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2 ΤΕΦΛΟΝ

Εγώ θέλω να μιλάω την πραγματική γλώσσα.
Άρης Πορτοσάλτε, ΣΚΑΪ 100,3

Γεννιόμαστε. Εκφέρουμε φθόγγους, αρθρώνουμε συλλαβές, μαθαίνουμε λέξεις, 
σκαρώνουμε προτάσεις, σκεφτόμαστε, κάνουμε τη σκέψη λόγο, επικοινωνούμε. 
Απλά καθημερινά πράγματα. Αγνά και παρθένα. Παράγουμε λόγο, τον απευθύνουμε 
στον/στη δείνα, γινόμαστε αποδέκτριες λόγου και τούμπαλιν. Λέμε τα νέα μας και τα 
παλιά μας, ανταλλάσσουμε απόψεις, αφηγούμαστε ιστορίες του πριν και του μετά, 
λογομαχούμε, παρεξηγούμαστε, βρίζουμε, τα βρίσκουμε, εκφράζουμε ιδέες, δικαι-
ολογούμε, προτείνουμε, επιχειρηματολογούμε. Και όλα τα συναφή και τ’ αντίθετα 
σε ποικίλες περιστάσεις ανεπίσημης ή επίσημης χροιάς. Συχνά αγνοώντας ότι κάθε 
γλωσσική επιτέλεση είναι μια πράξη κοινωνική.
   Σε ποιον ανήκει όμως ο λόγος που αρθρώνουμε; Ποιοι είναι οι «ιδιοκτήται» του 
λόγου που τίθεται σε κυκλοφορία; Και, για να το κάνουμε πιο λιανά, ποιος κρύβεται 
πίσω από τις λέξεις, αν όχι ο Αλέξης;
   Εν έτει 2013, δίχως περιττά καλολογικά μέσα και φραστικές συστολές, απα-
ντάμε ότι μέσα στη γλώσσα περιπολεί η αστυνομία με αποστολή να πατάξει κάθε  
αντί-λογο, να καταστείλει την ανυποταξία των λέξεων, να μπουζουριάσει τις μετα-
νάστριες λέξεις, εκείνες που μετοίκησαν στη γλώσσα από μέρη λιγότερο ή περισ-
σότερο μακρινά.
   Η εξουσία, λοιπόν, έχει αναθέσει στη γλώσσα τη φροντίδα να διαφυλάξει την τάξη 
και την κοινωνική ειρήνη, το καθήκον να μεταδίδει τα μηνύματά της και να εκφράζει 
τις σκέψεις της, ένα διαρκές ψέμα που επιβάλλεται ως καθολική αλήθεια. Πρόκει-
ται για μια γλώσσα φορέα του λόγου των αφεντικών. Μια γλώσσα νοθευμένη. Μια 
γλώσσα πατριαρχική, σεξιστική, ρατσιστική. Μια γλώσσα αιχμάλωτη των Μ.Μ.Ε., 
του εκπαιδευτικού συστήματος, της γραφειοκρατίας, της συντηρητικίλας, των δη-
μοσιογράφων, των πολιτικάντηδων, των λεφτάδων. Μια γλώσσα που παραμορφώνει 
εξωραϊστικά –ή, καλύτερα, αντιστρέφει– την πραγματικότητα. Μια γλώσσα μέσο 
χειραγώγησης, πλύσης εγκεφάλου, αποχαύνωσης, αδιαφάνειας, διαπλοκής, προπα-
γάνδας, προσηλυτισμού, ελιτισμού. Μια γλώσσα οικονομικής συναλλαγής και απο-
φοράς κέρδους. Μια γλώσσα κοινωνικά και πολιτικά ένοχη. Μια γλώσσα που μόνο 
για γλείψιμο κάνει. 
   Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, η αφυπνισμένη ποιήτρια αισθάνεται την καταπίεση 
από τη γλώσσα ακόμα πιο έντονα. Δέσμια στο ίδιο της το εργαλείο, δεν παραδίδει 
τα όπλα, περνά στην αντεπίθεση. Απομυθοποιεί τη γλώσσα, την καίει και την ανα-
δομεί, χτίζοντας νέα σημαινόμενα. Ο ποιητικός λόγος στρέφεται ενάντια σε κάθε 
εξουσία, γλωσσική ή άλλη. Ο Στέφαν Ντέρινγκ ορθώνει το ανάστημά του απέναντι 
στη γλώσσα-θηρίο, ορμάει να απελευθερώσει τις λέξεις που έχει αιχμαλωτίσει η 
εξουσία. Η Νικόλ Μπροσάρ επιχειρεί να σπάσει τη μονολιθικότητα του πατριαρχικού 
λόγου και να επαναφορτίσει τις λέξεις˙ υπογραμμίζει τη σχέση του κειμένου με το 
σώμα, προτείνει μια νέα γραμματική και εισάγει νέα σύμβολα. «Ένας ποιητής είναι 
εκτελεστής μιας πράξης», γράφει ο Κάι Πολ, γιατί εντέλει η ποίηση είναι πράξη, 
υποταγής ή εξέγερσης. «Η ποίηση δεν είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα που 
ανατρέπει την αλήθεια».
 

Όλες οι λέξεις, όντας υπηρέτες της εξουσίας, 
έχουν με την εξουσία την ίδια σχέση που έχει μαζί της 

το προλεταριάτο˙ κι όπως εκείνο, 
έτσι κι αυτές είναι εργαλείο και φορέας 

της μελλοντικής απελευθέρωσης. 
Μουσταφά Καγιάτι, «Οι αιχμάλωτες λέξεις»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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4 ΤΕΦΛΟΝ

προσοχή φίλε
χρώμα της σάπιας κωλίτιδας
με τα μουχλιασμένα γεννητικά όργανα
και τα μαύρα φεγγάρια
προσοχή μολυβένιο τέκνο της μπόχας του σκατού
που εκκρίνεις θάλασσες από άντερα
που πολτοποιείς βρέφη σε κάθε σου γελάκι
προσοχή μαχαίρι του ρυζόνερου
που ξερνάς όπιο στο βλεφαρόστρωμα της λύπης
προσοχή εσύ αφέντη καλωδίων
που προστατεύεις τον κρεμασμένο σου εαυτό απ’ το λιβάνι
προσοχή δολοφόνε των ουρητηρίων
με το μεθυσμένο πετρόψαρο στον στρατό της γέννας
προσοχή απατεώνα κομητών
γητευτή της κρούσης
που κοιτάς έξω απ’ το παράθυρό σου να βρέχει πρεζόνια με εμμονή στη δύναμη
προσοχή εσύ μπαλαδόρε της κόπα καμπάνα
με τα πολλά χρυσαφικά και τον καρκίνο στον πνεύμονα
προσοχή χαρά της πυράς
που σε αποβάλλει το ίδιο σου το σώμα
προσοχή κουρασμένο μυαλό
που κολυμπάς στις δρακόλιμνες με τις γκαρότες των ουράνιων τόξων αγκαλιά
προσοχή κορμέ του πλούτωνα με τις καρατομημένες 13 ζωές σου
προσοχή ακτινοβόλο παιδί
προσοχή μεσημεριανέ ήλιε
προσοχή τρεμάμενη ψυχή
προσοχή

εμένα θες
εμένα θες
εμένα θες

ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΕΣ

ΛΑΜΠΕΡΟΥΚ
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Ένα Σάββατο
θα βγω τα μεσάνυχτα
κρατώντας ένα μπαλόνι
αποφασισμένος
να περισυλλέξω τους αναστεναγμούς των
αποφυλακισμένων αυθημερόν
οροθετικών γυναικών
αποτυχημένων τρομοκρατών
γυναικών με σημάδια στον καρπό
αστέγων μέσα σε κούτες lcd
όρθιων ασθενών στα παράθυρα του Ευαγγελισμού
μοναχικών στα μπαρ με σκυμμένο κεφάλι
μελαμψών πωλητών τριαντάφυλλων

θα μαζέψω τους πιο ανθεκτικούς
με μοναδικό σκοπό
να φουσκώσω το πιο δυνατό μπαλόνι της γης
για να το βάλω προσεχτικά σ’ ένα κουτί fragile
να το πάω εκεί που χύνεται μυστικά η πανσέληνος όταν αδειάζει
και φτιάχνει για κλεψύδρες τα παγόβουνα
να το πάω στην αρκτική τούνδρα

εκεί
εν μέσω πάγιας σιωπής
κι άδενδρης φύσης
θα χώσω στη γη έναν ατσαλένιο πάσσαλο
και μ’ ένα καραβόσκοινο
θα δέσω πάνω το μπαλόνι

θα περιμένω όσο χρειαστεί
–γιατί μαμά έκρυψες το αυγό μέσα στη φοντανιέρα;–
να πήξουνε οι αναστεναγμοί
αθάνατοι να γίνουν
δε ξέρω αν θα ζω
να δω αυτή τη μέρα
που ο Άτλας
μετά από εκατομμύρια χρόνια
θα ακουμπήσει τις παλάμες του στα μάγουλα
και θα κοιτάει άναυδος
το μπαλόνι
μια κοσμογονική φυσαλίδα
να σηκώνει όλη τη γη
και να τη ρυμουλκεί
να τη βγάζει εκτός τροχιάς
σε μια τρελή πορεία στο διάστημα

φτάνει
ό,τι χύσαμε χύσαμε
τώρα μιλάει το χάος
ο παρατεταμένος πανικός
το ουρλιαχτό
μέσα στη σκοτεινιασμένη άβυσσο

φινίτο
καυλιάρηδες
δι εντ

ΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ

ΣΑΜΣΩΝ ΡΑΚΑΣ

5ΤΕΦΛΟΝ

teflon_9.indd   5 15/6/2013   2:24:45 μμ



ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

MOHJA KAHF

ΗΜΕΪΛ 
ΑΠΟ 
ΤΗ 
ΣΕΧΡΑΖΑΤ
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ΤΕΦΛΟΝ 7

υνεχίζοντας την περιδιάβασή μας στην τρίτη φάση της αμερικανόφωνης αραβικής –ή 
αραβο-αμερικανικής– λογοτεχνίας, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην ποίηση 
της Mohja Kahf. Γεννημένη στη Δαμασκό της Συρίας το 1967, η Καφ μετοικεί το 1971 
με την οικογένειά της στις ΗΠΑ. Ο πατέρας της σπουδάζει οικονομικά, η μητέρα της 
φαρμακευτική. Η ίδια εντρυφεί στη συγκριτική φιλολογία και το 1999 ολοκληρώνει 

τη διατριβή της με θέμα Δυτικές αναπαραστάσεις μουσουλμάνων γυναικών: Από τη στρίγκλα στην 
οδαλίσκη. Μουσουλμάνα, φεμινίστρια, ποιήτρια, συγγραφέας και ακαδημαϊκός, η Καφ αγωνίζεται 
για τα δικαιώματα των γυναικών, υπερασπιζόμενη συνάμα τη θρησκεία της.
   Το 2003 δημοσιεύει την πρώτη της ποιητική συλλογή, με τίτλο E-mails from Scheherazad (Ημέιλ 
από τη Σεχραζάτ), στην οποία, κατά κύριο λόγο, θίγει ζητήματα ταυτότητας, φύλου, θρησκείας και 
εθνότητας. Η θρυλική Σεχραζάτ από τις Χίλιες και μια νύχτες, που κατάφερε να σωθεί χάρη στην 
αρετή της αφήγησης, απεκδύεται την αναπαράσταση του πειθήνιου σεξουαλικού αντικειμένου 
–με την οποία επιφορτίστηκε εξαιτίας των δυτικών μεταφράσεων–, μεταφέρεται στη σύγχρονη 
εποχή και νοηματοδοτείται ξανά ως σύμβολο μιας γυναίκας αυτόβουλης και φιλόδοξης, ενός εαυ-
τού σ’ επαγρύπνηση. Η Σεχραζάτ δεν επινοεί τίποτα. Η Σεχραζάτ ξυπνάει τους δαίμονες κάτω από 
το κρεβάτι σου.1 
   Μια από τις βασικές θεματικές που διαπνέουν ολόκληρη τη συλλογή είναι το ζήτημα της υβριδι-
κής ταυτότητας. Όπως οι περισσότεροι λογοτέχνες του τρίτου κύματος, έτσι και η Καφ γεννιέται 
σε κάποια αραβική χώρα και σε μικρή ηλικία μεταναστεύει με την οικογένειά της στις ΗΠΑ. Εκεί, 
γαλουχείται μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπου οι μεικτές ταυτότητες συνιστούν σύνηθες 
φαινόμενο και η υβριδικότητα συμβατικοποιείται, χωρίς να λείπει, ωστόσο, ο ρατσισμός. Σταδιακά, 
η Καφ μετουσιώνεται σε Αραβο-αμερικανή. Η διττή ταυτότητα των Αραβο-αμερικανών δηλώνει 
τόσο εθνική συνειδητότητα όσο και αντίσταση στην αφομοίωση και στην πλήρη οικειοποίηση του 
αμερικανικού τρόπου ζωής. Παράλληλα, αποτελεί αίτημα για αναγνώριση και απόκτηση «χώρου» 
μέσα στον πολιτικοκοινωνικό ιστό.
    Όπως παρατηρεί η Layla Al Maleh, η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με εκείνη των λογοτεχνών 
της πρώτης φάσης (Gibran Kahlil Gibran, Mikhail Naimy, Ameen Rihani), οι οποίοι, παραμερίζοντας 
τις διακρίσεις και προκρίνοντας την «καθολικότητα», οραματίζονται ένα ιδεατό μοντέλο πολίτη 
που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και τις πολιτισμικές διαφορές. Η εν λόγω φιλοσοφική θεώρηση 
αντλεί στοιχεία από τον σουφισμό, τον πανθεϊσμό, τη νιτσεϊκή φιλοσοφία κ.ά. Δεν ανήκουμε ούτε 
στη Δύση ούτε στην Ανατολή. Δεν υπάρχουν σύνορα στα στήθη μας: Είμαστε ελεύθεροι.2 Στα γρα-
πτά τους δεν κάνουν αναφορές στο βίωμα της μετανάστευσης ούτε στις δυσκολίες που αντιμετώ-
πισαν. Μάλιστα, συχνά φορούν τον μανδύα του παντοδύναμου αφηγητή και κηρύττουν την αλήθεια 
για τη ζωή, σαν άλλοι μεσσίες. 
 Στη σύγχρονη αραβο-αμερικανική λογοτεχνική σκηνή, η πολιτιστική διάχυση είναι συνώνυμη με 
την αλλοτρίωση και ο «καθολικός πολίτης» παύει να είναι συμβατός με την κατάσταση τόσο στις 
αραβικές χώρες όσο και στις ΗΠΑ. Ειδικά μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, η αραβο-αμε-
ρικανική ταυτότητα μοιάζει να χαλυβδώνεται ως αυτοάμυνα απέναντι στον αυξανόμενο ρατσισμό. 
Το αίτημα να γίνουν «ορατοί» οι Αραβο-αμερικανοί γίνεται επιτακτικό, ενώ παράλληλα καλλιεργεί-
ται κλίμα «συμπόρευσης» και με τις υπόλοιπες μειονοτικές ομάδες, που έχουν κοινές εμπειρίες. 
 Η αστάθεια και η εναλλαγή που χαρακτηρίζει την ιδιότητα του μετανάστη σφυρηλατεί στην 
Καφ μια ιδιάζουσα αίσθηση του «ανήκειν», έναν μετέωρο πολλαπλό εαυτό. Από τη μια η αραβική 
καταγωγή και ο μουσουλμανισμός, που ενίοτε προσδίδουν στην ποιήτρια την ταυτότητα του δα-
κτυλοδεικτούμενου «Άλλου», όπως θα δούμε στις «Σκηνές με Χιτζάμπ3» και, από την άλλη, το αμε-
ρικανικό περιβάλλον με τις άπειρες δυνατότητες. Στον ποιητικό της λόγο, τα στοιχεία αυτά προ-
σλαμβάνουν διαφορετικές αποχρώσεις, άλλοτε συνυπάρχουν και άλλοτε έρχονται σε σύγκρουση. 
Η έννοια της πατρίδας τεμαχίζεται σε γενέθλια χώρα και χώρα υποδοχής και αναδομείται μεταξύ 
φαντασιακού και πραγματικού. Η γενέθλια χώρα ανασυστήνεται εξωραϊσμένη με όχημα τη στα-
τική ανάμνηση και τη νοσταλγία για μια πατρίδα που δεν είναι άμεσα προσβάσιμη. Στο ποίημα 
«Τα κεράσια», που μεταφράσαμε, η Καφ υφαίνει μια πατρίδα που περιμένει να την υποδεχτεί με 
θαλπωρή. Αλλά η Συρία με θυμάται: Είμαι σίγουρη γι’ αυτό. Παρόλο που η βεβαιότητα αυτή στο 
τέλος του ποιήματος, που αποτελεί συνάμα πορεία αναζήτησης του εαυτού, ανατρέπεται, η Καφ 
εξακολουθεί να κουβαλά τη σκόνη του ταξιδιώτη. 
 Η Samaa Abdurraqib σημειώνει χαρακτηριστικά ότι το βίωμα των Αραβο-αμερικανών δημιουργεί 

