παρελθόν τους, τα ολλανδικά γράμματα έχουν να επι-
δείξουν σημαντικά δείγματα φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Όχι με 
τον τρόπο των αγγλικών τα οποία, ως μεταποικιακή lingua franca, ενσωμα-
τώνουν μια παγκόσμια διασπορά με τις ευλογίες της εκδοτικής αγοράς της 

παγκοσμιοποίησης. Ούτε όμως και με τον τρόπο των σύγχρονων ελληνικών γραμμάτων, 
στα οποία δεν ακούγεται ποτέ η φωνή των μεταναστών. Εδώ και δεκαετίες, η ολλανδική 
εκδοτική αγορά είναι άμεσα προσβάσιμη σε λογοτέχνες για τους οποίους τα ολλανδικά 
είναι δεύτερη γλώσσα, ενσωματώνοντας έναν σημαντικό αριθμό αυτών στο λογοτεχνικό 
status quo.

Δύο παραδείγματα από τον χώρο της πεζογραφίας: σε μια σχετικά πρόσφατη ψηφο-
φορία αναγνωστών για το καλύτερο ολλανδικό μυθιστόρημα όλων των εποχών, τη δεύτε-
ρη θέση πήρε το πολυμεταφρασμένο βιβλίο του γεννημένου στο Ιράν Kader Abdolah, Het 
huis van de moskee (Το σπίτι του τεμένους), ενώ σε μια δημοφιλή σειρά ανθολογιών των 
εκδόσεων Prometheus, τη χαρτογράφηση της ολλανδικής παιδικής λογοτεχνίας ανά τους 
αιώνες έφερε με επιτυχία εις πέρας ο γεννημένος στο Μαρόκο συγγραφέας Abdelkader 
Benali. 

Τα μεγέθη αποδοχής και αναγνώρισης από το εκδοτικό κατεστημένο στα παραδείγ-
ματα που προαναφέρθηκαν είναι σίγουρα δυσανάλογα σε σύγκριση με τον περιθωριακό 
λογοτεχνικό χώρο που καταλαμβάνουν οι ποιητές του παρόντος αφιερώματος. Όμως, 
η ίδια αίσθηση προσβασιμότητας, αλλά και μια διαδικασία αποδοχής του διαφορετικού, 
μπορεί να ανιχνευθεί και στον απρόσμενα μεγάλο αριθμό ολλανδόφωνων συλλογών, κα-
θώς και συμμετοχών σε ανθολογίες και λογοτεχνικά περιοδικά, από ποιητές και ποιήτρι-
ες με ιρακινή προέλευση.

Μια απαραίτητη διευκρίνιση: η αποδοχή του διαφορετικού δεν σημαίνει απαραίτητα 
και αποδοχή της διαφορετικότητας. Κάποιες –ελάχιστες– κριτικές φωνές ανιχνεύουν σ’ 
αυτή την προσβασιμότητα του διαφορετικού στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι έναν από τους 
τρόπους με τον οποίον οι αστοί αντιμετωπίζουν το Άλλο, στην προσπάθειά τους να απο-
φύγουν τις πιο δύσκολες διαλεκτικές ταυτότητας που εκείνο συνεπάγεται. Κάτι τέτοιο 
σίγουρα ισχύει. Επί του παρόντος, όμως, η συγκεκριμένη διαπίστωση δεν αλλάζει τα βα-
σικά δεδομένα, κυρίως διότι οι ποιητές των επόμενων σελίδων επέλεξαν συνειδητά την 
ολλανδική γλώσσα για να εκφραστούν. Κατά δεύτερο λόγο, η συγκεκριμένη προσβασιμό-
τητα είναι, αν μη τι άλλο, ευπρόσδεκτη σε σχέση με την καταπίεση, η οποία αποτέλεσε 
και την αιτία φυγής για κάποιους από αυτούς, ή την πλήρη αφάνεια του διαφορετικού που 
συναντάμε σε άλλα μέρη του πλανήτη.

Με άλλα λόγια: πόσες ανθολογίες Ιρακινών (ή άλλων εθνικοτήτων) ποιητών που γρά-
φουν στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε στην ελληνική αγορά; Πόσα ποιήματα μεταναστών 
και προσφύγων σε ελληνικά ποιητικά περιοδικά;

Η ανθολογία Dwaallicht (Αερικό, εκδόσεις Passage, 2006) με υπότιτλο Δέκα Ιρακι-
νοί ποιητές στην Ολλανδία, παρά τις ελλείψεις της στο μεταφραστικό και ανθολογικό 
πεδίο, αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα για την παρούσα έρευνα. Σύντομα τέθηκε 
το ερώτημα αν εδώ, αλλά και γενικότερα, πρόκειται για α) μια συνύπαρξη στις σελίδες 
τυχαίων περιπτώσεων ανθολογημένων από τον υπερβάλλοντα ζήλο κάποιου ερευνητή, 
β) μια ακόμα έκφανση του μεταποικιακού ενοχικού εξωτισμού των Ολλανδών ή γ) μια 
πραγματική ποιητική σκηνή.
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Όπως συμβαίνει συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η πραγματικότητα βρίσκεται κά-
που στη μέση. Όχι, δεν υπάρχει μια ομοιογενής σκηνή Ιρακινών ποιητών στην Ολλανδία. 
Από την άλλη, κάποια σύνορα υπο-ομάδων είναι ευδιάκριτα. Το βασικότερο εξ αυτών 
αποτέλεσε και τον κύριο άξονα της ανθολόγησης ή μη στο παρόν αφιέρωμα: κάποιοι 
ποιητές ξεκινούν από τα αραβικά ως βάση τους, ενώ άλλοι επιλέγουν συνειδητά τα ολ-
λανδικά ως ποιητική γλώσσα. 

Όσον αφορά τον εξωτισμό ως κίνητρο της όποιας αποδοχής, αυτός πρέπει να θεω-
ρείται δεδομένος, όπως προαναφέρθηκε. Ωστόσο, μια αποκλειστικά τέτοια ανάγνωση θα 
αδικούσε εκείνους τους ποιητές που ξεχώρισαν και γνώρισαν κάποια σχετικά ευρύτερη 
αναγνώριση από το –μικρό– ολλανδικό κοινό ποίησης. Πριν όμως μπουν σε διαδικασία οι 
νόμοι της προσφοράς και ζήτησης, οι επιδοτήσεις του ολλανδικού κράτους και η αρωγή 
διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανισμών για πρόσφυγες υπήρξαν οι προφανείς καταλύ-
τες στη δημιουργία της συντριπτικής πλειοψηφίας των πρωτόλειων.

Καταλυτική όμως έχει υπάρξει και η υποστήριξη της ίδιας της αραβικής κοινότητας 
της Ολλανδίας. Κύρια έκφρασή της αποτελεί το λογοτεχνικό βραβείο Ej Hijra, το οποίο 
μετράει ήδη δύο δεκαετίες ζωής. Ο σπάνιος για ευρωπαϊκά δεδομένα διαπολιτισμικός 
αυτός διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους Άραβες και Μαροκινούς κατοίκους της 
Ολλανδίας. Στην πορεία, έχει αγκαλιάσει και βραβεύσει συμμετέχοντες και άλλης προ-
έλευσης (π.χ. τουρκικής). Οι συμμετοχές μπορούν να είναι στην αραβική, βερβερική ή 
ολλανδική γλώσσα. Το 1999, οι συμμετοχές στα ολλανδικά αποτελούσαν το 50% του 
συνόλου, για να ανέβουν στο 70% δώδεκα χρόνια μετά. Κάποιοι από τους ποιητές στις 
επόμενες σελίδες, αλλά και ο προαναφερθείς Αμπντελκαντέρ Μπενάλι, συγκαταλέγο-
νται στους νικητές του θεσμού.

Πιο συγκεκριμένα, για την ύπαρξη ενός μη αμελητέου αριθμού Ιρακινών ποιητών στην 
Ολλανδία, πέρα από τους όποιους θεσμούς, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι συγκυρίες και 
η τύχη. Η πλειοψηφία των Ιρακινών καλλιτεχνών έφτασαν στην Ολλανδία τη διετία 1994-
1996, περίοδο που η χώρα υπήρξε δημοφιλής τελικός προορισμός των προσφύγων. 