Σ
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δύο ειδών φαντασιακές κοινότητες:

Η Καφ εντάσσει τον εαυτό της στα παιδιά του ’67 που γεννήθηκαν μέσα στις ρωγμές, που διώ-
χτηκαν, που κουβαλούν το τραύμα του διχασμού, που αναζητούν χώρο, που ψάχνουν το «ανήκειν». 
Τα ερωτήματα τίθενται, αλλά μένουν αναπάντητα. Μόνο στο τελευταίο ποίημα του βιβλίου, «Μα-
θαίνοντας να προσεύχομαι από την αρχή», δίδεται ένα είδος κάθαρσης, μέσα από τη δίοδο της 
πνευματικότητας: 

[...] Ψηλαφώντας,
Θ’ ανακαλύψω τα κουμπιά και τους κόμπους 

Στον τοίχο της ψυχής μου. Ανοίγοντας
Την πόρτα της, θ’ αναδυθώ σε λιβάδια
Θρήνου και αγριολούλουδων. Θα βρω

Τον βράχο, το ποτάμι, το δέντρο, τον άνεμο, τον δρόμο

Αυτά, θα γίνουν η καθημερινή μου προσευχή.

 

 
 
Βιβλιογραφία:
 
Samaa Abdurraqib, “Making Ιt Survive and ‘Dreams of Return’: Community and Identity in the Poetry of Mohja Kahf” στο Arab 
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Νέα Υόρκη, 2009.
Layla Al Maleh, “From Romantic Mystics to Hyphenated Ethnics: Arab-American Writers Negotiating Identity” στο Arab Voices 
in Diaspora: Critical Perspectives on Anglophone Arab Literature, επιμ. Layla Al Maleh, Cross-Cultures, Άμστερνταμ-Νέα 
Υόρκη, 2009.
Mohja Kahf, E-mails from Scheherazad, University Press of Florida, Φλόριντα, 2003.
Rebecca Layton, Arab-American and Muslim Writers, Chelsea House Publishers, Νέα Υόρκη, 2010.

 
 

1. Τα παραθέματα σε πλάγια γραφή αντλούνται από ποιήματα της Καφ.
2. Ameen Rihani, A Chant of Mystics and Other Poems, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 1921. Ανατύπωση: Bηρυτός, Λίβανος 1970.
3. Χιτζάμπ: Πέπλο που περιβάλλει το πρόσωπο ως σύμβολο ταπεινότητας και ηθικότητας. Ο όρος μπορεί να αναφέρεται 
και γενικότερα σε καλύμματα που φορούν οι μουσουλμάνοι και οι μουσουλμάνες στο πρόσωπο ή στο σώμα σε ένδειξη 
ταπεινοφροσύνης. 

τα υποκείμενα κατασκευάζουν τους εαυτούς τους τόσο ως Άραβες που φαντάζονται ότι υπάρχει μια 
κοινότητα στη γενέθλια χώρα τους στην οποία ανήκουν όσο και ως Αμερικανούς που φαντάζονται 
ότι υπάρχουν κι άλλοι Μουσουλμάνοι στην Αμερική που μοιράζονται κοινά ιδανικά.
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Όταν φτάνουν στη νέα χώρα,
οι ταξιδιώτες την κουβαλούν στους ώμους,
τη σκόνη τ’ ουρανού π’ άφησαν πίσω
Η γυναίκα στο λεωφορείο με το χνουδωτό πουλόβερ,
μπορούσα να τη μυρίσω στα ρούχα της
Ήταν η σκόνη του ταξιδιώτη απ’ την Κίνα
Απλωνόταν στην ξένη ραφή του φερμουάρ1

Έλεγε: Θα συναντηθούμε ξανά στο Πεκίνο, 
στη Γκουανγκζού. Θα συναντηθούμε ξανά.
Η μητέρα μου είχε τη σκόνη του ταξιδιώτη στα μαντίλια της
Τη φαντάζομαι νέα φοιτήτρια όπως αυτή τη γυναίκα στο λεωφορείο,
να πηγαίνει σπίτι, να βγάζει τα ρούχα από τη βαλίτσα,
να τα κρεμάει, ένα ένα, τα ρούχα από την παλιά χώρα 
Τη μέρα της καθαριότητας η μητέρα μου ξετύλιγε τα μαντίλια της 
Kράταγε τη μια άκρη, ο αδερφός μου ή εγώ την άλλη,
τεντώναμε το υγρό μετάξι και το τινάζαμε
Tινάζαμε, ο αδερφός μου κι εγώ, κάτω απ’ τον θόλο,
οι απαλές ψιχάλες του στα πρόσωπά μας σαν στάχτη
από συντρίμμια μετά την καταστροφή μιας πόλης, 
κι οι κάτοικοί της εκτοπισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.
Δεν ξέραμε τότε
ότι ήταν η σκόνη του ταξιδιώτη. Έλεγε:
Θα συναντηθούμε ξανά στη Δαμασκό, 
στην Αλέπο. Θα συναντηθούμε ξανά.
Ήταν η Συρία στα μαντίλια της. 
Δεν το ξέραμε τότε
Τώρα είναι πάνω και στους δικούς μας ώμους

1999   

VOYAGER DUST

Η ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

When they arrive in the new country,
voyagers carry it on their shoulders,
the dusting of the sky they left behind
The woman on the bus in the downy sweater,
I could smell it in her clothes
It was voyager’s dust from China
It lay in the foreign stitching of her placket
It said: We will meet again in Beijing,
in Guangzhou. We will meet again.
My mother had voyager’s dust in her scarves
I imagine her a new student like this woman on the bus,
getting home, shaking out the clothes from her suitcase,
hanging up, one by one, the garments from the old country 
On washing day my mother would unroll her scarves
She’d hold one end, my brother or I the other, 
and we’d stretch the wet georgette and shake it out
We’d dash, my brother or I, under the canopy,
its soft spray on our faces like the ash
of debris after the destruction of a city,
its citizens driven out across the earth.
We never knew
it was voyager dust. It said: 
We will meet again in Damascus,
in Aleppo. We will meet again.
It was Syria in her scarves.
We never knew it
Now it is on our shoulders too

1999   

1. Στο πρωτότυπο, η λέξη «placket» αναφέρεται είτε στο άνοιγμα/σχίσιμο/ραφή της φούστας που βρίσκεται συνήθως στην 
πίσω μεριά του ρούχου και μπορεί να κλείνει με κουμπί, με φερμουάρ κ.λπ. είτε στη σχισμή της μπλούζας στο μπούστο.
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THE CHERRIES

I left Syria many years ago, as a child,
and I don’t remember Syria
but Syria remembers me:
I am sure of it

Syria keeps a small pillow
embroidered with my name
Syria is saving some cherries
in a bowl for me
at the back of the refrigerator

Last April, a friend just back from Syria
phoned to say he’d tried to buy a book of poetry
in a small bookshop in Srujeh,
a book wedged high on a dusty shelf
The shopkeeper said,
“You can’t have any from that stack;
they’re for Mohja, daughter
of Monzer and Maysoon.”
See? Syria still remembers
its children who live in late capitalism,
an information age away

Some people say that Syria
would stare at me with provincial hostility
if I went back
Some people say all Syria would do
is empty my wallet with demands for bribes,
complain about the price of melons,
calculate the value of my watch and ring,
and turn me in to the state police

I am sure that if I went back to Syria,
there would be music
and all the melodrama of a Hindi movie:
The ground would love me
The trees would lean toward me like aunts
The mountains would protect me like cousins
The ancient churches would kiss my forehead
The mosques would hold and rock me in their arches
The synagogues would lay blessings on my shoulders 
 like a shawl

I am sure the fountains would splash my feet with water
like playmates who’ve known me since first grade 
Every morning would smell like coffee and cardamom
Every afternoon would taste like coriander and mint
Every evening would linger like the music of the oud
We would all stretch out on the roof under the stars,
eating nuts and drinking tea in small flowered glasses

I am sure Damascus would puff on a nargileh
and laugh a deep laugh like a granduncle
Aleppo would croon for me
like a handsome blue-eyed muezzin
Hama would frown and act stern
but with a secret kindness on its brow
Homs would set oval platters before me
of stuffed eggplants spilling over with almonds,
and Latakia would take me to the beach
and skip with me and buy me big bright plastic balls

I am sure the villages would soak my hair in henna
and lead me to their daughter’s wedding in Deir al-Zawr
The gypsies would tie sashes around my hips
and play their squeaky violins and whirl me 
The Circassians would send a gorgeous bridegroom
to carry me away in dark of night on jet-black horses
caparisoned and tasseled red and gold
The Kurds would pierce my ears with silver Kurdish words
Syria’s Palestinians would embroider me a dress
and tie my schoolbooks in a satchel
The Druze would introduce me to esoteric mysteries
in small white mountaintop temples

The Alawites would sit me down and tell me
old and powerful stories, handed down
in hushed voices by a hundred generations

Hatreds based on class and sect would disappear,
along with political prisons and electric torture-prods,
and no one would be afraid to be seen talking to each other
or listening to poetry about Syria
(This is my poem and I can do what I want
with the world in it)

I can picture such things because all these years
I have traced those people and places on my map
See, here on my map of Syria

It’s faded where it’s been folded
because I carry it in a pocket called heart
(Look, I told you this was melodrama)
Here’s how the soap opera goes: Syria
plays a poor woman with a cruel master
who wouldn’t let her care for me
as a child deserves to be cared for
He wouldn’t let her feed me cherries
and dress me in Aleppan wool
He wouldn’t let her pin little gold trinkets on me
to protect me from the evil eye
So she had to send her child far away
even though I cried and she cried
(How do these Egyptian movies ever end?)

And where did I go?
And what did I become?
And in my new home did I eat cherries?
And in my adopted family was I warm like Aleppan wool?
What happens to a child who can no longer speak
the language of its mother?
What happens to a bird when it can no longer fly
in its natural habitat?
What happens to a girl who wanted once to put her head
on a small pillow embroidered with her name?