Το 1991, οι εξεγέρσεις που ακολούθησαν τον πόλεμο του Κόλπου και η αιματηρή κα-
ταστολή που συνάντησαν από το καθεστώς, εξανάγκασαν έναν μεγάλο αριθμό Ιρακινών 
διαφόρων εθνικών και θρησκευτικών καταβολών, σε άτακτη φυγή. Πολλοί απ’ αυτούς 
(όπως ο Mowaffk Al-Sawad και ο Naji Rahim) κατέληξαν ξεχασμένοι σε στρατόπεδα προ-
σφύγων της Σαουδικής Αραβίας, ζώντας σε άθλιες συνθήκες μέχρι να βρουν τον δρόμο 
προς τη Δύση. 

Ο Μουάφκ Αλ-Σαουάντ περιέγραψε την παραμονή του σ’ ένα τέτοιο στρατόπεδο στο 
επιστολικό μυθιστόρημά του Stemmen onder de zon (Φωνές κάτω από τον ήλιο). Για να 
αποφύγει την τρέλα του εγκλεισμού, ο συγγραφέας γράφει ασταμάτητα γράμματα σε 
διάφορους, γνωστούς και άγνωστους παραλήπτες. Ένα από αυτά τελειώνει με την προ-
τροπή «Μη σταματάς να γράφεις, για να μην μεγαλώσει ο πόνος μου». 

Ο πόνος της προσφυγιάς είναι παρών με περισσότερο ή λιγότερο προφανή τρόπο σε 
διάφορα ποιήματα Ιρακινών ποιητών της Ολλανδίας. Θα ήταν, όμως, λάθος να πούμε ότι 
αποτελεί και τη μόνη θεματική της συγκεκριμένης ποίησης. Μέσα από δεκάδες ποιητικές 
συλλογές, επιβεβαιώνεται η έλλειψη κοινών θεματικών αξόνων. Ακόμη και ποιητές που 
βίωσαν την ίδια ιστορική στιγμή και ακολούθησαν τις ίδιες προσφυγικές διαδρομές, εκ-
φράζουν την πραγματικότητά τους στη χώρα υποδοχής με τελείως διαφορετικό τρόπο. 
Ελλείψει κάποιας προϋπάρχουσας ποιητικής σκηνής ως σημείου αναφοράς, όταν δίνεται 
σ’ αυτούς τους πρόσφυγες η ευκαιρία να μιλήσουν δημοσίως, την αδράχνουν για να πουν, 
χωρίς φτιασίδια, τη δική τους ιστορία. 

Το επίκτητο της γλώσσας πιθανόν να συμβάλλει στο ξεγύμνωμα του χαρακτήρα μέσω 
των ποιημάτων. Με προφανείς ελιγμούς ή σκοτεινές μεταφορές, οι εν λόγω ποιητές απο-
φεύγουν κάποιες φορές να βάλουν τα δάχτυλα στον τύπο των ήλων, όταν π.χ. το θέμα 
είναι η ίδια η εξορία τους. Άλλες φορές, περιγράφουν με σχεδόν μη λυρική ευθύτητα τα 
περίεργα που βλέπουν στον νέο τόπο, που είναι τόσο μα τόσο διαφορετικός από τη χώρα 
προέλευσης.
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Ο λόγος τους είναι ελλειπτικός και η θεματική ανακατεμένη: η ανάγλυφη σκληρότη-
τα μιας ευθείας αναφοράς στους νεκρούς που έμειναν πίσω σ’ ένα ποίημα μπορεί στην 
επόμενη σελίδα να ακολουθείται από έναν σχεδόν αφελή ανατολίτικο ερωτισμό˙ ένας 
παλιομοδίτικος ρομαντικός ύμνος της ερήμου να προηγείται μιας άκρως μοντερνιστικής 
αναφοράς στην ποίηση της Δύσης κ.ο.κ. Τελικά, ίσως αυτό ακριβώς να είναι η ποίηση 
του φυγά, του μετανάστη: η ποίηση κάποιου που δεν έχει την πολυτέλεια να «φορέσει» 
κάποιο ποιητικό δέρμα, με τον τρόπο που περιγράφει ο Αλ-Σαουάντ στο ποίημά του «Δά-
χτυλα». Η αίσθηση πρωτόλειου της συγκεκριμένης ποίησης, ακόμα και σε μεταγενέστε-
ρα ποιήματα, επιτείνεται από επιλογές λέξεων που –από γλωσσική σκοπιά– φαντάζουν 
ατυχείς. 

Το ότι η συγκέντρωση στην Ολλανδία τόσων Ιρακινών ποιητών είναι κυρίως θέμα συ-
γκυριών αποδεικνύεται εμμέσως και από την έλλειψη Ιρακινών ποιητριών που γράφουν 
στα ολλανδικά. Υπάρχουν πολλές Ιρακινές ποιήτριες της διασποράς, που γράφουν τόσο 
στα αραβικά όσο και σε άλλες γλώσσες, άρα δεν υπάρχει κάποιος εθνικός ή άλλος λόγος 
που να το εξηγεί. Στην Ολλανδία, όμως, ο αριθμός τους είναι δυσανάλογα μικρός, χωρίς 
την ύπαρξη κάποιου προφανούς γεγονότος που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. 

Στη δική μας ανθολόγηση, από γυναίκες ποιήτριες περιλαμβάνεται μόνο η Balkis 
Hamid Hassan, με ένα μεταφρασμένο ποίημά της που εμφανίστηκε στην ολλανδική ποι-
ητική συλλογή War on War (Πόλεμος στον πόλεμο), μέρος ενός καλλιτεχνικού πρότζεκτ 
του 2003 ενάντια στη μιλιταριστική έξαρση που ακολούθησε τον «πόλεμο κατά της τρο-
μοκρατίας». H Χασάν, κάτοικος Ολλανδίας, έχει μια σημαντική και μακρόχρονη δημόσια 
παρουσία ως συγγραφέας και ποιήτρια, αλλά στα αραβικά. Άλλο ένα όνομα που πρέπει 
να αναφερθεί εδώ είναι της Venus Faiq, με ποιητική παρουσία στα κουρδικά και αραβικά.

Στο παρόν αφιέρωμα, βασικό κριτήριο ήταν τα ποιήματα να είναι γραμμένα στα ολ-
λανδικά ή να είναι μεταφρασμένα στα ολλανδικά από τον ίδιο τον ποιητή ή υπό την άμεση 
εποπτεία του. Στο τέλος, επιλέχθηκαν ονόματα που έχουν αρκετό υλικό δημοσιευμένο 
στα ολλανδικά, ώστε να γίνεται διακριτό συγκριτικά το όποιο ποιητικό ύφος. Οι ελάχιστες 
εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα (όπως η Μπάλκις Χαμίντ Χασάν που προαναφέρθη-
κε) θεωρήθηκαν αναγκαίο να περιληφθούν για μια πιο συνολική κάλυψη του θέματος. 
Πληροφοριακά και ενδεικτικά, ποιητές που δεν περιελήφθησαν είναι οι Hameed Haddad, 
Karim Nasser, Chaalan Charif και Entisar al-Ghareeb.

Με άλλα λόγια, η παρούσα ανθολόγηση κρατάει τον τόπο καταγωγής του δημιουρ-
γού σταθερό, με στόχο να εξερευνήσει το πώς ο φυγάς επικοινωνεί στην καινούργια του 
γλώσσα. 