Tell me who ate the cherries
They were in a small bowl in the back of the refrigerator
They were for me because Syria remembers
I was
sure of it

1998    

MOHJA KAHF ΤΕΦΛΟΝ
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Έφυγα απ’ τη Συρία πολλά χρόνια πριν, παιδί,
και δεν θυμάμαι τη Συρία
αλλά η Συρία με θυμάται:
είμαι σίγουρη γι’ αυτό

Η Συρία φυλάει ένα μικρό μαξιλάρι
με κεντημένο τ’ όνομά μου  
Η Συρία φυλάει μερικά κεράσια
σ’ ένα μπολ για μένα
στο βάθος του ψυγείου 

Πέρσι τον Απρίλη, ένας φίλος που ’χε έρθει μόλις από τη Συρία
με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι προσπάθησε ν’ αγοράσει ένα βιβλίο ποίησης
σ’ ένα μικρό βιβλιοπωλείο στη Σρούγιε, 
ένα βιβλίο σφηνωμένο ψηλά σ’ ένα σκονισμένο ράφι
Ο βιβλιοπώλης είπε,
«Δεν μπορείτε να πάρετε κανένα από αυτή τη στίβα˙
είναι για τη Μόχα, την κόρη  
του Μονζέρ και της Μεϊσούν». 
Βλέπεις; Η Συρία ακόμα θυμάται
τα παιδιά της που μένουν στον ύστερο καπιταλισμό,
μια γενιά πληροφορίας μακριά

Κάποιοι λένε ότι η Συρία 
θα με κοίταζε επίμονα με επαρχιώτικη εχθρότητα
αν γύριζα πίσω 
Κάποιοι λένε ότι το μόνο που θα ’κανε η Συρία
είναι ν’ αδειάσει το πορτοφόλι μου με απαιτήσεις για λαδώματα,
να παραπονεθεί για την τιμή των πεπονιών,
να υπολογίσει την τιμή του ρολογιού και του δαχτυλιδιού μου,
και να με παραδώσει στην αστυνομία

Είμαι σίγουρη ότι αν γύριζα πίσω στη Συρία, 
θα έπαιζε μουσική 
και όλο το μελόδραμα μιας Χίντι ταινίας:
Η γη θα μ’ αγαπούσε
Τα δέντρα θα έγερναν πάνω μου σαν θείες
Τα βουνά θα με προστάτευαν σαν ξαδέρφια
Οι αρχαίοι ναοί θα με φίλαγαν στο μέτωπο 
Τα τζαμιά θα με κράταγαν και θα με λίκνιζαν στις αψίδες τους
Οι συναγωγές θ’ άπλωναν ευλογίες στους ώμους μου σαν σάλι

Είμαι σίγουρη ότι τα σιντριβάνια θα πιτσίλιζαν τα πόδια μου
σαν φίλοι που με γνωρίζουν απ’ την πρώτη δημοτικού
Κάθε πρωί θα μοσχοβολούσε καφέ και κάρδαμο
Κάθε απόγευμα θα είχε γεύση κολίανδρου και μέντας
Κάθε βράδυ θα ξεθώριαζε σαν μουσική από ούτι
Όλοι θα ξαπλώναμε στη σκεπή κάτω απ’ τ’ αστέρια,
τρώγοντας καρύδια και πίνοντας τσάι σε μικρά ποτήρια με λουλούδια

Είμαι σίγουρη ότι η Δαμασκός θα ρούφαγε ναργιλέ
και θα γέλαγε βαθιά σαν θείος
Η Αλέπο1 θα μου σιγοτραγούδαγε
σαν ένας γοητευτικός γαλανομάτης μουεζίνης
Η Χάμα θα κατσούφιαζε και θα φερόταν σκληρά
αλλά με μια κρυφή καλοσύνη στο φρύδι της 
Η Χομς θα ’βαζε οβάλ πιατέλες μπρος μου
με γεμιστές μελιτζάνες να ξεχειλίζουν αμύγδαλα,
κι η Λατάκια θα με πήγαινε στην παραλία
θα χοροπήδαγε μαζί μου και θα μου αγόραζε μεγάλες λαμπερές πλαστικές μπάλες

ΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ
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Είμαι σίγουρη ότι τα χωριά θα βούταγαν τα μαλλιά μου στη χένα 
και θα με πήγαιναν στον γάμο της κόρης τους στην Ντέιρ αλ Ζορ
Οι τσιγγάνοι θα έδεναν εσάρπες γύρω από τους γοφούς μου 
θα ’παιζαν τα ξεκούρδιστα βιολιά τους και θα με στροβίλιζαν  
Οι Κιρκασιανοί2 θα έστελναν έναν υπέροχο γαμπρό
για να με πάρει μακριά στο σκοτάδι της νύχτας πάνω σε κατάμαυρα άλογα
στολισμένα με φούντες κόκκινες και χρυσαφένιες
Οι Κούρδοι θα τρύπαγαν τ’ αυτιά μου με ασημένιες κουρδικές λέξεις
Οι Παλαιστίνιοι της Συρίας θα μου ’πλεκαν ένα φόρεμα
και θα ’δεναν τα σχολικά μου βιβλία σε μια σάκα 
Οι Δρούζοι θα με μυούσαν σε απόκρυφα μυστήρια
σε μικρούς λευκούς ναούς πάνω σε βουνοκορφές  
Οι Αλεβίτες θα με ’βαζαν να καθίσω και θα μου ’λεγαν  
παλιές δυνατές ιστορίες, που περνάνε
χαμηλόφωνα από γενιά σε γενιά εδώ και εκατοντάδες χρόνια

Οι έχθρες που βασίζονται στην τάξη και στη σέκτα θα εξαφανίζονταν,
μαζί με τις πολιτικές φυλακές και τα βασανιστήρια με ηλεκτρικό ρεύμα,
και κανείς δεν θα φοβόταν να τον δουν να μιλάει σ’ έναν άλλον
ή ν’ ακούει ποίηση για τη Συρία
(Αυτό είναι δικό μου ποίημα και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω
με τον κόσμο εντός του)

Μπορώ να φανταστώ τέτοια πράγματα γιατί όλα αυτά τα χρόνια 
έχω ιχνηλατήσει αυτούς τους ανθρώπους και αυτά τα μέρη στον χάρτη μου 
Δες, εδώ στον δικό μου χάρτη της Συρίας 

Έχει ξεθωριάσει στα σημεία που είναι διπλωμένος
επειδή τον κουβαλάω σε μια μικρή τσέπη που λέγεται καρδιά 
(Κοίτα, σου είπα ότι πρόκειται για μελόδραμα)
Να πώς πάει η σαπουνόπερα: Η Συρία
παίζει μια φτωχή γυναίκα μ’ έναν σκληρό αφέντη 
που δεν την αφήνει να με φροντίζει
όπως αξίζει να φροντίζουν ένα παιδί
Δεν την αφήνει να με ταΐσει κεράσια
ούτε να με ντύσει με μαλλί από την Αλέπο 
Δεν την αφήνει να μου καρφιτσώσει μικρά χρυσά μπιχλιμπίδια
για να με προστατεύει από το κακό το μάτι
Έτσι αναγκάστηκε να στείλει το παιδί της πολύ μακριά
παρόλο που έκλαιγα κι έκλαιγε κι αυτή
(Πώς τελειώνουν αυτές οι αιγυπτιακές ταινίες;)

Και πού πήγα εγώ;
Και τι απέγινα;
Και στο καινούργιο μου σπίτι έτρωγα κεράσια;
Και στη θετή μου οικογένεια ένιωθα ζεστασιά όπως με το μαλλί από την Αλέπο;
Τι παθαίνει ένα παιδί που δεν μπορεί να μιλήσει πια
τη γλώσσα της μητέρας του;
Τι παθαίνει ένα πουλί όταν δεν μπορεί να πετάξει πια
στο φυσικό του περιβάλλον;
Τι παθαίνει ένα κορίτσι που ήθελε κάποτε ν’ ακουμπήσει το κεφάλι της
σ’ ένα μικρό μαξιλάρι, κεντημένο με τ’ όνομά της; 

Πες μου ποιος έφαγε τα κεράσια 
Ήταν σ’ ένα μικρό μπολ στο βάθος του ψυγείου
Ήταν για μένα γιατί η Συρία θυμάται
ήμουν
σίγουρη γι’ αυτό

1998    

MOHJA KAHF ΤΕΦΛΟΝ

1. Αλέπο: Δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της 
Συρίας, γνωστή και ως 
Χαλέπι. 
2. Κιρκασία: περιοχή 
στον Καύκασο.
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MY GRANDMOTHER WASHES HER FEET IN THE SINK OF THE BATHROOM AT SEARS

My grandmother puts her feet in the sink
 of the bathroom at Sears
to wash them in the ritual washing for prayer, 
wudu,
because she has to pray in the store or miss
the mandatory prayer time for Muslims
She does it with great poise, balancing 
herself with one plump matronly arm
against the automated hot-air hand dryer,
after having removed her support knee-highs
and laid them aside, folded in thirds,
and given me her purse and her packages to hold
so she can accomplish this august ritual
and get back to the ritual of shopping for housewares

Respectable Sears matrons shake their heads and frown
as they notice what my grandmother is doing,
an affront to American porcelain,
a contamination of American Standards
by something foreign and unhygienic
requiring civic action and possible use of disinfectant spray
They fluster about and flutter their hands and I can see
a clash of civilizations brewing in the Sears bathroom

My grandmother, though she speaks no English,
catches their meaning and her look in the mirror says,
I have washed my feet over Iznik tile in Istanbul
with water from the world’s ancient irrigation systems
I have washed my feet in the bathhouses of Damascus
over painted bowls imported from China
among the best families of Aleppo
And if you Americans knew anything
about civilization and cleanliness,
you’d make wider washbasins, anyway
My grandmother knows one culture–the right one,

as do these matrons of the Middle West. For them,
my grandmother might as well have been squatting
in the mud over a rusty tin in vaguely tropical squalor,
Mexican or Middle Eastern, it doesn’t matter which,
when she lifts her well-groomed foot and puts it over the edge.
“You can’t do that,” one of the women protests,
turning to me, “Tell her she can’t do that.”
“We wash our feet five times a day,”
my grandmother declares hotly in Arabic.
“My feet are cleaner than their sink.
Worried about their sink, are they? I
should worry about my feet!
My grandmother nudges me, “Go on, tell them”

Standing between the door and the mirror, I can see
at multiple angles, my grandmother and the other shoppers,
all of them decent and goodhearted women, diligent
in cleanliness, grooming and decorum
Even now my grandmother, not to be rushed,
is delicately drying her pumps with tissues from her purse
For my grandmother always wears well-turned pumps
that match her purse, I think in case someone
from one of the best families of Aleppo
should run into her–here, in front of the Kenmore display
I smile at the midwestern women 
as if my grandmother has just said something lovely about   
 them
and shrug at my grandmother as if they
had just apologized through me
No one is fooled, but I

hold the door open for everyone
and we all emerge on the sales floor
and lose ourselves in the great common ground
of housewares on markdown

1991      

teflon_9.indd   13 15/6/2013   2:24:47 μμ



14 MOHJA KAHF ΤΕΦΛΟΝ

Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΠΛΕΝΕΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΙΚΕΑ

Η γιαγιά μου βάζει τα πόδια της στον νιπτήρα
 του μπάνιου στο ΙΚΕΑ1

για να τα πλύνει σύμφωνα με το τελετουργικό της προσευχής,
wudu,
γιατί πρέπει να προσευχηθεί στο κατάστημα ή να χάσει
την υποχρεωτική ώρα προσευχής για τους Μουσουλμάνους
Το κάνει με εξαιρετική ευστάθεια, ισορροπώντας
με το παχουλό σεπτό της χέρι
πάνω στον αυτόματο στεγνωτήρα χεριών,
αφού βγάλει πρώτα τις ορθοπεδικές της κάλτσες
και τις ακουμπήσει κατά μέρος, τις διπλώσει στα τρία,
και μου δώσει να κρατήσω την τσάντα της και τα πακέτα
για να τελέσει αυτό το σεβάσμιο τελετουργικό
και μετά να επιστρέψει στο τελετουργικό αγοράς ειδών οικιακής χρήσης

Σεβαστές προϊσταμένες του ΙΚΕΑ κουνάνε το κεφάλι και κατσουφιάζουν
καθώς παρατηρούν τι κάνει η γιαγιά μου,
μια ύβρις στην αμερικανική πορσελάνη,
μια μόλυνση των Αμερικανικών Προτύπων2

από κάτι ξένο και ανθυγιεινό
που απαιτεί πολιτική παρέμβαση και πιθανή χρήση απολυμαντικού
Σαστίζουν και κουνάνε πέρα δώθε τα χέρια τους και βλέπω
μια σύγκρουση πολιτισμών να ζυμώνεται στο μπάνιο του ΙΚΕΑ

Η γιαγιά μου, παρόλο που δεν μιλάει γρι αγγλικά,
πιάνει το νόημα και το βλέμμα της στον καθρέφτη λέει, 
έχω πλύνει τα πόδια μου πάνω σε κεραμικά Νίκαιας στην Ισταμπούλ
με νερό από του κόσμου τ’ αρχαία αρδευτικά συστήματα
έχω πλύνει τα πόδια μου στα λουτρά της Δαμασκού
πάνω σε ζωγραφισμένες γαβάθες Κίνας
μπροστά στις καλύτερες οικογένειες της Αλέπο
Κι αν εσείς οι Αμερικανοί ξέρατε 
από πολιτισμό και καθαριότητα,
θα φτιάχνατε πλατύτερους νιπτήρες, όπως και να ’χει
Η γιαγιά μου γνωρίζει μια κουλτούρα –τη σωστή, 

όπως και αυτές οι προϊσταμένες της Μέσης Δύσης. Γι’ αυτές,  
όταν η γιαγιά μου σήκωσε το καλοπεριποιημένο της πόδι 
και το ’βαλε στο χείλος του νιπτήρα, ήταν σαν να καθόταν 
πριν στη λάσπη πάνω σ’ έναν σκουριασμένο τενεκέ σε μια οποιαδήποτε τροπική βρωμιά, 
μεξικάνικη ή μεσανατολίτικη, δεν έχει σημασία ποια, 
«Δεν επιτρέπεται να το κάνεις αυτό», διαμαρτύρεται μια από τις γυναίκες,
γυρνώντας σε μένα, «Πες της ότι δεν επιτρέπεται».
«Πλένουμε τα πόδια μας πέντε φορές την ημέρα»,
δηλώνει τσαντισμένη η γιαγιά μου στ’ αραβικά.  
«Τα πόδια μου είναι πιο καθαρά από τον νιπτήρα τους.
Ανησυχούν για τον νιπτήρα τους, έτσι δεν είναι; Εγώ 
είμαι αυτή που θα ’πρεπε ν’ ανησυχώ για τα πόδια μου!
Η γιαγιά μου με σκουντάει, «Μπρος, πες τους»

Όρθια ανάμεσα στην πόρτα και τον καθρέφτη, μπορώ να δω
σε πολλαπλές γωνίες, τη γιαγιά μου και τις άλλες πελάτισσες, 
όλες τους καθώς πρέπει και καλόκαρδες γυναίκες, επιμελείς
με την καθαριότητα, την περιποίηση και τη διακόσμηση 
Ακόμα και τώρα η γιαγιά μου, χωρίς να βιάζεται,  
στεγνώνει απαλά τα παπούτσια της με χαρτομάντιλα από την τσάντα της 
Γιατί η γιαγιά μου πάντα φοράει καλοφτιαγμένα παπούτσια
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που ταιριάζουν με την τσάντα της, νομίζω για την περίπτωση που κάποιος 
από τις καλύτερες οικογένειες της Αλέπο
τη συναντήσει –εδώ, μπροστά στην έκθεση της Πίτσος3

χαμογελώ στις μεσοδυτικές γυναίκες
σαν να είπε η γιαγιά μου κάτι καλό γι’ αυτές 
και σηκώνω τους ώμους στη γιαγιά μου σαν αυτές 
να ζήτησαν συγνώμη μέσω εμού
Καμιά δεν ξεγελιέται, αλλά εγώ  

κρατώ την πόρτα ανοιχτή για όλες
κι όλες μας εμφανιζόμαστε στον όροφο με τις εκπτώσεις
και χάνουμε τους εαυτούς μας στο υπέροχο κοινό έδαφος
των ειδών οικιακής χρήσης σε προσφορά

1991
 
 
 
1. Στο πρωτότυπο «Sears»: Πολυκατάστημα με είδη οικιακής χρήσης, τύπου ΙΚΕΑ.
2. Στο πρωτότυπο «American Standards»: Μάρκα ειδών υγιεινής.
3. Στο πρωτότυπο «Kenmore»: Αμερικανική μάρκα οικιακών συσκευών.
  

Υπάρχει ένα Παγκόσμιο Κέντρο Αγάπης μες στον θώρακά μου
Υπάρχει κι ένα Παγκόσμιο Κέντρο Μίσους επίσης
Έπεσαν τα πρώτα πυρά. Έπεσαν τα πρώτα πυρά,
Και δεν ξέρω ποιο από τα δυο
Θα καταρρεύσει πρώτο. 

2001

THE FIRES HAVE BEGUN

ΕΠΕΣΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΥΡΑ

There is a World Love Center inside my ribcage
There is a World Hate Center inside me too
The fires have begun. The fires have begun,
And I don’t know which one
Is going to crumble first.

2001
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HIJAB SCENE #1

HIJAB SCENE #5

HIJAB SCENE #7

HIJAB SCENE #2

“You dress strange,” said a tenth-grade boy with bright blue hair
to the new Muslim girl with the headscarf in homeroom,

his tongue-rings clicking on the “tr” in “strange.”

1992

“Assalam-O-alaikum, sister”
“Assalam-O-alaikum, ma’am”

“Assalam-O-alaikum” at the mailbox
“Assalam-O-alaikum” by the bus stop
When you’re wearing hijab, Black men

you don’t even know materialize
all over Hub City

like an army of chivalry,
opening doors, springing

into gallantry.

Drop the scarf, and (if you’re light)
you suddenly pass (lonely) for white.

 
1993

No, I’m not bald under the scarf
No, I’m not from that country

where women can’t drive cars
No, I would not like to defect

I’m already American
But thank you for offering

What else do you need to know
relevant to my buying insurance,

opening a bank account,
reserving a seat on a flight?

Yes, I speak English
Yes, I carry explosives

They’re called words
And if you don’t get up
Off your assumptions,

They’re going to blow you away
 

1995

“You people have such restrictive dress for women,”
she said, hobbling away in three-inch heels and panty hose

to finish out another pink-collar temp pool day. 

1992
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«Ντύνεσαι περίεργα», είπε ένα αγόρι πρώτης λυκείου με αστραφτερά μπλε μαλλιά
στην καινούργια Μουσουλμάνα με τη μαντίλα στην τάξη1,
κι οι κρίκοι στη γλώσσα του σκόνταφταν στο «ργ» του «περίεργα».
 
1992

«Εσείς οι μουσουλμάνοι έχετε ρούχα που περιορίζουν τις γυναίκες»,
είπε, και παραπάτησε καθώς έφευγε με τα δεκάποντα τακούνια της και το καλσόν της για να 
τελειώσει ακόμα ένα μεροκάματο ως σερβιτόρα στην πισίνα.  

1992

«Σαλάμ-αλέκουμ, αδερφή»
«Σαλάμ-αλέκουμ, κυρία»
«Σαλάμ-αλέκουμ» στο γραμματοκιβώτιο
«Σαλάμ-αλέκουμ» στη στάση του λεωφορείου
Όταν φοράς χιτζάμπ, άντρες Μαύροι
που δεν γνωρίζεις καν παίρνουν σάρκα και οστά 
παντού στη Χαμπ Σίτι
σαν ιπποτών στρατός,
ανοίγουν πόρτες, ορμούν
στην ανδραγαθία.

Βγάλε το μαντίλι, και (αν έχεις επιδερμίδα ανοιχτή)
ξαφνικά θα σε περάσουν (μοναχική) για λευκή.
 
1993

Όχι, δεν είμαι φαλακρή κάτω απ’ το μαντίλι
Όχι, δεν είμαι από ’κείνη τη χώρα
όπου οι γυναίκες δεν μπορούν να οδηγήσουν αμάξι
Όχι, δεν θα ήθελα ν’ αποστατήσω
Είμαι ήδη Αμερικανή
Αλλά σας ευχαριστώ για την προσφορά 
Τι άλλο χρειάζεται να ξέρετε
σχετικά με την ασφάλεια που αγόρασα,
τον τραπεζικό μου λογαριασμό,
την κράτηση θέσης που έκανα στο αεροπλάνο;
Ναι, μιλάω αγγλικά
Ναι, κουβαλάω εκρηκτικά
Λέξεις τα λένε
Κι αν δεν αφήσετε 
Πίσω τις προκαταλήψεις σας,
Θα σας ανατινάξουν 
 
1995
 
 
 
1. Στο πρωτότυπο, ο όρος «homeroom» αναφέρεται στην αίθουσα που συγκεντρώνονται οι μαθητές και οι μαθήτριες, συνήθως 
στην αρχή της σχολικής ημέρας, για να παρθούν απουσίες, να γίνουν ανακοινώσεις διοικητικού περιεχομένου κ.λπ.

ΣΚΗΝΗ ΜΕ ΧΙΤΖΑΜΠ #1

ΣΚΗΝΗ ΜΕ ΧΙΤΖΑΜΠ #2

ΣΚΗΝΗ ΜΕ ΧΙΤΖΑΜΠ #5

ΣΚΗΝΗ ΜΕ ΧΙΤΖΑΜΠ #7
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SO YOU THINK YOU KNOW SCHEHERAZAD

So you think you know Scheherazad
So you think she tells you bedtime stories
that will please and soothe,
invents fairy creatures
who will grant you wishes 

Scheherazad invents nothing
Scheherazad awakens
the demons under your bed
They were always there
She locks you in with them

And when you struggle to escape from them,
and when you run
to the very end of the corridor, you find
that it leads only to another corridor
And every door you open is a false door
And suddenly you find yourself in a room
within a room within a room within a room
and suddenly you find yourself forced to meet them,
the demons she unleashes,

the terrors that come form
within you and within her
And suddenly Scheherazad is nowhere to be found
but the stories she unlocked go on and on–

this is the power of the telling of the story–
And suddenly you find yourself
swimming through the sea to the Reef of Extremity,
flying to the Valley of All That Is Possible,
walking barefoot on a blade
over the Chasm of Flames,
landing in a field where you wrestle with Iblis,

whose form changes into your lover,
into Death, into knowledge, into God,
whose face changes into Scheherazad–

And suddenly you find yourself. 

2000 

Νομίζεις λοιπόν ότι ξέρεις τη Σεχραζάτ1

Νομίζεις λοιπόν ότι σου λέει ιστορίες πριν κοιμηθείς
που θα σ’ ευχαριστήσουν και θα σε παρηγορήσουν,
ότι επινοεί νεραϊδένια πλάσματα 
που θα σου χαρίσουν ευχές 

Η Σεχραζάτ δεν επινοεί τίποτα 
Η Σεχραζάτ ξυπνά
τους δαίμονες που κρύβονται κάτω απ’ το κρεβάτι σου
Βρίσκονταν πάντα εκεί
Σε κλειδώνει μ’ εκείνους μαζί 

Κι όταν πασχίζεις να τους ξεφύγεις,
κι όταν τρέχεις
ως την άκρη του διαδρόμου, συνειδητοποιείς
ότι αυτός οδηγεί μόνο σ’ έναν άλλο διάδρομο 
Και κάθε πόρτα που ανοίγεις είναι μια ψεύτικη πόρτα
Και ξαφνικά βρίσκεσαι σ’ ένα δωμάτιο
μέσα σ’ ένα δωμάτιο μέσα σ’ ένα δωμάτιο μέσα σ’ ένα δωμάτιο
και ξαφνικά αναγκάζεσαι να τους αντιμετωπίσεις,
τους δαίμονες που ξαμολά,
τους τρόμους που πηγάζουν
από μέσα σου και μέσα της 
Και ξαφνικά η Σεχραζάτ δεν βρίσκεται πουθενά
αλλά οι ιστορίες που ξεκλείδωσε συνεχίζουν και συνεχίζουν–

αυτή είναι η δύναμη της αφήγησης–
Και ξαφνικά βρίσκεσαι  
να κολυμπάς στη θάλασσα προς τον Ύφαλο των Εσχάτων,
να πετάς προς την Κοιλάδα όπου Όλα Είναι Πιθανά,
να περπατάς με γυμνά πόδια πάνω σε λεπίδα
πάνω από το Χάσμα των Φλογών,
να προσγειώνεσαι σ’ έναν αγρό όπου παλεύεις με τον Ίμπλις2, 

ο οποίος μεταμορφώνεται στον εραστή σου,
στον Θάνατο, στη γνώση, στον Θεό,
του οποίου το πρόσωπο μεταμορφώνεται σε Σεχραζάτ–

Και ξαφνικά βρίσκεις τον εαυτό σου. 

2000 

ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΞΕΡΕΙΣ ΤΗ ΣΕΧΡΑΖΑΤ

1. Στη συλλογή ιστοριών 
και παραμυθιών, που είναι 
γνωστά ως Χίλιες και μια 
νύχτες ή Παραμύθια της 
Χαλιμάς, το όνομα περσικής 
καταγωγής Σεχραζάτ σε 
αραβικές εκδόσεις του 18ου 
αι. αποδόθηκε με το αραβικό 
Χαλιμά. 
2. Ο διάβολος. Κατά 
ισλαμικές διδαχές, ο θεός 
δημιούργησε τριών ειδών 
πλάσματα: τους αγγέλους, 
τα τζίνι και τους ανθρώπους. 
Σύμφωνα με το Κοράνι, ο 
Ίμπλις ήταν ένα ανυπάκουο 
και διαβολικό τζίνι.
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E-MAIL FROM SCHEHERAZAD

Hi, babe. It’s Scheherazad. I’m back
For the millennium and living in Hackensack,
New Jersey. I tell stories for a living. 
You ask if there is a living in that.

You must remember: Where I come from,
Words are to die for. I saved the virgins
From beheading by the king, who was killing
Them to still the beast of doubt in him.

I told a story. He began to listen and I found
That story led to story. Powers unleashed, I wound
The thread around the pirn of night. A thousand days
Later, we got divorced. He’d settled down

 

& wanted a wife & not so much an artist.
I wanted publication. It was hardest,
Strangely, on my sister, Dunyazad. She
Was the one who nightly used to start it.

She and my ex do workshops now in schools
On art & conflict resolution. Narrative rules!
I teach creative writing at Montclair State,
And I’m on my seventh novel and book tour.

Shahrayar and I share custody of our little girl.
We split up amicably. I taught him to heal
His violent streak through stories, after all,
And he helped me uncover my true call.

2000

Γεια σου, μωρό. Η Σεχραζάτ είμαι. Επέστρεψα
Για το μιλένιουμ και μένω στο Χάκενσακ,
Στο Νιου Τζέρσεϊ. Λέω ιστορίες για να ζήσω.
Ρωτάς αν μπορώ να ζήσω απ’ αυτό.

Να θυμάσαι: Στην πατρίδα μου,  
Οι λέξεις είναι ακαταμάχητες. Έσωσα τις παρθένες
Πριν αποκεφαλιστούν απ’ τον βασιλιά, τις σκότωνε 
Για να ησυχάζει το τέρας της αμφιβολίας μέσα του. 

Είπα μια ιστορία. Άρχισε ν’ ακούει και κατάλαβα
Ότι η μια ιστορία οδηγούσε στην άλλη. Οι δυνάμεις απελευθερώθηκαν, τύλιξα
Την κλωστή γύρω από το καρούλι της νύχτας. Χίλιες μέρες
Αργότερα, πήραμε διαζύγιο. Νοικοκυρεύτηκε

& ήθελε μια σύζυγο, μια όχι τόσο καλλιτέχνιδα.
Ήθελα να εκδώσω. Ήταν πολύ δύσκολο,
Παραδόξως, για την αδερφή μου, την Ντινιζάντ. Αυτή
Ήταν που κάθε νύχτα το ξεκίναγε.

Αυτή και ο πρώην μου κάνουν τώρα σε σχολεία σεμινάρια 
Τέχνης & επίλυσης διαφορών. Η αφήγηση τα σπάει!
Διδάσκω δημιουργική γραφή στο Μοντκλέρ Στέιτ,
Γράφω το έβδομο μυθιστόρημά μου και κάνω περιοδεία. 