Κάποιοι από τους ποιητές, όπως οι Salah Hassan και Rodaan Al Galidi είχαν ήδη 
μικρότερη ή μεγαλύτερη παρουσία στα λογοτεχνικά δρώμενα του Ιράκ πριν το εγκατα-
λείψουν για διαφορετικούς λόγους και σε διαφορετικές εποχές ο καθένας. Αν όμως ο 
πολυμεταφρασμένος Χασάν κρατάει την αραβική παράδοση ως βάση του, στήνοντας 
γέφυρες προς τα ολλανδικά, ο Αλ Χαλίντι χτίζει συνειδητά το έργο του στη νέα γλώσσα, 
καταφέρνοντας μάλιστα το 2011 να βραβευτεί με το ευρωπαϊκό βραβείο μυθιστορήμα-
τος. Σε μια άλλη περίπτωση, ο Ali Albazzaz δηλώνει ότι έμαθε ολλανδικά μέσα από τη 
γραφή των ποιημάτων του.

Εκτός, λοιπόν, από τον τόπο καταγωγής τους, οι ποιητές του αφιερώματος δεν έχουν 
εμφανή κοινά μεταξύ τους. Ακόμη και στις συλλογές των πιο παραγωγικών εξ αυτών είναι 
δύσκολο να ανιχνευθεί ένα δουλεμένο, παγιωμένο στυλ ανά ποιητή. Οι εξαιρέσεις είναι ο 
Σαλάχ Χασάν και ο Ροντάαν Αλ Χαλίντι. Ο πρώτος, με τον πυκνό, ελλειπτικό, μεταφορικό 
λόγο του, συστρέφεται ευφυώς για να μην τον πνίξει ο ομφάλιος λώρος που τον συνδέει 
με τις ιρακινές ρίζες του και τον οποίο αρνείται να αποκόψει. Ο δεύτερος, με τη φλύαρη 
και άτακτη χρήση ολλανδικών λέξεων, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο λόγιες, με τον 
τρόπο ενός χαρισματικού πλην κακομαθημένου παιδιού στο νηπιαγωγείο που θέλει να 
τραβήξει την προσοχή των υπολοίπων λερώνοντας με ακαθαρσίες τον πίνακα. 

Slapen in een vreemde taal (Να κοιμάσαι σε μια ξένη γλώσσα) είναι ο τίτλος της πρώ-
της συλλογής στα ολλανδικά του Σαλάχ Χασάν. Θα μπορούσε να είναι και το τίτλος του 
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Θερμές ευχαριστίες στον Ολλανδό μελετητή της τέχνης της αραβικής διασποράς Floris Schreve για τη βοήθεια 
και τις χρήσιμες πληροφορίες που μου παρείχε.
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Σε μια στιγμή ησυχίας
ξεφλούδισα καλά το πρόσωπό μου.
Το ελευθέρωσα
από τη σκόνη της ερήμου
και τα προσεκτικά βλέμματα.

Ύστερα προσγειώθηκα
σ’ ένα άλλο μέρος αυτής της γης
σε μια γωνιά που δεν φωτίζεται.
Μια άλλη ήσυχη στιγμή
επανέφερα το πρόσωπό μου,
τα δάχτυλά μου ζήτησαν
συγχώρεση. Στον τελευταίο πόλεμο

πριν πέσω
έκρυβα σύννεφα
ανάμεσα στα δάχτυλά μου
και ομολόγησα στον εαυτό μου
ότι ήμουν ο μόνος
που έβλεπε τα κόκαλα
των λουλουδιών
που είχε δει τους νεκρούς
να ξερνάνε όνειρα,
ο μόνος που για τόσο καιρό
μια κρύα σφαίρα
στην τσέπη του παντελονιού του
είχε φυλάξει.
Ήμουν ο μόνος που
είδε πώς ένα F-16
τρύπησε των παιδιών 
τα ονειροπροσκέφαλα.
Το ουρλιαχτό
της διαμαρτυρίας μου
γέμισε τον κόσμο
κι ενώ ούρλιαζα
έκλαιγε μια χειροβομβίδα
πιο κοντά πιο κοντά.
Ανάμεσα στους τύμβους
ούρλιαξα ξανά:
«Ο πόλεμος δεν θα πεθάνει.
Το αίμα μου θα τον πιει».

VINGERS
MOWAFFK AL-SAWAD

DE GEWONDE WORDT WAKKER
MOWAFFK AL-SAWAD

ΔΑΧΤΥΛΑ

Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΞΥΠΝΑΕΙ

In een moment van stilte
heb ik mijn gezicht grondig afgepeld.
Ik heb het vrij gemaakt
van het stof van de woestijn
en het aandachtig bekeken.

Daarop belandde ik
op een ander plekje van deze aarde
in een hoek die niet wordt verlicht.
In een ander stil moment
heb ik mijn gezicht hersteld,
vroegen mijn vingers
vergeving.

In de laatste oorlog
voordat ik viel
verborg ik wolken
tussen mijn vingers
en bekende ik tegenover mezelf
dat ik de enige was
die de botten
van de bloemen zag
die de doden
dromen heeft zien braken,
de enige die zo lang
een koud kogeltje
in zijn broekzak
heeft bewaard.
Ik was de enige die
zag hoe een F-16
de dromenkussens
van kinderen doorboorde.
Mijn schreeuw
van protest
vulde de wereld
en terwijl ik schreeuwde
huilde een mortiergrannat
dichterbij dichterbij.
Tussen de grafheuvels
schreeuwde ik opnieuw:
“De oorlog zal niet sterven.
Mijn bloed zal haar drinken.”
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1.
Σκύβω,
ορθή γωνία,
γονατίζω
για να σχεδιάσω έναν κύκλο
στη μέση του ήλιου.

2.
Πεθαίνω για να ζήσω.
Γράφω για να ανατιναχτώ.

3.
Περπατώ μ’ ένα πόδι από πηλό
ενόσω οι θεοί
ακολουθούν τα βήματά μου.

4.
Τραγουδώ για να καλμάρω
τις θάλασσες,
τον λιμανίσιο πόνο τους.1

5.
Κοιμάμαι για να ολοκληρωθεί το βράδυ
και ρίχνω
τα φυλαχτά μου στον αέρα.

Εγώ
Εγώ κοίταξα τους αγγέλους
που γύρω από το άγαλμά μου
είδα να χορεύουν
είδα περιστέρια
να σκαλίζουν σ’ ένα άνοιγμα του πουκαμίσου
και μια φωλιά να χτίζουν κοντά στην καρδιά μου
άκουσα τρελούς να λένε
ο ποιητής είναι κάποιος που δραπετεύει
προς τη σιγουριά του
είπαν επίσης:
η παραφροσύνη είναι ένα άλμα
προς το αδύνατο.
Είδα χήρες
να ψάχνουν το πρόσωπό μου
για άνδρες που πήγαν στον πόλεμο
και δεν επέστρεψαν
είδα άνδρες
που στη σκόνη έψαχναν
κάποιο αστέρι που είχαν σπαταλήσει
τους είδα
να περπατούν γύρω μου χωρίς φτερά ή μελωδίες
είδα φωτογράφους
με τις μηχανές τους να κάνουν σαματά
και να ψάχνουν την αιτία της λύπης
στο χαμόγελό μου
προς το τέλος της νύχτας
και κοίταξα τους μεθυσμένους
που στέκονταν και κατουρούσαν
το άγαλμά μου.

MOWAFFK AL-SAWAD

HET STANDBEELD VAN DE DICHTER
SALAH HASSAN

ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

1.
Ik buig,
rechthoek,
kniel
om een cirkel te tekenen
op het midden van de zon.

2.
Ik sterf om te leven.
Ik schrijf om te exploderen.

3.
Ik loop met een been van klei
terwijl de goden
mijn voetstappen volgen.

4.
Ik zing om de zeeën
te kalmeren,
haar pijn van de haven.

5.
Ik slaap om de avond te volmaken
en werp
mijn amuletten in de lucht.

Ik
Ik keek naar de engelen
die ik rondom mijn standbeeld
zag dansen
ik zag duiven
pikken in een opening in het hemd
en een nest bouwen dicht bij mijn hart
ik hoorde gekken zeggen
de dichter is iemand die vlucht
naar zijn zekerheid
ook zeiden zij:
de waanzin is een sprong
naar het onmogelijke.
Ik zag veduwen
in mijn gezicht zoeken
naar manen die ten oorlog trokken
en niet waren teruggekeerd
ik zag mannen
die in het stof zochten
naar een ster die zij hadden verspild
ik zag hen
om mij heen lopen zonder vleugels of gezang
ik zag fotografen
met hun spullen die de plek slapeloos maakten
zoeken naar de oorzaak van het verdriet
in mijn lach
aan het einde van de nacht
en keek naar de dronken figuren
die stonden te pissen
tegen mijn standbeeld.

1. Στο πρωτότυπο: «της», πιθανό γραμματικό 
ολίσθημα του ποιητή. (Σ.τ.Μ.)
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DE WAGENS VAN DE DUISTERNIS
SALAH HASSAN

Behalve de wagenbestuurder
zijn bloed is geel
en zijn handen zijn koud
waren we met niet weinigen
een man buigt naar links
een vrouw ruikt naar gras
onze tekens in de trage avond
ons geluk is verstoord
door twee lieden
hij zei: mijn hand heeft haar boezem
niet aangeraakt
maar toen ik op een dag dood was
begon ik me af te vragen
wat moet ik nou doen met mijn vingers?
De eerste praatte maar door –
ons teken in de trage avond
de tweede:
ik boog niet naar links
toen mijn bloed geel was
en mijn handen koud waren
dat is wat jullie moeten weten
wij zijn nu stil.
Sta me toe om me uit te spreken
voordat de wagenbestuurder ons aflevert
in een koud landschap
en uiteenjaagt.
Zo herinner k het me:
ik was niet alleen in de duisternis
sinds tien dagen
of misschien tien jaar
schijnt noch de maan noch de zon
vergis ik me?
Oh, vriend, heb je de weg eerder gezien?
Wie een horloge bij zich heeft
vertelt ons over de plaats
sinds tien dagen
of misschien tien jaar
heb ik nergens zin in
zelfs niet in haar, die naast me ligt
ik heb er niet aan gedacht
om met haar te vrijen.
Wie een horloge bij zich heeft
moet nadenken over onze stilte.
Waarom zie ik geen wolk of boom?
Waarom hoor ik het geschut niet?
Jij, die naar links buigt
vertel ons wie ons geleid heeft
naar dit koude landschap
Waarom beweegt de wind
onze twijgen niet?
Waar is de wagenbestuurder gebleven?
Met zijn gele bloed
en koude handen
een vrouw ruikt naar gras

Εκτός από τον οδηγό
το αίμα του είναι κίτρινο
και τα χέρια του είναι κρύα
δεν ήμασταν και λίγοι
ένας άνδρας γέρνει προς τ’ αριστερά
μια γυναίκα μυρίζει χορτάρι
τα σημάδια μας στο αργό βράδυ 
την τύχη μας χάλασαν
δύο άνθρωποι
αυτός είπε: το χέρι μου δεν άγγιξε
τα στήθη της
αλλά όταν μια μέρα ήμουν νεκρός
άρχισα ν’ αναρωτιέμαι
τι να κάνω τώρα με τα δάχτυλά μου;
Ο πρώτος συνέχισε να μιλάει –
το σημάδι μας στο αργό βράδυ
ο δεύτερος:
δεν έγειρα προς τ’ αριστερά
όταν το αίμα μου ήταν κίτρινο
και τα χέρια μου ήταν κρύα
αυτό είναι που πρέπει να ξέρετε
τώρα είμαστε ακίνητοι.
Επιτρέψτε μου να τελειώσω
πριν ο οδηγός μάς παραδώσει
σ’ ένα κρύο τοπίο
και μας διασκορπίσει.
Έτσι το θυμάμαι:
δεν ήμουν μόνος στο σκοτάδι
εδώ και δέκα μέρες
ή ίσως δέκα χρόνια
δεν βγαίνει το φεγγάρι ούτε ο ήλιος
κάνω λάθος;
Ω, φίλε, τον έχεις ξαναδεί τον δρόμο;
Εκείνος που έχει μαζί του ρολόι
μας λέει για τον τόπο
εδώ και δέκα μέρες
ή ίσως δέκα χρόνια
δεν έχω όρεξη για τίποτε
ούτε για εκείνη, που δίπλα μου είναι ξαπλωμένη
δεν μου πέρασε απ’ το μυαλό
να το κάνω μαζί της.
Εκείνος που έχει μαζί του ρολόι
πρέπει να συλλογιστεί τη σιωπή μας.
Γιατί δεν βλέπω κανένα σύννεφο ή δέντρο;
Γιατί δεν ακούω τους πυροβολισμούς;
Εσύ, που γέρνεις προς τ’ αριστερά
πες μας ποιος μας έφερε
σ’ αυτό το κρύο τοπίο
Γιατί ο αέρας δεν κουνάει
τα κλαράκια μας;
Πού έμεινε ο οδηγός;
Με το κίτρινο αίμα του
και τα κρύα χέρια
μια γυναίκα μυρίζει χορτάρι

ΤΑ ΒΑΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΟΥ
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το αργό βράδυ
εδώ και δέκα μέρες
ή ίσως δέκα χρόνια.
Την τύχη μας χάλασαν τρεις άνθρωποι
πώς να μην γκρεμιστεί η ψευδοροφή;
Χωρίς άλλους να περιμένουν γύρω μας
δεν ήμασταν και λίγοι
αλλά το μόνο που μας ενώνει 
είναι η οροφή
και οι βαριές μπότες
και φίλοι με αστραφτερά σημάδια
ίδια με μάτια θηράματος
κι ένας τόπος χλοερός.
Από πού έρχεται αυτός ο ήχος;
Τα χέρια στο πλάι του σώματός μου
η καρδιά μου είναι στο παπούτσι μου
τα πόδια μου είναι στραμμένα προς τα μπρος
από πού έρχεται αυτός ο ήχος;
Δεν τον ακούτε;
Μα ναι! Κάθε μέρα ακούμε τον ήχο ενός τόξου
να σκάβει τη γη
αλλά δεν βλέπουμε κανέναν
στο αργό βράδυ
εκείνος δεν σκέφτηκε τη γυναίκα
που μυρίζει χορτάρι
και σκέφτεται το βράδυ
ένας άντρας που έγειρε προς τ’ αριστερά
δεν σκέφτηκε την οροφή και τις βαριές μπότες
δεν σκεφτήκαμε τα πράγματα
δεν είχαμε επιθυμίες
εδώ και δέκα μέρες
ή ίσως δέκα χρόνια
σκεφτόμαστε κάποιον που θα ερχόταν.
Ήρθε ένας άντρας
το αίμα του ήταν κίτρινο
τα χέρια του ήταν κρύα.
Έτσι το θυμάμαι
οι σπόροι έπεσαν από το στόμα μου
και νόμισα πως ήταν τα δόντια μου.
Μετά τον θάνατό μου διαπίστωσα
πως ό,τι με έριξε στο κενό
ξέχασε να ψαλιδίσει τα φτερά μου
έπεσα προς μια μεριά
που δεν μπορούσα να δω
και διαπίστωσα μετά τον θάνατό μου
ότι εκείνος που έκλεψε το βιολί απ’ την καρδιά μου
δεν είχε πάρει μαζί του τη λύπη
γι’ αυτό συνεχίζω να κλαίω
εδώ και δέκα μέρες
ή ίσως δέκα χρόνια.
Από πού έρχεται αυτός ο ήχος;
Δεν ακούτε τις σκέψεις μου;
Εκείνος που έχει μαζί του ρολόι
πρέπει να συλλογιστεί τις διαφορές
ανάμεσα στους σπόρους και τα δόντια μας
ανάμεσα στο περιστέρι και την οροφή
ανάμεσα στη μέρα και το τόξο
ανάμεσα στον χρόνο και τη σιωπή.