Ο Σεχρέιρ κι εγώ μοιραζόμαστε την κηδεμονία της μικρής μας κόρης.  
Χωρίσαμε συναινετικά. Τον έμαθα να θεραπεύει
Τη βίαιη φλέβα του με ιστορίες, άλλωστε, 
Κι αυτός με βοήθησε ν’ ανακαλύψω την αληθινή μου κλίση. 

2000

ΗΜΕΪΛ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΧΡΑΖΑΤ

teflon_9.indd   19 15/6/2013   2:24:48 μμ



20 MOHJA KAHF ΤΕΦΛΟΝ

THE MARVELOUS WOMEN ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

All women speak two languages:
the language of men
and the language of silent suffering.
Some women speak a third,
the language of queens.
They are marvelous 
and they are my friends.

My friends give me poetry.
If it were not for them
I’d be a seamstress out of work.
They send me their dresses 
and I sew together poems,
enormous sails for ocean journeys.

My marvelous friends, these women
who are elegant and fix engines,
who teach gynecology and literacy,
and work in jails and sing and sculpt
and paint the ninety-nine names,
who keep each other’s secrets
and pass on each other’s spirits
like small packets of leavening,

it is from you I fashion poetry.
I scoop up, in handfuls, glittering 
sequins that fall from your bodies
as you fall in love, marry, divorce,
get custody, get cats, enter
supreme courts of justice,
argue with God.     

You rescuers on galloping steeds
of the weak and the wounded–
Creatures of beauty and passion,
powerful workers in love–
you are the poems.
I am only your stenographer.
I am the hungry transcriber
of the conjuring recipes you hoard
in the chests of your great-grandmothers.

My marvelous friends–the women
of brilliance in my life,
who levitate my daughters,
you are a coat of many colors
in silk tie-dye so gossamer
it can be crumpled in one hand.
You houris, you mermaids, swimmers
in dangerous waters, defiers of sharks–

Όλες οι γυναίκες μιλάνε δυο γλώσσες:
τη γλώσσα των ανδρών
και τη γλώσσα των σιωπηλών βασάνων.
Μερικές γυναίκες μιλάνε και μια τρίτη,
των βασιλισσών τη γλώσσα.
Είναι υπέροχες
και είναι φίλες μου. 

Είναι οι φίλες που μου δίνουν την ποίηση. 
Αν δεν ήταν αυτές
θα ’μουν μια μοδίστρα χωρίς δουλειά.
Μου στέλνουν τα φορέματά τους
και πάνω τους ράβω ποιήματα, 
τεράστια πανιά για ωκεάνια ταξίδια. 

Οι υπέροχες φίλες μου, αυτές οι γυναίκες
που είναι κομψές και μαστορεύουν μηχανές,
που διδάσκουν γυναικολογία και λογοτεχνία,
και δουλεύουν σε φυλακές και τραγουδάνε 
 και φτιάχνουν γλυπτά
και ζωγραφίζουν τα ενενήντα-εννιά ονόματα1, 
που κρατά η μια τα μυστικά της άλλης
και μεταφέρει η μια το πνεύμα της στην άλλη
σαν μικρά πακέτα από προζύμι, 

από σας ράβω την ποίηση. 
Mαζεύω, σε χούφτες, γυαλιστερές
πούλιες που πέφτουν από τα σώματά σας 
καθώς ερωτεύεστε, παντρεύεστε, χωρίζετε,
παίρνετε την κηδεμονία, παίρνετε γατιά, μπαίνετε 
σε ανώτατα δικαστήρια, 
μαλώνετε με τον Θεό. 

Καβάλα σε άλογα που καλπάζουν
σώζετε τους αδύναμους και τους πληγωμένους–
Πλάσματα ομορφιάς και πάθους,
δυνατές εργάτριες ερωτευμένες–
εσείς είστε τα ποιήματα. 
Εγώ είμαι μόνο η στενογράφος σας. 
Είμαι η πεινασμένη μεταγραφέας
των μαγικών συνταγών που θησαυρίζετε 
στα σεντούκια των προγιαγιάδων σας.

Οι υπέροχες φίλες μου –οι έξοχες 
γυναίκες της ζωής μου,
που ανυψώνουν τις κόρες μου,
είστε ένα πολύχρωμο παλτό
με μεταξένιο ύφασμα2 τόσο αραχνοΰφαντο
που μπορεί να τσαλακωθεί από ένα μόνο χέρι.
Εσείς οι νύμφες του Παραδείσου3, εσείς οι γοργόνες, 
 κολυμβήτριες
σε επικίνδυνα νερά, που αψηφάτε τους καρχαρίες–
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My marvelous friends,
thirsty Hagars and laughing Sarahs,
you eloquent radio Aishas,
Marys drinking the secret
milkshakes of heaven,
slinky Zuleikas of desire,
gay Walladas, Harriets
parting the sea, Esthers in the palace,
Penelopes of patient scheming,

you are the last hope of the shrinking women.
You are the last hand to the fallen knights
You are the only epics left in the world

Come with me, come with poetry
Jump on this wild chariot, hurry–
Help me with these wayward, snorting horses
Together we will pull across the sky
the sun that will make the earth radiant–

or burn in its terrible brilliance,
and that is a good way to die

1998 

Οι υπέροχες φίλες μου,
διψασμένες Άγαρ4 και γελαστές Σάρες, 
εσείς εύγλωττες ακτινοβόλες Αϊσά,
Μαρίες που πίνετε τα μυστικά 
μιλκσέικ του παραδείσου,  
πανούργες Ζουλέικα της επιθυμίας,
χαρούμενες Βαλάντα, Χάριετ
που χωρίζετε τη θάλασσα στα δυο, Εσθέρ στο παλάτι, 
Πηνελόπες που μηχανορραφείτε υπομονετικά, 

εσείς είστε η τελευταία ελπίδα των συρρικνωμένων   
 γυναικών.
Εσείς είστε το τελευταίο χέρι βοηθείας στους πεσόντες  
 ιππότες 
Εσείς είστε το μοναδικό έπος που απέμεινε στον κόσμο

Ελάτε μαζί μου, ελάτε με ποίηση
Πηδήξτε πάνω σ’ αυτό το άγριο άρμα, βιαστείτε–
Βοηθήστε με μ’ αυτά τ’ απείθαρχα άλογα που ρουθουνίζουν
Μαζί θα διασχίσουμε τον ουρανό 
τον ήλιο που θα κάνει τη γη να ακτινοβολεί–

ή θα την κάψει στην τρομερή λαμπρότητά του,
κι αυτός είναι ένας καλός τρόπος να πεθάνεις

1998 

1. Αναφορά στα ενενήντα-εννιά ονόματα του Αλλάχ.  
2. Στο πρωτότυπο γίνεται λόγος για τη μέθοδο βαφής «tie-dye», κατά την οποία το ρούχο διπλώνεται σε ένα συγκεκριμένο 
σχήμα και «δένεται» (π.χ. με κορδόνια ) προκειμένου η βαφή να μην διαπεράσει όλο το ύφασμα.
3. Στο πρωτότυπο «houris», δηλαδή πλάσματα απαράμιλλης ομορφιάς που συντρόφευαν όσους έμπαιναν στον παράδεισο.
4. Άγαρ: Αιγύπτια δούλα της Σάρας που προσφέρθηκε στον Αβραάμ για τεκνοποίηση. Αϊσά: μία από τις γυναίκες του 
Μωάμεθ, την οποία παντρεύτηκε στα εννιά της χρόνια. Ζουλέικα: Σύμφωνα με τον θρύλο, έγινε αντικείμενο χλευασμού από 
τον κύκλο της για τον ερωτικό πόθο της προς τον Ιωσήφ, έναν νεαρό Εβραίο σκλάβο.
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MY BODY IS NOT YOUR BATTLEGROUND

My body is not your battleground
My breasts are neither wells nor mountains
neither Badr nor Uhud 
My breasts do not want to lead revolutions
nor to become prisoners of war
My breasts seek amnesty; release them
so I can glory in their milktipped fullness,
so I can offer them to my sweet love
without your flags and banners on them

My body is not your battleground
My hair is neither sacred nor cheap,
neither the cause of your disarray
nor the path to your liberation
My hair will not bring progress and clean water
if it flies unbraided in the breeze
It will not save us from our attackers
if it is wrapped and shielded from the sun
Untangle your hands from my hair
so I can comb and delight in it,
so I can honor and anoint it,
so I can spill it over the chest of my sweet love

My body is not your battleground
My private garden is not your tillage
My thighs are not highways to your Golden City
My belly is not the store of your bushels of wheat
My womb is not the cradle of your soldiers,
not the ship of your journey to the homeland
Leave me to discover the lakes
that glisten in my green forests
and to understand the power of their waters
Leave me to fill or not fill my chalice
with the wine or honey of my sweet love
Is it your skin that will tear
when the head of the new world emerges?

My body is not your battleground
How dare you put your hand
where I have not given permission
Has God, then, given you permission
to put your hand there?
My body is not your battleground
Withdraw from the eastern fronts and the western
Withdraw these armaments and this siege
so that I may prepare the earth
for the new age of lilac and clover,
so that I may celebrate this spring
the pageant of beauty with my sweet love

1998      
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ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ ΣΟΥ

Το σώμα μου δεν είναι πεδίο μάχης σου
Τα στήθη μου δεν είναι πηγάδια ούτε βουνά
δεν είναι Μπαντρ1 ούτε Ουχούντ2

Τα στήθη μου δεν θέλουν να ηγηθούν επαναστάσεων
ούτε να γίνουν αιχμάλωτοι πολέμου
Τα στήθη μου ζητάνε αμνηστία˙ ελευθερώστε τα
για να μπορώ ν’ αγάλλομαι μες στη γαλακτερή πληρότητά τους,
για να μπορώ να τα προσφέρω στη γλυκιά μου αγάπη
χωρίς τις σημαίες και τα λάβαρά σου πάνω τους

Το σώμα μου δεν είναι πεδίο μάχης σου
Τα μαλλιά μου δεν είναι ιερά ούτε ευτελή,
δεν είναι η αιτία της σύγχυσής σου
ούτε μονοπάτι για την απελευθέρωσή σου
Τα μαλλιά μου δεν θα φέρουν πρόοδο ούτε θα εξαγνίσουν το νερό
αν κυματίζουν ξέπλεκα στο αεράκι 
Δεν θα μας σώσουν από όσους μας επιτίθενται
αν είναι σκεπασμένα με μαντίλα και προστατευμένα από τον ήλιο
Ξέμπλεξε τα χέρια σου απ’ τα μαλλιά μου  
για να μπορώ να τα χτενίζω και να τα χαίρομαι, 
για να μπορώ να τα τιμώ και να τα χρίω,
για να μπορώ να τα λύνω πάνω στο στέρνο της γλυκιάς μου αγάπης 

Το σώμα μου δεν είναι πεδίο μάχης σου
Ο κήπος μου δεν είναι δικό σου χωράφι 
Οι γοφοί μου δεν είναι λεωφόροι που οδηγούν στη Χρυσή σου Πόλη
Η κοιλιά μου δεν είναι αποθήκη για το αλεύρι σου
Η μήτρα μου δεν είναι λίκνο των στρατιωτών σου,
ούτε σκαρί για το ταξίδι σου στην πατρίδα 
Άφησέ με να ανακαλύψω τις λίμνες
που λάμπουν στα πράσινά μου δάση
και να κατανοήσω τη δύναμη των νερών τους 
Άφησέ με να γεμίσω ή όχι το δισκοπότηρό μου
με το κρασί ή το μέλι της γλυκιάς μου αγάπης
Είναι το δικό σου δέρμα που θα σκιστεί
όταν εμφανιστεί το κεφάλι του νέου κόσμου;

Το σώμα μου δεν είναι πεδίο μάχης σου
Πώς τολμάς να βάζεις το χέρι σου
εκεί που άδεια δεν έδωσα
Σου έδωσε, άραγε, ο Θεός άδεια 
να βάλεις το χέρι σου εκεί;
Το σώμα μου δεν είναι πεδίο μάχης σου
Φύγε από τ’ ανατολικά μέτωπα και τα δυτικά
Απόσυρε τους εξοπλισμούς και την πολιορκία
για να μπορώ να ετοιμάσω τη γη
για τη νέα εποχή από πασχαλιά κι από τριφύλλι,
για να μπορώ να γιορτάσω αυτή την άνοιξη
την πομπή της ομορφιάς μαζί με τη γλυκιά μου αγάπη

1998               
 
 

1. Μπαντρ: Τοποθεσία της Δυτικής Αραβίας, όπου το 624 μ.Χ. πραγματοποιήθηκε σημαντική μάχη μεταξύ των 
Μουσουλμάνων της Μεδίνα (μονοθεϊστές) και των Κουράς (πολυθεϊστές) της Μέκκα, η οποία κατέληξε νικηφόρα 
για το Ισλάμ.
2. Ουχούντ: Βουνό στο οποίο το 625 μ.Χ. οι Μουσουλμάνοι της Μεδίνα ηττήθηκαν από τις δυνάμεις της Μέκκα. 
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MEN KILL ME 

Men kill me
How they think the sun is all for them
and the water is all for them 
How they accept the wind at their backs
as if the wind was the handmaid of their father
and they inherited her without a murmur 

Men kill me
How they think the earth of green and gold and God
  is all for them  
How they feel generous in leaving one small spot
between four walls for all the women of the world 
How they swallow all the meadow’s wild color upon color
and feel grand if they remember to bring
     one red rose for a woman  

Men kill me
How, if a woman takes one ray of the sun
or cuts a river through the water,

they accuse her of violating 
the Copernican order,
of upsetting the orbits of the planets
and the orbits of the pilgrims at the Ka‘ba

Men kill me 
How they forget that the world is resting
on the back of a tortoise
and the tortoise is poised on a spider 
and the spider is dangling like a drop of sweat 
from the temple of the woman scrubbing the floor
under the feet of Copernicus and the pilgrims at the Ka‘ba

1998

ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ

Οι άντρες με σκοτώνουν
Πώς γίνεται να νομίζουν ότι όλος ο ήλιος τούς ανήκει
και όλο το νερό 
Πώς γίνεται να δέχονται τον άνεμο στις πλάτες τους
σαν να ’ταν ο άνεμος υπηρέτρια του πατέρα τους
που την κληρονόμησαν δίχως γογγυτά