de trage avond
sinds tien dagen
of misschien tien jaar.
Ons geluk werd verstoord door drie lieden
hoezo zou het hangend plafond niet instorten?
Zonder wachtenden om ons heen
we waren niet weinig
maar het enige wat ons bindt
is het plafond
en de zware laarzen
en vrienden met schitterende tekens
gelijk de ogen van een prooi
en een aangename plek.
Waar komt dit geluid vandaan?
Mijn armen langs mijn zijden
mijn hart is in mijn schoen
mijn voeten zijn naar voren gericht
waar komt dit geluid vandaan?
Horen jullie niet?
Jawel! Iedere dag horen we het geluid van een pijl
gravend in de aarde
maar we zien niemand
in de trage avond
dacht hij niet aan een vrouw
die naar gras ruikt
en denkt aan de avond 
een man die naar links boog
dacht niet aan het plafond en de zware laarzen
we dachten niet aan de dingen
we hadden geen wensen
sinds tien dagen
of misschien tien jaar
denken wij aan iemand die zou komen.
Er kwam een man
zijn bloed was geel
zijn handen waren koud.
Zo herinner ik het me
de zaden vielen uit mijn mond
en ik dacht dat het mijn tanden waren.
Na mijn dood heb ik beseft
dat degene die mij in de leegte heeft gestort
heeft vergeten mijn vleugels te kortwieken
ik viel op een kant
die ik niet kon zien
en ik besefte na mijn dood
dat degene die de viool stal van mijn hart
de smart niet had meegenomen
daarom blijf ik wenen
sinds tien dagen
of misschien tien jaar.
Waar komt dit geluid vandaan?
Horen jullie mijn gedachten niet?
Wie een horloge bij zich heeft
moet nadenken over de verschillen
tussen de zaden en onze tanden
tussen de duif en het plafond
tussen de dag en de pijl
tussen het jaar en de stilte.
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Εκείνος που συλλογιέται
έχει κίτρινο αίμα και κρύα χέρια
Εκείνος που δεν συλλογιέται
ακούει τις σκέψεις μου
ένας άνδρας που γέρνει προς τ’ αριστερά
μια γυναίκα που μυρίζει χορτάρι.
Εκείνος που έχει μαζί του ρολόι
πρέπει να μας θυμίσει το νερό
εκείνος που έχει
πρέπει να μας δώσει πίσω τις μνήμες
εκείνος που έχει
πρέπει να κουνήσει τα κλαράκια μας
εκείνος που έχει.
πρέπει να μας πει για τον τόπο 
εδώ και δέκα μέρες
ή ίσως δέκα χρόνια
ακούμε τον ήχο ενός τόξου
που σκάβει τη γη
περιμέναμε κάποιον
που θα ερχόταν
ήρθαν πολλοί
αλλά κανένας ξένος.

Wie nadenkt
heeft geel bloed en koude handen
wie niet nadenkt
hoort mijn gedachten
een man die naar links buigt
een vrouw die naar gras ruikt.
Wie een horloge bij zich heeft
moet ons herinneren aan het water
wie heeft
moet ons de herinneringen teruggeven
wie heeft
moet onze twijgen laten bewegen
wie heeft.
moet ons vertellen over de plaats
sinds tien dagen
of misschien tien jaar
horen wij het geluid van een pijl
gravend in de aarde
wij wachtten op iemand
die zou komen
velen zijn gekomen
maar geen vreemdeling.
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BUSH EN DE NEDERLANDSE HONDEN
SALAH HASSAN

Ο ΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΣΚΥΛΙΑ

Na de eerste Golfoorlog met Bush senior heeft mijn familie 
een hond aangeschaft en hem naar de Amerikaanse 
president genoemd, vanwege zijn rol bij het mislukken 
van de Iraakse volksopstand tegen het regime. In Irak is 
het een belediging om een naam van iemand te gebruiken 
voor een hond.

Mijn familie, boeren
uit de dorpen van Babylon
die niet meer veilig zijn wegens de oorlog
schaften een kleine hond aan
om de weinig koeien te bewaken
in de houten stal.
Ze noemden hem Bush.

En ik ben wegens de oorlog
naar Nederland gevlucht.

Ledere dag laten de Nederlanders hun verwende honden uit
die op filmsterren lijken
zodat ze zich niet gaan vervelen.
Het maakt niet uit of het geen mooi weer is
het gaat om het plezier van de honden.

Na tien jaar
in het blonde land
ging ik terug naar de dorpen van Babylon
die niet meer veilig zijn
wegens de oorlogen.
Ik heb onze zielige hond Bush niet gevonden
en de weinige koeien ook niet.
De hond ging dood van de honger
de koeien zijn gestolen
op klaarlichte dat.

Μετά τον πρώτο πόλεμο του Κόλπου του πατέρα 
Μπους, η οικογένειά μου αγόρασε ένα σκυλί και 
του έδωσε το όνομα του Αμερικανού προέδρου, 
για τον ρόλο που ο τελευταίος έπαιξε στην 
αποτυχία της λαϊκής εξέγερσης ενάντια στο 
καθεστώς. Στο Ιράκ είναι προσβολή να δίνεις το 
όνομα κάποιου σ’ ένα σκυλί.

Η οικογένειά μου, αγρότες
απ’ τα χωριά της Βαβυλώνας
που δεν είναι πια ασφαλή εξαιτίας του πολέμου
αγόρασαν ένα μικρό σκυλί
για να φυλάει τις λίγες αγελάδες
στον ξύλινο στάβλο.
Το ονόμασαν Μπους.

Κι εγώ εξαιτίας του πολέμου
κατέφυγα στην Ολλανδία.

Κάθε μέρα οι Ολλανδοί βγάζουν βόλτα τα 
καλομαθημένα σκυλιά τους
που μοιάζουν με σταρ του σινεμά
για να μη βαρεθούν.
Δεν έχει σημασία αν ο καιρός δεν είναι καλός
σημασία έχει να περνούν καλά τα σκυλιά.

Μετά από δέκα χρόνια
στην ξανθή χώρα
επέστρεψα στα χωριά της Βαβυλώνας
που δεν είναι πια ασφαλή
εξαιτίας των πολέμων.
Δεν βρήκα το κακόμοιρο σκυλί μας, τον Μπους
ούτε και τις λίγες αγελάδες.
Ο σκύλος πέθανε από την πείνα
τις αγελάδες τις έκλεψαν
μέρα μεσημέρι.
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DE BOOT
NAJI RAHIM

HOOP
NAJI RAHIM

Η ΒΑΡΚΑ ΕΛΠΙΔΑ

De bejaarde boot
wijs geworden door de pijn
smeekt de meeuwen om wat rust
om zijn ledematen te wiegen.

Maar een wees geworden meeuw
herinnert zich zijn vader
die als een ster in deze zee viel
en krijst huilend.
Waarom?

Het geheugen van de boot
is vol van broers die de zee opgingen
in de hoop dat het vaste land te bereiken
dat uideindelijk werd gevonden
op de bodem van de zee.

Voor wie rusteloos is
is hij de slaap.
Voor wie bang is
de uitweg.

Dat is hoop, zei mijn vader
ik weet het nog.

Jaren zijn door mij heen gegaan
mijn glimlach is droog geworden
en de slaap blijft wakker in mijn ogen.

Nu ben ik oud
maar de hoop bleef jong
in een verlaten dorp in mijn hoofd.

Η ηλικιωμένη βάρκα
που σοφή έχει γίνει απ’ τον πόνο
εκλιπαρεί τα περιστέρια να ησυχάσουν
για να τινάξει τα άκρα της.

Όμως ένα περιστέρι που ορφάνεψε
θυμάται τον πατέρα του
που σαν αστέρι έπεσε στη θάλασσα
και κρώζει κλαίγοντας.
Γιατί;

Η μνήμη της βάρκας
είναι γεμάτη αδερφούς που πήγαν στη θάλασσα
με την ελπίδα να φτάσουν στη στεριά
την οποία βρήκαν τελικά
στον πάτο της θάλασσας.

Για όποιον δεν ησυχάζει
είναι ο ύπνος.
Για όποιον φοβάται
η διέξοδος.

Αυτή είναι η ελπίδα, είπε ο πατέρας μου
ακόμα το θυμάμαι.

Χρόνια περάσαν από πάνω μου
στέγνωσε το χαμόγελό μου
κι ο ύπνος μένει ξύπνιος στα μάτια μου.