Οι άντρες με σκοτώνουν
Πώς γίνεται να νομίζουν ότι η πράσινη γη και ο χρυσός και ο Θεός 
   τούς ανήκουν 
Πώς γίνεται να νιώθουν γενναιόδωροι όταν αφήνουν ένα μικρό σημείο
ανάμεσα σε τέσσερις τοίχους για όλες τις γυναίκες του κόσμου
Πώς γίνεται να καταπίνουν των λιβαδιών την άγρια φύση χρώμα με χρώμα 
και να νιώθουν σπουδαίοι που θυμούνται να φέρουν
     ένα κόκκινο τριαντάφυλλο σε μια γυναίκα 

Οι άντρες με σκοτώνουν 
Πώς γίνεται, αν μια γυναίκα πάρει μια αχτίδα από τον ήλιο
ή περάσει ένα ποτάμι κολυμπώντας,
να την κατηγορούν ότι καταπάτησε
την κοπερνίκεια τάξη,
ότι ανέτρεψε τις τροχιές των πλανητών
και τις τροχιές των προσκυνητών στην Κάαμπα1 

Οι άντρες με σκοτώνουν 
Πώς γίνεται να ξεχνούν ότι ο κόσμος στηρίζεται
στην πλάτη μιας χελώνας 
κι ότι η χελώνα ισορροπεί πάνω σε μια αράχνη 
κι ότι η αράχνη αιωρείται σαν μια σταγόνα ιδρώτα 
στον κρόταφο μιας γυναίκας που τρίβει το πάτωμα
κάτω από τα πόδια του Κοπέρνικου και των προσκυνητών στην Κάαμπα  
 
1998  
 
 
 
 
 

1. Κάαμπα (κύβος): Ιερό οικοδόμημα κυβικού σχήματος στη Μέκκα που θεωρείται πνευματικό κέντρο του Ισλαμισμού.
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Αν όλες οι σκλάβες1

σε όλους τους πίνακες 
σε όλα τα μουσεία
σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης
σηκώνονταν και έφευγαν,
θ’ άφηναν μια μεγάλη τρύπα στον τοίχο
και τους ανθρώπους που θ’ ατένιζαν μέσα της
θα τους ρούφαγε η Ασία και η Αφρική
μέχρι ολόκληρη η χερσόνησος της Ευρώπης
να εξαφανιστεί ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο μεγάλους
γλουτούς του κόσμου

1994

Βαρεθήκαμε την αρχαία σας γλώσσα
Πότε θα μάθετε να μιλάτε με νέες λέξεις;
Ανοίξατε ποτέ το βιβλίο του ποταμού;
Η μεγαλύτερη εξορία είναι η εξορία της καρδιάς
Το μοναδικό μονοπάτι επιστροφής είν’ η αγάπη

Μπουχτίσαμε απ’ την ξεπερασμένη σας ποίηση,
που στηθοκοπιέται για αρχαίους φοίνικες
Η αρχαία σας όαση από φοίνικες δεν είναι εδώ μα δείτε,
τα ερυθρόδεντρα1 έχουν μεγαλείο και χάρη
κι από κάτω τους κυλούν ποτάμια 

Δεν πιστεύουμε πια στου έβδομου-αιώνα τις νίκες σας
ή στου ένατου-αιώνα τις τελετουργίες σας
Μας τέλειωσε η δέκατου-αιώνα θρησκεία σας
Τους θεούς σας βαρεθήκαμε 
Δεν μας αρέσουν οι θεοί που παγιώνονται 

Μας τρομάζουν οι πληγές που κουβαλάτε
Γιατί μας στολίζετε μ’ αυτές;
Κανείς σ’ αυτή τη χώρα δεν κατανοεί τη θλίψη
Το αίμα που αλείφετε στους λαιμούς μας κάθε πρωινό
μόνο λύκους φέρνει στα λαρύγγια μας

Δεν μισούμε πια τους αρχαίους εχθρούς σας
Τα παιδιά των εχθρών σας έχουν γίνει εραστές μας
Γεννάμε τα παιδιά τους, δεν το μάθατε;
Ακόμα αρνείστε την αποκάλυψη των ερυθρόδεντρων,
Μεγαλοπρεπή, κάτω τους κυλούν ποτάμια

1998

IF THE ODALISQUES

REDWOODS

ΑΝ ΟΙ ΣΚΛΑΒΕΣ

ΕΡΥΘΡΟΔΕΝΤΡΑ

If all the odalisques
in all the paintings 
in all the museums
in all the capitals of Europe
got up and left,
they’d leave a big hole in the wall
and people who’d come to stare through it
’d get sucked into Asia and Africa
until the whole peninsula of Europe
’d disappear between those two great
thighs of the world

1994 

We are tired of your ancient language
When will you learn to speak new words?
Have you ever opened the book of the river?
The longest exile is exile of the heart
The only passage for return is love

We are sick of your outdated poetry,
beating its breast for the old palm trees
Your ancient palm oasis is not here but see,
the redwood trees have majesty and grace
and beneath them rivers flow

We don’t believe in your seventh-century victories
or your ninth-century liturgies anymore
We are done with your tenth-century religion
We are tired of your gods
We do not like the gods that set

We are frightened by the wounds you carry
Why do you adorn us with them?
No one in this country understands grief
This blood you smear on our necks every morning
only brings the wolves to our throats

We no longer hate your ancient enemies
Your enemies’ children have become our lovers
We are having their babies, haven’t you heard?
Still you deny the revelation of the redwoods,
Magnificent, underneath which rivers flow   

1998

1.  Ο όρος «οδαλίσκη» αναφέρεται σε σκλάβες γυναίκες-μέλη του χαρεμιού κατώτερης ιεραρχίας. Οι οδαλίσκες 
αποτελούν κεντρική θεματική σε πίνακες που ανήκουν στο καλλιτεχνικό κίνημα του Οριενταλισμού. 

1. Ερυθρόδεντρα: Είδος σεκόγιας, από τα ψηλότερα και μακροβιότερα δέντρα του κόσμου.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΔΑΚΗ

Χρωστώ κάτι στην εκεί συχνότητα,
         τη μεταθανάτια 
Λέξεις μισές
φράσεις ανολοκλήρωτες
         που άφησα 
σκέψεις αναποφάσιστες  
         που δεν ειπώθηκαν 

Χρωστώ κάτι στην εκεί συχνότητα
Μια εκπομπή
Μια νέα γλώσσα 
Ένα σήμα
Μια ραδιοφωνική ικεσία
         με δορυφόρους 
         και λιτανικές συνδέσεις 
Μία ασύρματη πομπή

Φέροντα κύματα –σημείο της παρουσίας–
Κυκλώματα διαχωρισμού 
Υψίσυχνα αραιώματα
Διευκρινιστές της απουσίας

Οι εσωτερικοί μου πυκνωτές μεταβλητοί
         δίχως πηνία
Ο ήχος μου από παλιά λυχνία
         μέσα στη νύχτα 
πως μετασχηματίζεται η φωνή σου

Ενδογενές
Έμφυτο
Αρχή διατηρούμενης ενέργειας 

Με δυναμικές πιέσεως,
όχι εξωγενείς,
πάντα εσωτερικές
και επιτρεπόμενες.

Πεδίο βαρύτητας υψηλό –
ο τύπος γνωστός
η εξίσωση 
με παλιές σταθερές

Ειδικό βάρος αφανιζόμενο,
στατικό ύψος μεταβαλλόμενο
ταχύτητα εκτοξευμένη.
Ενέργεια θέσεως αμετάβλητη –παρά τις πιέσεις 

ΛΙΤΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ BERNULLI ΜΟΥ
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Φρέσκα φύκια.
Έτσι έρεε η ομιλία του

σα να τον ακούω ακόμα
να λέει ιστορίες 
–κυρίως να μιλά– 
κοιτάζοντας το κείμενο

κυρίως να αρθρώνει 
με ωραία χροιά 

να κάθεται όμορφα 
μέσα στην εικόνα του 
έξω από τις αντιθέσεις 
που περιγράφει 
Στη μεστωμένη γοητεία 
της προχωρημένης του ερμηνείας

Λόφοι, φτυαριές 
Στα περίχωρα της πόλης. 
 
Γύφτοι με φορτηγά 
Σταματούν και αφήνουν πίσω σκόνη 
 
Πιο πέρα μια αυτοσχέδια χωματερή. 
Εκεί, 
Όλα μαζεύονται 
Γίνονται ίσα 
Όπως και στα νεκροταφεία 
 
Φτωχών 
πλουσίων 
Εγγράμματων 
κι αγράμματων 
Σκουπίδια 
 
Και φτυαρίζεται 
και αναδεύεται 
Η κοπριά. 
 
Να σταματήσω το γράψιμο 
Να πάρω δυο σακιά 
και μία τριανταφυλλιά 
Την άνοιξη να μου χαρίζεις τριαντάφυλλα.

Ο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ MICK TAUSSIG

ΧΩΝΕΜΕΝΗ ΚΟΠΡΙΑ
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28 ΤΕΦΛΟΝΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΔΑΚΗ

Η σχέση μας πολύ ευάλωτος οργανισμός
ευπρόσβλητη από ασθένειες και ιούς 
Σαν Αβορίγινας 
δεν ανοσοποιείται 

Κι έτσι γίναμε μια ωραία μασκαράτα
Εγώ πρόσφερα το σώμα μου να το φορέσεις στολή 
Σου πήγαινε γάντι 
Και σου ’γινε δεύτερο δέρμα 
Στολή αρκούδας ήμουν και 
με χαρά φοριόμουν. 

Ωραία διαπιστώθηκε η συνύπαρξη,
ήρεμη και μαλακή
κυλούσε – 
με τον καιρό μονάχα σε διαστήματα
ξεκουρδιζόταν
και η στολή παρουσίασε φθορά 
σημαντική 
Στα πάρτυ όπως τριβόταν 
πάνω σε ξένους
με ξέφρενους χορούς 
πτώσεις επιδαπέδιες
Σύντομες αναπαύσεις σε αλκοολούχες επιφάνειες 
άφησαν το χνούδι να θαμπώσει
και μόνιμα ξεράθηκε.
Έλιωσε το ακρυλικό 
κι έχασε τη φουντωτή του 
ογκώδη λάμψη 

Κι άρχισα τότε να θέλω να σου την πάρω πίσω
Να σου τη βγάλω και 
με τα ίδια μου τα χέρια να την επιδιορθώσω
        την αρκούδα 
Εμένα
        την ολόσωμη στολή 
Να τη στενέψω λίγο
ή να της κάνω τρύπες διαπερατές
Να μην την ξαναβάλεις
Να μείνει στην κρεμάστρα.  

ΑΒΟΡΙΓΙΝΗ

ΜΑΣΚΑΡΑΤΑ

teflon_9.indd   28 15/6/2013   2:24:48 μμ



29ΤΕΦΛΟΝ

Μην αγγίζετε
Το συρματόπλεγμά μου

Με προστατεύει

Γράφω χαϊκού
Εικόνα που ενώνει

Ο ζεστός ήλιος

Παγωτό σατέν
Ο ιδρώτας που τρέχει

Όταν αγαπάς

Στο καφενείο
Τα σοφά γεροντάκια

Γνώμες αλλάζουν

Μπλε πανσέληνος
Τα άσπαρτα χωράφια

Περιμένουνε

 
Δεν έχει τώρα

Στη ρηχή λίμνη μούσες
Καθρεφτίζονται

Άγρια λάμψη
Ήλιος στις αμυγδαλιές

Μυρίζει πέρσι

ΔΑΦΝΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
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30 ΤΕΦΛΟΝ

ΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

η μνήμη ψάρι στο πιάτο μ’ αγκίστρι 
στα σπλάχνα χωμένο 
σπαρταράει 

τροχίζω μασέλες δάχτυλα δόρατα
κάνω να την καρφώσω 
ξεγλιστράει 

όσο από τις φάκες μου διαφεύγει
πληθύνεται ο ιχθύς
γεννοβολάει    

  χάρτινους θώκους
  άχραντους τόπους 
  άκαμπτους τρόπους
  κίβδηλους κόκκους
  άσεμνους κρόκους
  άσπιλους κόπους 
  άσθματος τόπους 
  κούφιους ανθρώπους   
           
ανήμπορη 
στο θραύμα εμπρός
κατέληξα να μηρυκάζω
γκίνγκο

μολόχα 
         γιατρέσσα του βήχα
                               της ουλίτιδας
                               της φαρυγγίτιδας
                               των κολικών
                               της δυσουρίας
                               της διάρροιας
                               της πνευμονίας
                               της δυσεντερίας
                               των βρογχικών 
                               των δερματικών ανωμαλιών
                               των οιδημάτων και 
          των φλεγμονών

τώρα που μεγάλωσα 
κι έμαθα όλες τις αρρώστιες
απ’ την καλή και απ’ την ανάποδη
ένα μόνο σου ζητάω

από σφήκας τσίμπημα να με φυλάς
από σφήκας τσίμπημα

ΓΚΙΝΓΚΟ

ΜΩΒ
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31ΤΕΦΛΟΝ

αγέρωχη ομορφιά μέσα στα βράχια
της γλώσσας μου μπαρούτι 
γνέθεις

μορόχωβα φιλεύω το τσουπί κουβεντολόι και μπομπότα ούλος ο κόσμος καρτεράει ο γιούκος να 
ψηλώσει χάιντε χάιντε πανουχλιάρικο ποτέ σου δεν ετήραξες το πλούτι
δυο σκουτιά και ένα γραίκι για τυράγνια στα εικοσπέντε δύναμη και στα τριάντα γνώση 