Τώρα γέρασα
αλλά η ελπίδα μένει νέα
σ’ ένα εγκαταλειμμένο χωριό στο κεφάλι μου.
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DE ROOS DE VREEMDELING
DIE NIEMAND ZIET
MOHAMMAD AMIN

ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ
ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ

Zo was het altijd
Verre vreemdeling
Voordat je de zee ziet
Gieten vriendelijke kapers
hun smart uit over jou
En geselen ze je met sprokkelhout
dat niet wil branden
Alsof jij de schepper bent
Van hun oneindige winters

Toch roep ik jou
in de naam van het geheim

En de aardbevingen
En de verstrooide voetstappen

Tussen twee zuchten

Ik roep je met je laatste naam
Je zwarte roos die niemand ziet
Jij bent gevlucht
Uit de huizen en de bedden
Jij weet niet dat jouw gevoelens
Niet wortelen in deze steden
Die bukken onder de ellende

Wat baat jou je lange gestalte
Als die niet bij machte is
Je boze influisteringen mores te leren?

Waarom strompelt tussen de koffer
En het lichaam
Je dood?
Is het niet tijd
Dat je zijn verschrikkingen verlicht?
Dat je hem frisser laat bloeien
Dan de roos die stappend op weg gaat
naar het huis van de zon
Waar haar ondergang en eeuwig leven
Elkaar steun bieden

Er is geen zonsondergang
Waarin jouw afwezigheid zich kan verschuilen
Je bleke schaduw is de bron van stormen
Je roestige keel leent zich niet voor gezang

Daarom hunker je naar verdwijning
Zonder reden
Maar aan wie worden hinderlagen toegeschreven?
Aan de tijd of aan zijn doornen?
Aan het licht of aan de duisternis?
Hoe worden jouw ruïnes en je lusthoven
Een weefsel?
Hoe?

Έτσι ήταν πάντα
Μακρινέ ξένε
Πριν δεις τη θάλασσα
Φιλικοί πειρατές σκόρπισαν
τη λύπη τους πάνω σου
Και σε μαστίγωσαν με χαμόκλαδα
που δεν λένε να καούν
Λες κι είσαι εσύ ο δημιουργός
Των ατέλειωτων χειμώνων τους

Σε φωνάζω εντούτοις
στο όνομα του μυστικού

Και των σεισμών
Και των διάσπαρτων πατημασιών

Σε δυο αναστεναγμούς ανάμεσα

Σε φωνάζω με το επώνυμό σου
Το μαύρο σου τριαντάφυλλο που κανείς δεν βλέπει
Το έσκασες
Από τα σπίτια και τα κρεβάτια
Δεν ξέρεις ότι τα συναισθήματά σου
Δεν ριζώνουν σ’ αυτές τις πόλεις
Που λυγίζουν απ’ τη δυστυχία

Τι να σου κάνει η ψηλή κορμοστασιά σου
Όταν δεν δύναται
Να μάθει τρόπους στους θυμωμένους σου ψιθύρους;

Γιατί μεταξύ βαλίτσας και σώματος
Παραπατάει
Ο θάνατός σου;
Δεν έφτασε η ώρα
Να φωτίσεις τις φρίκες του;
Να τον κάνεις να ανθίσει πιο φρέσκος
Κι απ’ το τριαντάφυλλο που βηματιστά οδεύει
προς το σπίτι του ήλιου
Όπου η καταστροφή του κι η αιώνια ζωή 
Αλληλοϋποστηρίζονται

Δεν υπάρχει ηλιοβασίλεμα
Όπου η απουσία σου να μπορεί να κρυφτεί
Ο χλωμός ίσκιος σου είναι πηγή καταιγίδων
Ο σκουριασμένος λάρυγγάς σου δεν είναι για τραγούδι

Γι’ αυτό ποθείς την εξαφάνιση
Χωρίς λόγο
Όμως σε ποιον αποδίδονται οι ήττες;
Στον χρόνο ή στα αγκάθια του;
Στο φως ή το σκοτάδι;
Πώς γίνονται τα χαλάσματα κι οι σφοδρές επιθυμίες σου
Ένα πράγμα;
Πώς;
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HIER
BABAN

PLAT HOOFD
BABAN

ΕΔΩ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΦΑΛΙ

Waar wil je zijn?
vroeg een agent aan mij
toen ik de grens overkwam.
Hier, zei ik en gooide
mijn tas op de grond

om hier te blijven horen, moet je nog veel doen,
doe alsof je iemand kent, en beweeg zacht

je stoort ons.
ik zoek de aandacht, hier is de eenzaamheid vaak van kracht.
waarom is jouw hoofd plat?
de gids is niet dood.
maar we nemen toch een andere weg?
kom je mee

wij kiezen snel: wie ben jij? hoe kwam jij hier binnen? we 
hebben je nog niet genoemd in onze catalogi, het is vol, maar 
we zoeken toch een ruimte voor je vreemde letters. wij hebben 

een aantal voorwaarden voor jou, die moet je goed hanteren. wij 
focussen meteen op jouw verplichtingen.

ik ben bang dat ik dit niet kan, ik heb het anders geleerd
van deze kracht heb ik geen verstand, laat me
alstublieft zonder dekens, ik knuffel mijzelf en dat voelt soms
warm, u heeft waarschijnlijk geen idee

er zijn veel mogelijkheden van toepassing op jouw platte hoofd
ik neem een hamer en wil mijn hoofd corrigeren

maar de hamer breekt ook de grond waarop ik moet staan.

Πού θες να πας;
με ρώτησε ένας αστυφύλακας
όταν πέρασα τα σύνορα.
Εδώ, είπα και πέταξα
την τσάντα μου στο έδαφος

για να ανήκεις εδώ, πρέπει να κάνεις ακόμα πολλά,
να προσποιείσαι ότι γνωρίζεις κάποιον, και να μετακινείσαι αθόρυβα

μας ενοχλείς.
γυρεύω την προσοχή, εδώ συχνά ισχύει η μοναξιά.
γιατί είναι επίπεδο το κεφάλι σου;
ο οδηγός δεν πέθανε.
αλλά θα πάρουμε άλλο δρόμο, ή όχι;
έλα μαζί

επιλέγουμε γρήγορα: ποιος είσαι εσύ; πώς μπήκες εδώ; δεν σου έχουμε δώσει ακόμα όνομα στους 
καταλόγους μας, είναι γεμάτοι, όμως παρόλα αυτά ψάχνουμε έναν χώρο για τα παράξενα γράμματά 
σου. έχουμε μια σειρά προϋποθέσεις για του λόγου σου, πρέπει να τις τηρήσεις. εστιάζουμε 
κατευθείαν στις υποχρεώσεις σου.

φοβάμαι πως δεν το μπορώ, έχω μάθει αλλιώς
από μια τέτοια εξουσία δεν σκαμπάζω τίποτα, αφήστε με
σας παρακαλώ χωρίς κουβέρτες, αγκαλιάζω τον εαυτό μου κι αυτό κάποιες φορές με
ζεσταίνει, μάλλον δεν έχετε ιδέα

πλήθος δυνατοτήτων είναι σε ισχύ για το επίπεδο κεφάλι σου
παίρνω ένα σφυρί και θέλω το κεφάλι μου να διορθώσω

αλλά το σφυρί σπάει και το έδαφος όπου πρέπει να στέκομαι.
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OPZIJ
IBRAHIM SELMAN

HIJ KOMT
IBRAHIM SELMAN

PARIA
IBRAHIM SELMAN

ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ

ΕΡΧΕΤΑΙ

ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ

Daar in het kamp zijn
soldaten
prikkeldraad
tenten
rotsen
vele vluchtelingen
en enorme stank

Een jonge vrouw
loopt door massa’s rotsen
door massa’s mensen
langs gewapende soldaten
uit de deken die zij draagt
dansen twee kleine voeten
ze huilt stilt
en loopt

Ze gaan niet opzij,
de geweren niet
de rotsen niet
de massa niet
en de dood delegeert.

Als je de berg niet kan beklimmen
als je bevroren bent
als je honger lijdt
als je een galg ziet
huil niet,
God zal komen
je graf bezoeken.

Ga liggen moeder, ga liggen
zien je ogen niets meer?
Kun je niet spreken?
Heeft je hart genoeg gezien?
Ben je dement geworden of
heeft je ziel pijn?

Ga liggen moeder, ga liggen,
vertel de buren, de wurmen,
vertel de engelen die je verhoren:
“Mijn zoon is een paria.”

Εκεί στο στρατόπεδο έχει
στρατιώτες
αγκαθωτό σύρμα
σκηνές
βράχους
πολλούς πρόσφυγες
και τεράστια βρώμα

Μια νέα γυναίκα
περνά μέσα από ένα σωρό βράχους
ένα σωρό ανθρώπους
ανάμεσα από ένοπλους στρατιώτες
μέσα απ’ την κουβέρτα που κουβαλάει
δυο μικρά πόδια χορεύουν
κλαίει σιωπηλά
και περπατά

Δεν κάνουν στην άκρη,
ούτε τα όπλα
ούτε οι βράχοι
ούτε ο σωρός
κι ο θάνατος εξουσιοδοτεί.

Όταν δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις το βουνό
όταν έχεις παγώσει
όταν πεινάς
όταν βλέπεις μια κρεμάλα
μην κλαις,
ο Θεός θα έρθει
να επισκεφτεί τον τάφο σου.

Ξάπλωσε, μητέρα, ξάπλωσε
δεν βλέπουν πια τα μάτια σου;
Να μιλήσεις δεν μπορείς;
Είδε η καρδιά σου αρκετά;
Χάζεψε το μυαλό σου ή
η ψυχή σου πονάει;

Ξάπλωσε, μητέρα, ξάπλωσε,
πες στους γείτονες και στα σκουλήκια,
πες στους αγγέλους που σε ανακρίνουν: 
«Ο γιος μου είναι ένας απόκληρος».
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WESTERLING
IBRAHIM SELMAN

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

Toen ik nog daar was
waar de lucht heet is
waar de aarde cactus is
waar de straatvechters regeren,
dacht ik aan het Westen

Ik dacht dat als ik ooit in Parijs loop,
of in Londen of Amsterdam,
ik met iedereen over Sartre
zou spreken
ik dacht dat westerlingen
Camus, Schopenhauer, Tsjechov en Dante
uit hun hoofd kenden

Voor ik ging vluchten
geloofde ik in idealen
in helden
in revolutie en bevrijding
in bergen die tot de hemel reikten
in denkers

Ik vluchtte en zag:
bergen bogen zich plat
helden waren schurken
eer was een fata morgana
liefde lag alleen in het kruis
het geloof was een munt.

Όταν ήμουν ακόμα εκεί
που ο αέρας είναι καυτός
κι η γη ένας κάκτος
εκεί που κυβερνούν οι μαχητές του δρόμου,
σκεφτόμουν τη Δύση

Νόμιζα ότι αν κάποτε περπατήσω στο Παρίσι,
ή στο Λονδίνο ή στο Άμστερνταμ,
με όλους θα μιλούσα
για τον Σαρτρ
νόμιζα πως οι δυτικοί
ήξεραν απ’ έξω
Καμύ, Σοπενάουερ, Τσέχωφ και Δάντη

Πριν φύγω
πίστευα σε ιδανικά
σε ήρωες
στην επανάσταση και την απελευθέρωση
σε βουνά που έφταναν μέχρι τον ουρανό
σε στοχαστές

Έφυγα και είδα:
βουνά έσκυβαν μέχρι ισοπέδωσης
οι ήρωες ήταν απατεώνες
η τιμή ήταν μια fata morgana
η αγάπη υπήρχε μόνο στον καβάλο
η πίστη ήταν ένα νόμισμα.

RODAAN AL GALIDI

De Nederlanders vroegen mij
wie ik ben
en wat ik zou doen als ik terug moet
naar mijn vaderland
en ik denk: Ja, wie ben ik eigenlijk?
En wat doe ik als ik niet terug moet
naar mijn vaderland?
De Nederlanders vroegen mij;
“Hoe kun je slapen
zonder paspoort?”
En ik vraag me af:
Hoe kunnen deze slaapwandelaars
wakker worden
zonder zon?
De Nederlanders vroegen mij:
“Je hebt geen verzekering.
Wat als je been breekt?”
En ik antwoord:
“Ik hak het af,
kook het,
eet het op.”

Ach,
volgens mij
heb ik een vaderland nodig.

Οι Ολλανδοί με ρώτησαν
ποιος είμαι
και τι θα έκανα αν έπρεπε να επιστρέψω
στην πατρίδα μου
και σκέφτομαι: Ναι, ποιος είμαι τελικά;
Και τι κάνω αν δεν πρέπει να επιστρέψω
στην πατρίδα μου;
Οι Ολλανδοί με ρώτησαν:
«Πώς μπορείς και κοιμάσαι
χωρίς διαβατήριο;»
Κι αναρωτιέμαι:
Πώς μπορούν αυτοί οι υπνοβάτες
να ξυπνούν
χωρίς ήλιο;
Οι Ολλανδοί με ρώτησαν:
«Δεν είσαι ασφαλισμένος.
Κι αν σπάσεις το πόδι σου;»
Κι απαντώ: 
«Το κόβω
το μαγειρεύω,
το τρώω.»

Αχ,
νομίζω πως
χρειάζομαι μια πατρίδα.
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GELUKKIG LEVEN
RODAAN AL GALIDI

ΖΩΗ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΗ

Kwispelende staarten, oren en stilte
ben ik als de heer praat
en als hij zwijgt
ben ik
glimlachen, buigingen en voetstappen.

Met een rode roos
in mijn witte colbert
buig ik
om slaaptabletten
in slaapkamers te leggen
en kalmeringstabletten
in bezoekkamers.
Ik druppel honing
in berenmonden
en gezang
in kanariekooien.
Ik wek de kelder
en speel de Weensewals.
“Ik ben de laatste officiële slaaf.
Halleluja,
halleluja.”

Ουρές που κουνιούνται, αυτιά και σιωπή
είμαι όταν ο κύριος μιλάει
κι όταν σωπαίνει
είμαι όλο
χαμόγελα, υποκλίσεις και βήματα.

Μ’ ένα κόκκινο τριαντάφυλλο
στο άσπρο σακάκι μου
σκύβω
για να βάλω υπνωτικά χάπια
σε υπνοδωμάτια
και ηρεμιστικά 
σε χώρους επισκέψεων.
Στάζω μέλι
σε στόματα αρκούδων
και κελαηδήματα
σε κλουβιά καναρινιών.
Ξυπνάω το υπόγειο
και παίζω ένα βιεννέζικο βαλς.
«Είμαι ο τελευταίος επίσημος σκλάβος.
Αλληλούια,
αλληλούια». 

BALKIS HAMID HASSAN

Verwijt mij niets
Ik ben een kleurling
Dat komt door de zon in mijn land
Zo sterk is de zon in het land van mijn voorouders
De grote zon is het dichtst bij mijn hart
U zult de van ver komende zandkleur vreemd vinden
Soms ziet deze er vreemd uit
Zoals de kleur van de zee
Of bruin als roest
Maar het kan ook de kleur zijn van de liefde in India
Diep en intens
Of geel als het koren
Maar dat is de kleur van leven en gulheid
Waar ik ook was
En waar ik ook vandaan kom
Uit Amerika of donker Afrika
Uit rijkdom
Of uit armoede
Ik ben u
Door ons allen stroomt
Het bloed van de mens
En de kleur van bloed is rood
De kleur van bloed is rood