                  σσσςςς
    −αν άνοιγα το στόμα μου θαλάχω καμωμένα φονικά−

νουσά κι αστράς αστράφτει κελαρύζει ο τριπόταμος κάργα βατράχια και μπιρνάκια στην ψωφίδα 
κατσιφάρα έκιωσε το άρμεμα ολούθε αγάπη δεν κατέχω πότε θα γιάνεις τσιλιμπίθρικο οι 
τραμπουκαίοι δεν φεύγουνε ποτές δίχως να γευτούνε μιαν ρυτίδα αγάλι αγάλι μην κλαις ευτούνο 
είναι το κονάκι μας

το νέκταρ σου ασφάκα κοινωνώ
κι η μέλισσα ζηλεύει 

ΑΣΦΑΚΑ
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ΤΕΦΛΟΝ 33

Ήμασταν ξαπλωμένοι καταγής, γαμούσαμε
το γρασίδι, στο οποίο κυλιόμασταν,
γαμούσαμε τη φυλλωσιά, που
αγρυπνούσε από πάνω μας, εκμαιεύαμε
τα ονόματά μας, τα γράφαμε
πάνω σε πέτρες & τα παραδίδαμε
στη θάλασσα, στη θάλασσα μέσα μας, 
γιατί η πραγματική θάλασσα βρισκόταν μακριά.
Τρεφόμασταν με πρασινωπά,
λαμπυρίζοντα υγρά, δεν
μας ερχόταν πείνα, εκτός από
την πείνα για τα σώματά μας, 
τα οποία δεν μπορούσαμε να χορτάσουμε
με τίποτα. Κοιμόμασταν κάτω 
από τ’ αστέρια, μαζί με τ’ αστέρια,
κοιμόμασταν με τον ήλιο, 
γιατί ήταν νύχτα, κι ο
ήλιος κοιμόταν. Δεν γαμούσαμε
το σύστημα, όχι, κανένας 
μας δεν ήθελε να γαμήσει αυτό 
το απαίσιο σύστημα. Έτσι όμως 
μας γαμούσε το σύστημα, ασταμάτητα,
παντού, όπου μας πετύχαινε.
Γαμούσαμε εντωμεταξύ τα
σκαθάρια, τις αραχνιές, τον
βραδινό αέρα & τους σάλιαγκες,
αυτούς τους γλιτσερούς συντρόφους, που
ήταν δύσκολοι στο γαμήσι.
Τρεφόμασταν με πρασινωπά
λαμπυρίζοντα υγρά,
από την πείνα για τα
σώματά μας, ενώ στην οθόνη
έφεγγε μια αχρησιμοποίητη μέρα,
οι επιθυμίες μας σταθερά υπό έλεγχο, σταθερά
υπό τον έλεγχο της επιθυμίας.

CIORANS VERMÄCHTNIS H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ CIORAN

Wir lagen am Boden, fickten
das Gras, in dem wir uns rollten,
wir fickten das Laub, das 
über uns wachte, wir kitzelten
unsere Namen heraus, schrieben
sie auf Steine & übergaben sie
dem Meer, dem Meer in uns, 
denn das wirkliche Meer lag fern.
Wir ernährten uns von grünlich
schimmernden Flüssigkeiten, es 
kam kein Hunger auf, außer der
Hunger auf unsere Körper, von
denen wir nicht genug bekommen
konnten. Wir schliefen unter 
den Sternen, mit den Sternen,
wir schliefen mit der Sonne, 
denn es war Nacht, uns die
Sonne schlief. Wir fickten
nicht das System, nein, dieses
gräßliche System wollte von
uns niemand ficken. Dabei fickte
das System uns, unaufhörlich,
überall, wo es uns erwischte.
Wir fickten unterdessen die 
Käfer, die Spinnennetze, den 
Nachtwind & die Schnecken,
diese glitschigen Gefährten, die
selbst schwer am Ficken waren.
Wir ernährten uns von grünlich
schimmernden Flüssigkeiten,
von unserem Hunger auf unsere
Körper, während am Bildschirm
ein unverbrauchter Tag aufschien,
unser Begehren fest im Griff, fest
im Griff des Begehrens.
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Θόρυβος καύσης για πρωινό, 
καπνιστή ρέγγα από αειφόρο αλιεία,
κι εσύ κάθεσαι εκεί, σα να έχεις
καταπιεί τρία τρελοκομεία.

Σάββατο βράδυ στις διακοπές, 
η παιδική χαρά όχι και τόσο πολυσύχναστη˙
στη σκιά μιας ωραίας Άγνωστης
συλλογίζεσαι, τι να είναι, πότε.

Τραμ κάνουν άσκοπα διαφήμιση,
αυτοκίνητα πηγαίνουν άσκοπα πέρα δώθε˙
δουλεύουν, καταναλώνουν, δουλεύουν κι άλλο,
αν και τα λεφτά ήδη εδώ και καιρό δεν φτάνουν.

Η πίστη
στη χρησιμότητα των ιδιωτικών σου υποθέσεων,
έχει προκαλέσει κακό 
ακόμα και σε ολόκληρους πλανήτες.

Ο άντρας κομπάζει μέσα απ’ το σκοτάδι του, 
η γυναίκα, ένα επικίνδυνο ζώο,
του στήνει καρτέρι, του πουτσοκουβαλητή,
ο οποίος, όπως νομίζει, έχει τα πάντα υπό έλεγχο.

Οι άνθρωποι φτιάχνουν απ’ τη σκόνη
των νεκρών τους ασβεστόχρωμα,
ασβεστώνουν τα σπίτια τους μέσα έξω,
για να μυρίζουν πια τα πάντα θάνατο,

ακόμα κι εδώ στο πεδίο έλξης
αυτής της άγνωστης Ωραίας,
ερμαφρόδιτα, ανώνυμα,
ηλεκτρισμένα ευχάριστα.

GEFÄHRLICHE TIERE ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΖΩΑ

Verbrennungslärm zum Frühstück,
Bückling aus nachhaltiger Fischerei,
und du hockst da, als hättest du
drei Irrenhäuser geschluckt.

Es ist ein Sonnabend in den Ferien,
der Spielplatz mäßig frequentiert;
im Schatten einer schönen Unbekannten
grübelst du, was wäre, wenn.

Straßenbahnen machen sinnlos Werbung,
Autos fahren sinnlos hin und her;
arbeiten, konsumieren, noch mehr arbeiten,
obwohl das Geld schon lange nicht mehr stimmt.

An die Nützlichkeit
der eigenen Sache zu glauben,
hat schon ganze Planeten
übel zugerichtet.

Der Mann schwadroniert durch seine Düsternis,
die Frau, ein gefährliches Tier,
lauert ihm auf, dem Schwanzträger,
der die Sache, wie er meint, fest im Griff hat.

Die Menschen machen sich aus dem Staub 
ihrer Toten eine Schlämmkreide,
sie tünchen ihre Häuser in- und auswändig,
so daß nun alles nach Tod riecht,

auch hier im Dunstkreis
dieser unbekannten Schönen,
androgyn, anonym, 
elektrisierend angenehm.

KAI POHL ΤΕΦΛΟΝ
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είναι η άμμος που τις πέτρες λειαίνει
είναι ο αέρας που τα σύννεφα κινεί
που κάνει θορύβους και τους σπόρους κουβαλά
είναι ο αέρας που τα βουνά κουνά

είναι ο άνθρωπος που φτιάχνει τ’ αστέρια
είναι ο άνθρωπος που τους αριθμούς αγαπά
είναι ο άνθρωπος που τις λέξεις αγαπά
είναι ο άνθρωπος που κομματιάζει τα τραγούδια

είναι η θέληση που είναι η αιτία
είναι ο παίκτης που τον κόσμο τιμαριθμοποιεί
είναι το γουντ μπάφαλο που έχει το μέγεθος 
 της ελβετίας
είναι η ορμονική σούπερ-κόλλα που τον δεσμό
  μεταξύ των ερωτευμένων σταθεροποιεί

είναι ο πόλεμος που φτιάχνει δρόμους
είναι το κεφάλι που τα φράγκα επινοεί
είναι το πνεύμα που την πράξη εκτελεί
είναι η είσοδος του οξυγόνου

είναι το όνειρο που φοβάται το ψύχος
είναι η εμφάνιση που προφυλάσσει τη γυναίκα
είναι η τρέλα που φωτίζει την οθόνη
είναι ο ήχος που περιβάλλει τη γη

είναι η ρωγμή που την ψυχή ζωογονεί
είναι το τσιπ που τον χρόνο διαστέλλει
είναι ο πλούτος που έχει την υποχρέωση
που τη μία γλώσσα από τις άλλες χωρίζει

είναι ο μυς που την πόρτα ανοίγει
είναι το όνομα που αλλάζει τις ράγες
είναι το πουλί που την πηγή εντοπίζει
είναι η ύλη που κλιμακώνει την ανάπτυξη

είναι ο σκοπός που ρίχνει το χαρτί
είναι το άστρο που το κύτταρο παράγει
είναι η ταινία που την ανάμνηση καταγράφει
είναι η νύχτα ή είναι η ομίχλη

είναι η παγοθύελλα που μπλοκάρει την αντίσταση
είναι ο μαύρος ωκεανός
είναι η ξαφνική επιτυχία είναι το βραβείο
είναι η επιθυμία που κάνει το δέρμα να τρέμει

IST ES STOFFWECHSELMÜLL DER
DIE SEHKRAFT ZERSTÖRT

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ

ist es der sand der die steine schleift
ist es der wind der die wolken antreibt
die geräusche macht und die samen trägt
ist es der wind der die bäume bewegt

ist es der mann der die sterne macht
ist es der mann der die zahlen liebt
ist es der mann der die wörter liebt
ist es der mann der die gesänge zerschlägt

ist es der wille der die ursache ist
ist es der spieler der die welt indexiert
ist es der wood buffalo der die grösse der schweiz hat
ist es der hormonelle superkleber der die bindung
               an den geliebten menschen festigt

ist es der krieg der die piste baut
ist es der kopf der die maus erfindet
ist es der geist der die handlung ausführt
ist es der eintritt des sauerstoffs

ist es der traum der die kälte fürchtet
ist es der anblick der die frau bewahrt
ist es der wahnsinn der die leinwand erleuchtet
ist es der ton der die erde umgibt

ist es der riß der die seele belebt
ist es der chip der die zeitspanne dehnt
ist es der reichtum der die pflicht hat
der die eine zunge von der anderen trennt

ist es der muskel der die tür öffnet
ist es der name der die weiche stellt
ist es der vogel der die quelle aufspürt
ist es der stoff der die entwicklung zuspitzt

ist es der zweck der die karte spielt
ist es der stern der die zelle produziert
ist es der film der die erinnerung aufnimmt
ist es die nacht oder ist es der nebel

ist es der eissturm der die abwehr blockiert
ist es der schwarze ozean
ist es der durchbruch ist es der preis
ist es der wunsch der die haut zittern macht

KAI POHLΤΕΦΛΟΝ
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Η Κροατία είναι η πατρίδα της γραβάτας, όπως 
η Γαλλία είναι η πατρίδα της μόδας, η Βραζιλία 
η πατρίδα του καφέ, η Ελβετία η πατρίδα του 
ελβετικού τυριού και των ελβετικών ρολογιών. 
Τα Σόδομα και τα Γόμορρα είναι η πατρίδα των 
ναυαγών, των ξεριζωμένων, των νταβατζήδων 
και των ληστών. Ο πόλεμος είναι η πατρίδα των 
ηγεμόνων. Ο καιρός τρελαίνεται, το κατεστη-
μένο ανατινάζει ορφανές βαλίτσες. Ο κόσμος 
δεν είναι πατρίδα, μυρίζει απλά οικεία˙ του λεί-
πει η ζεστασιά και το φως. 

Η πατρίδα της σαλμονέλας δεν είναι αποκλει-
στικά η πατατοσαλάτα. Η πατρίδα των αγγου-
ριών είναι η Ινδία και των μικρών κονδυλωδών 
αγγουριών-τουρσί η Αφρική. Η Γκάγια είναι η 
πατρίδα των Γκαγιανών, το Μασάι Μάρα η πα-
τρίδα των Μασάι, η Χιλή είναι η πατρίδα των 
τσίλι ροκότο, στη Χιλή λέγονται και λοκότο. Το 
Σάπμι δηλώνει τόσο τον λαό όσο και την πα-
τρίδα των Λαπώνων, οι οποίοι στα νορβηγικά 
λέγονται Σάμεν. Το Νάσβιλ είναι η πατρίδα της 
κάντρι μουσικής και το Μέμφις η πατρίδα του 
Έλβις. Η πατρίδα της Μπάγερν είναι η Βαυα-
ρία. Roma, patria Romanum.

DIE STEPPE, DIE HEIMAT, DER HERD 
UND DER TOD

Η ΣΤΕΠΑ, Η ΠΑΤΡΙΔΑ, Η ΕΣΤΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

Kroatien ist die Heimat der Krawatten, so wie Frankreich 
die Heimat der Mode, Brasilien die Heimat des Kaffees, die 
Schweiz die Heimat des Schweizer Käses und der Schweizer 
Uhren ist. Sodom und Gomorrha ist die Heimat der Gestrande-
ten, Entwurzelten, Zuhälter und Diebe. Der Krieg ist die Heimat 
der Herrscher. Das Wetter spielt verrückt, das Establishment 
sprengt stehengebliebene Koffer. Die Welt ist keine Heimat, sie 
riecht nur vertraut; es mangelt an Wärme und Licht.

Die Heimat der Salmonellen ist nicht ausschließlich der Kar-
toffelsalat. Die Heimat der Salatgurken ist Indien und die der 
kleinen warzigen Gewürzgurken Afrika. Gaya ist die Heimat 
der Gayaner, Maasai Mara die Heimat der Maasai, Chile ist die 
Heimat der Rocoto-Chilis, in Chile auch Locoto genannt. Sáp-
mi bedeutet sowohl das Volk als auch die Heimat der Lappen, 
die auf Norwegisch Samen heißen. Nashville ist die Heimat der 
Countrymusik und Memphis die Heimat von Elvis. Die Heimat 
der Bayern in Bayern. Roma, patria Romanum.