Μη με κατηγορείτε για τίποτε
Είμαι μια έγχρωμη
Αυτό οφείλεται στον ήλιο της χώρας μου
Τόσο δυνατός είναι ο ήλιος στη χώρα των  
προγόνων μου
Ο μεγάλος ήλιος είναι ο πιο κοντινός στην 
καρδιά μου
Θα βρείτε παράξενο της άμμου το χρώμα που 
έρχεται από μακριά
Κάποιες φορές φαντάζει παράξενο
Σαν το χρώμα της θάλασσας
Ή καφέ σαν σκουριά
Αλλά μπορεί να είναι και το χρώμα της αγάπης 
στην Ινδία
Βαθύ και έντονο
Ή κίτρινο σαν στάρι
Όμως αυτό είναι το χρώμα της ζωής και της 
γενναιοδωρίας
Όπου κι αν ήμουν
Κι απ’ όπου κι αν έρχομαι
Απ’ την Αμερική ή τη μαύρη Αφρική
Απ’ τον πλούτο
Ή τη φτώχεια
Είμαι εσείς
Μέσα σ’ όλους μας ρέει
Το αίμα του ανθρώπου
Και το χρώμα του αίματος είναι κόκκινο
Το χρώμα του αίματος είναι κόκκινο
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DICHTER IN DE NACHT VAN 20 MAART 2003
ALI ALBAZZAZ

RUWE ROLLEN
ALI ALBAZZAZ

ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ
20ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 20031

ΤΡΑΧΕΙΣ ΡΟΛΟΙ

Weer alleen met eigen schouders.
De kamer is leeg behalve de paarden
die ik verzorgd heb.
Stel je voor dat morgen de stem van moeder
door militairen wordt belegerd.
Ik maak de lakens van jaren nog witter.
Herinneringen slaan opeens mijn alfabet terug.
Ik ben begaan met de bloemen
en bewaak hun klokhuis.
Kogels dampen in mijn lichaam
terwijl het bestaan het dak verbreekt.
Uur na uur verliest deze avond
betrouwbare vrienden.
Ik verspeel ook de grond onder mij.
Niemand weet wanneer ik weer praten kan.
In mij regent pijn.
Kinderen zullen morgen bewijzen
hoe de oorlog slechts stof is
en kronkels in de geschiedenis maakt.

Vroeger verwachtte ik ballingschap
voordat
zij werkelijk kwam

Toen zij al woedde
was ze naar mijn gevoel
nog geen echte ballingschap
wat ik verdiepte mij erin

Na een ruwe strijd draaiden we
de rollen om

Ik ben nu de omgeving
zij de balling

Πάλι μόνος με δικούς μου ώμους.
Το δωμάτιο είναι άδειο εκτός από τα άλογα
που έχω φροντίσει.
Φαντάσου αύριο τη φωνή της μάνας
να πολιορκήσει ο στρατός.
Ασπρίζω κι άλλο τα σεντόνια των ετών.
Οι αναμνήσεις αντεπιτίθενται ξαφνικά στο 
αλφάβητό μου.
Συμπόνεσα τα λουλούδια
και φυλάω τον ανθήρα τους.
Οι σφαίρες αχνίζουν στο σώμα μου
ενώ η ύπαρξη σπάει τη σκεπή.
Ώρα με την ώρα τούτο το βράδυ χάνει
έμπιστους φίλους.
Έχασα και το έδαφος κάτω απ’ τα πόδια μου.
Κανείς δεν ξέρει πότε θα μπορέσω να 
ξαναμιλήσω.
Μέσα μου βρέχει πόνο.
Τα παιδιά θ’ αποδείξουν αύριο
πως ο πόλεμος είναι απλά σκόνη
και κάνει στροφές στην ιστορία.

Παλιά περίμενα την εξορία
πριν
αυτή έρθει πραγματικά

Όταν αυτή άρχισε να μαίνεται
δεν ήταν ακόμα κατ’ εμέ
πραγματική εξορία
αυτό στο οποίο εισερχόμουν

Μετά από έναν τραχύ αγώνα αντιστράφηκαν
οι ρόλοι

Εγώ είμαι τώρα το περιβάλλον
κι αυτή εξόριστη

1. Ημερομηνία εισβολής των αμερικανικών 
δυνάμεων στο Ιράκ. (Σ.τ.Μ.)
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PETER BÖTHIG. Συμμετείχε ενεργά στην αντερ-
γκράουντ λογοτεχνική σκηνή της Ανατολικής 
Γερμανίας. Ήταν ένας από τους εκδότες του πε-
ριοδικού schaden (βλάβη) και το 1986 διοργάνω-
σε στο Βερολίνο την πρώτη έκθεση ανεξάρτητων 
εντύπων, εξαιτίας της οποίας συνελήφθη από τη 
Στάζι. Μετά την πτώση του τείχους, συνέχισε την 
έρευνά του πάνω στη λογοτεχνία της Ανατολικής 
Γερμανίας. 

ΚΟΡΙΤΣΙ ΟΞΥ.  Γεννήθηκε πριν από αρκετά χρό-
νια. Εδώ και μερικές δεκαετίες όμως αποφάσισε 
να μην μεγαλώσει άλλο. Αρνείται οποιαδήποτε 
επαγγελματική ιδιότητα. Ζει με τους δυο της αγα-
πημένους και τη γάτα της κάτω από πολλά άστρα, 
σ’ ένα σπίτι γεμάτο βιβλία, μουσική και ξύλινα παι-
χνίδια. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικό 
πρόσωπο είναι εντελώς συμπτωματική. 
http://dontplaywithmyart.blogspot.gr

MMALEFICIA.  Είναι δύο και κάνουν τις μεταφρά-
σεις μαζί –μόνες τους δεν μπορούν. Η μία κάνει κα-
ράτε και η άλλη μπαλέτο, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
και τίποτα. Στην αναρριχήτρια λείπουν τα γατιά της, 
που πρόσφατα αποχωρίστηκε, και στην μπαλαρίνα 
τη σπάνε οι κουράδες έξω από την πόρτα από τους 
αιχμάλωτους σκύλους διαμερισμάτων. Και στις δύο 
αρέσουν πολύ οι γυναίκες και οι διεκδικήσεις τους.

ΡΕΝΟΣ ΜΑΡΤΗΣ. Ψευδώνυμο. Κοινωνικός επι-
στήμων, αυτοδίδακτος. Σινεφίλ. Σνομπ. Αναζητών 
Κροκανθρώπους –ή, έστω, Βέρα. Ασεβής προς τις 
Πίστες. Ευσεβής προς τις γνώσεις. Αποστρέφεται 
τα ποιήματα –πλην δέκα ή είκοσι που του ’σκαψαν 
τα πρέκια.

OU MING. Έχει το μπλογκ ou ming (www.ouming.
blogspot.gr) από το 2006.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ.  Γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1972. Είναι και δεν είναι. Εικονοποιός. Αυτή εί-
ναι η πρώτη του εμφάνιση.
http://www.behance.net/nektariospappas

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ. Σπούδασε ελληνι-
κή φιλολογία (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και θεατρο-
λογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Πραγματοποίησε 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της 
Βαρκελώνης πάνω στο ισπανικό θέατρο και λο-
γοτεχνία του 20ού αιώνα. Ασχολείται με τη μετά-
φραση και την έρευνα (θέατρο, κινηματογράφος, 
λογοτεχνία). Σε συνθήκες απόλυτης εργασιακής 
επισφάλειας διδάσκει ελληνικά, ισπανικά, ιστορία 
και θεωρία θεάτρου.

WEB

http://teflon.wordpress.com
EMAIL

teflon08@gmail.com

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε το περιοδικό ταχυδρομικά ή να σώσετε την ψυχή σας ενισχύοντάς το 
οικονομικά, επικοινωνήστε:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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MOHAMMAD AMIN

BABAN

VICENTE ESCOLAR BAUTISTA

PETER BÖTHIG

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Γ ΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ

Π.Ε .  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΜΙΑΝΟΣ

RODAAN AL GALIDI

BALKIS HAMID HASSAN

SALAH HASSAN

ΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

JAZRA KHALEED

KYOKO KISHIDA

KNOFO

ΚΟΡΙΤΣΙ  ΟΞΥ

FRANK LANZENDÖRFER

ΛΕΥΚΙΟΣ

LISA SUHAIR MAJAJ

ΡΕΝΟΣ ΜΑΡΤΗΣ

MMALEFICIA

OU MING

BERT PAPENFUSS

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

PAT PARKER

ΝΑΝΤΙΑ ΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΛΕΚΕΡ

QOOONN

NAJI  RAHIM

MOWAFFK AL-SAWAD

IBRAHIM SELMAN

ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΓΓΑΣ
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