Μην αγοράζετε αρωματικό τσάι, σκυλιά με 
τατουάζ, μίνι γουρούνια, πλαστικά φυτά, κο-
ράλλια, έπιπλα, κορνίζες, ξύλινα κουτιά, χαρ-
ταετούς στο σούπερ μάρκετ. Μην αγοράζετε 
σερβίτσια, καλλυντικά, σεντόνια, ρούχα που 
απαιτούν πρόβα. Μην αγοράζετε στοκ εμπο-
ρεύματα, φυλακισμένα άγρια ζώα ή εξωτικά 
πουλιά, βρώμικους φακούς, υποσχετικές και 
μετοχές. Μην αγοράζετε ακριβά χάπια ή ποτά, 
πλαστικά μπουκάλια, πλαστογραφήσεις. Μην 
αγοράζετε λογισμικά! Μην αγοράζετε τσάντες 
με χειρολαβές, που πρέπει να τις κρατάτε στο 
χέρι. Θα χρειαστείτε τα χέρια σας για άλλα 
πράγματα. Μην αγοράζετε καινούργια Ι.Χ. πια, 
φορητά πολυβόλα, προϊόντα που προκαλούν 
πόνο. Μην αγοράζετε φόβο, πανικό, εξουσία, 
εταιρικά μερίδια για ασφάλεια. Μην αγοράζετε 
πράγματα, των οποίων ο σκοπός έχει ξεκάθαρα 
καθοριστεί. Μην αγοράζετε εισιτήριο για την 
επανάσταση.

FAHRKARTE ZUR REVOLUTION ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Kaufen Sie keinen parfümierten Tee, keine tätowierten Hun-
de, keine Minischweine, keine Plastikpflanzen, keine Koral-
len, Möbel, Bilderrahmen, Holzschachteln, keine Drachen im 
Supermarkt. Kaufen Sie kein Geschirr, keine Kosmetik, keine 
Bettwäsche, keine Kleidung, die Anproben erfordert. Kaufen 
Sie keine Ladenhüter, Wildfänge oder Exoten, keine schmutzige 
Optik, Optionen oder Optionsscheine. Kaufen sie keine teuren 
Pillen oder Drinks, keine Plastikflaschen, keine Fälschungen. 
Kaufen Sie keine Software! Kaufen Sie keine Tasche mit Grif-
fen, die Sie in der Hand halten müssen. Sie werden Ihre Hände 
für andere Dinge brauchen! Kaufen Sie keine neuen PKW mehr, 
keine Mikrowellen, keine Handfeuerwaffen, keine Produkte, 
die mit Leid verbunden sind. Kaufen Sie keine Angst, keine Pa- 
nik, keine Macht, keine Firmenanteile als Sicherheit. Kaufen Sie 
keine Dinge, deren Zweck eindeutig festgelegt ist. Kaufen Sie 
keine Fahrkarte zur Revolution.

KAI POHL ΤΕΦΛΟΝ
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Ο γέρος Ινδιάνος
έφτασε στην κορυφή του βουνού του,
όπου ξάπλωσε για να πεθάνει.

Η ματιά του 
αγγίζει πουλιά θανάτου, που από πάνω του   
 κύκλους κάνουν, 
καθώς βλέπουν ότι έχει έρθει η ώρα.

Ο Άρης® όμως1,
λιμασμένος, αστακοπλισμένος,
τον φέρνει πίσω στη γλυκιά ζωή
με την τελευταία μπουκιά.

Γιατί ο Άρης®,
ο τυλιγμένος με ατσάλι θεός,
χρειάζεται κομπάρσους για το μακελειό,
πιλότους για τα πουλιά θανάτου,
σώματα, που εξατμίζονται σε σκιές
υπό το τρελό φως
του τεχνητού ήλιου.

Ο Άρης® χρειάζεται ζωντανούς τους 
εθισμένους στον θάνατο, 
για να επιβιώσει ο ίδιος,
ο τελευταίος, αλλά πιo τρομερός θεός.

 

1. Mars: Ο θεός Άρης, αλλά και η γνωστή μάρκα σοκολάτας.

AUS UNSERER WERBUNG ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΑΣ

Der alte Indianer
hat den Gipfel seines Berges erreicht,
auf dem er sich zum Sterben niederlegt.

Sein Blick 
streift Todesvögel, die über ihm kreisen,
sehend, daß sie Zeit gekommen ist.

Mars® aber, 
ausgehungert, waffenstarrend,
holt ihn mit dem letzten Bissen
ins süße Leben zurück.
 
Denn Mars®,
in Stahl gehüllter Gott,
braucht Statisten fürs Gemetzel,
Piloten für die Todesvögel,
Leiber, die zu Schlagschatten verdampfen
im irren Licht
der menschengemachten Sonne.

Mars® braucht die Todessüchtigen lebendig,
um selbst zu überleben, 
der letzte, aber der furchtbarste Gott.
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der panik ein gesicht geben/ der panic room am rande der panik/ signale der panik/ panik-attacken

der panik-cup/ system der panik/ panik-verschlüsse/ panik-panther/ panik-kranke panik-forscher/ portrait der panik/ pan-
ik-schalter/ panik-indikator/ der panik-typ/ getrieben von panik/ panik-rocker/ panik-propaganda/ panik-partei/ panik-hitparade/ 
panik-haken/ der panik-gott/ panik-ausverkauf/ panik-alarm/ wunder punkt der panik/ panik-abend/ panik-amok-horror show/ 
bse-panik/ panik-firma/ panik-funktion/ panik-öffnung/ panik-crew/ show-down auf der höhe der panik/ der panik-präsident/ die 
panik-party/ panik-thesen/ panik-chronik/ panik-störung/ nichts ausser panik

panik es nicht zu schaffen/ panik zu versagen/ allein mit der panik/ panik panik zu bekommen/ angst vor der panik/ panik vor der 
panik/ ausbeutung der panik/ regeln der panik/ die zeit die opfer und die rolle der panik/ panik und depression/ ein wichtiger 
schutz vor der panik/ unter dem eindruck von panik die panik nähren

gewitter zog auf –eine quelle der panik/ massentierhaltung vor der panik/ harold pietschmann vor der panik/ in aschewolken und 
panik verloren/ in der panik versagt der verstand/ panik ohne bewusstsein

tiefkühlfritten in panik/ fisch in panik/ die panik des hundes/ die panik der mutter/ gesellschaft der panik/ panik die nach den 
schüssen einsetzt

schweissperlen des scheiterns und der panik auf der stirn

panik ist das was zusammenhält/ panik ist die technologische machbarkeit des brennstoffzellenantriebs/ panik ist das unwissen/ 
panik ist das falsche system

die grundlagen der panik des untergangs/ puppenhaft in ihrer panik

ein schatten der panik hing über meinem geist/ inmitten der panik und verwirrung tobte eine furie/ ein schleicher irgendwo der 
panik bekam wenn eine regenwolke auftauchte

zauber und panik/ gier und panik/ panik im nächtlichen london/ layout der panik/ euphorie der panik/ panik dieses irre glücks-
gefühl

aus der panik geborene gebete/ panik unter wildtieren/ panik-snap/ globalisierung der panik/ regenwasser und klammergriff der 
panik/ die kalte hand der panik

ein flüchtiger augenblick der panik/ anzeichen der panik bei regierung und gewerkschaften/ der panik race way/ das ganze aus-
mass der panik verwirrung und todesangst/ berichterstattung in der panik des augenblicks

dämonen der panik/ sog der panik/ panik ein stossgebet

panik an der geldmaschine/ traumfresser/ von panik eroberte körper

panik in geschlossenen räumen/ im rausch der panik/ im eifer der panik/ wenn der panik flügel wachsen

panikträume der letzten nacht/ clarks kognitives modell der panik/ die panik leerer kassen/ atem- und entspannungsübungen/ 
biofeedback/ konfrontation mit symptomen der panik

angeweht von der panik des tatorts/ vom gespenstischen chaos einer zusammenstürzenden welt/ in den resten eines aus-
gebrannten kosmos sitzt der vergessene gott der panik

BIOFEEDBACK PANIKENERGIE
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να δίνεις πρόσωπο στον πανικό/ το δωμάτιο 
πανικού στο χείλος του πανικού/ σήματα 
πανικού/ επιθέσεις πανικού

το κύπελλο του πανικού/ σύστημα πανικού/ 
καπάκια πανικού/ πάνθηρας πανικού/ 
άρρωστος πανικού ερευνητής πανικού/ 
πορτραίτο πανικού/ διακόπτης πανικού/ 
δείκτης πανικού/ ο τύπος πανικού/ ωθούμενος 
από πανικό/ ροκάς πανικού/ προπαγάνδα 
πανικού/ κόμμα πανικού/ μουσική εκπομπή 
με χιτάκια πανικού/ γάντζος πανικού/ ο θεός 
του πανικού/ ξεπούλημα πανικού/ συναγερμός 
πανικού/ η αχίλλειος πτέρνα του πανικού/ 
βράδυ πανικού/ σόου πανικού-αμόκ-τρόμου/ 
νόσος-των-τρελών-αγελάδων-πανικός/ εταιρία 
πανικού/ λειτουργία πανικού/ τρύπα πανικού/ 
crew πανικού/ show-down στο αποκορύφωμα 
του πανικού/ ο πρόεδρος του πανικού/ πάρτυ 
πανικού/ θέσεις πανικού/ χρονικό πανικού/ 
διαταραχή πανικού/ τίποτα εκτός από πανικό

πανικός ότι δεν θα τα καταφέρω/ πανικός ότι 
θα αποτύχω/ μόνος με τον πανικό/ πανικός ότι 
θα με πιάσει πανικός/ φόβος για τον πανικό/ 
πανικός πριν τον πανικό/ εκμετάλλευση του 
πανικού/ οι κανόνες του πανικού/ ο χρόνος 
τα θύματα και ο ρόλος του πανικού/ πανικός 
και κατάθλιψη/ σημαντική προστασία από τον 
πανικό/ να τρέφεις τον πανικό υπό την επήρεια 
του πανικού

η καταιγίδα πλησίαζε –μια πηγή πανικού/ 
μαζική κατοχή ζώων από πανικό/ ο harold 
pietschmann σε πανικό/ χαμένος σε σύννεφα 
τέφρας και πανικό/ στον πανικό δεν πιάνει η 
λογική/ πανικός χωρίς συνείδηση

κατεψυγμένες πατάτες σε πανικό/ ψάρι σε 
πανικό/ ο πανικός του σκύλου/ ο πανικός της 
μητέρας/ κοινωνία του πανικού/ πανικός που 
αρχίζει μετά τους πυροβολισμούς

χάντρες ιδρώτα αποτυχίας και πανικού στο 
μέτωπο 

ο πανικός είναι αυτό που συσπειρώνει/ ο 
πανικός είναι η τεχνολογική πραγματοποίηση 
της κίνησης με κυψέλες καυσίμου/ πανικός 
είναι η μη-γνώση/ πανικός είναι το λάθος 
σύστημα
 
οι βάσεις του πανικού της παρακμής/ 
κουκλίστικη στον πανικό της

μια σκιά του πανικού κρεμόταν πάνω από το 
πνεύμα μου/ ανάμεσα στον πανικό και στη 
σύγχυση λυσσομανούσε μια μαινάδα/ ένας 
υποκριτής που κάπου τον έπιασε πανικός όταν 
εμφανίστηκε ένα σύννεφο βροχής

μαγεία και πανικός/ απληστία και πανικός/ 
πανικός στο νυχτερινό λονδίνο/ σελιδοποίηση 
του πανικού/ ευφορία πανικού/ πανικός αυτό 
το τρελό συναίσθημα ευτυχίας

από πανικό γεννημένες προσευχές/ πανικός 
μεταξύ άγριων ζώων/ σφηνάκι πανικού/ 
παγκοσμιοποίηση του πανικού/ βρόχινο νερό 
και λαβή πανικού/ το κρύο χέρι του πανικού

μια φευγαλέα στιγμή πανικού/ ένδειξη πανικού 
σε κυβέρνηση και συνδικάτα/ ο πανικός race 
way/ ολόκληρος ο όγκος σύγχυσης πανικού και 
θανατικής αγωνίας/ ανταπόκριση στον πανικό 
της στιγμής

δαίμονες πανικού/ αναρρόφηση πανικού/ 
πανικός ένα πάτερ ημών

πανικός στη μηχανή χρημάτων/ ονειροφάγος/ 
σώματα κυριευμένα από πανικό

πανικός σε κλειστούς χώρους/ στην έκσταση 
του πανικού/ στην έξαψη του πανικού/ όταν ο 
πανικός βγάζει φτερά

όνειρα πανικού της τελευταίας νύχτας/ 
γνωστικό μοντέλο πανικού του clark/ ο πανικός 
των άδειων ταμείων/ ασκήσεις αναπνοής και 
χαλάρωσης/ biofeedback/ αναμέτρηση με τα 
συμπτώματα του πανικού

διαπνεόμενοι από τον πανικό του τόπου 
του εγκλήματος/ από το φρικτό χάος ενός 
κόσμου που καταρρέει/ στα απομεινάρια ενός 
αποτεφρωμένου κόσμου κάθεται ο ξεχασμένος 
θεός του πανικού

ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΑΝΙΚΟΣ
2
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ανέφελος ουρανός το πρωί & 
ο τρόπος της αλλαγής:
θόρυβος απ’ τον δρόμο, που κυλά σαν μουρμούρισμα   
 θάλασσας

ένα κουνούπι, δύο καρέκλες (μία
για τον κώλο, μία για τα πόδια)˙
πρέπει να φύγω από δω,
παράλογη ησυχία 

το φως – αυτή η πουτάνα! ο Θεός
είναι τελειωμένος,
η κουρτίνα θροΐζει.
τι τρέχει με την τρυφερότητα;

κανείς δεν περνούσε απ’ αυτόν τον κλειστό χώρο
όταν εξαφανίζονταν τα χρώματα

& εικόνες σε ενορατικό φως
& θόρυβοι –
                       γεμάτοι αισθήσεις
(πού μένουν τα χέρια, το δέρμα;)

θάνατος στις λεύκες 
«ω μπέιμπι!» – το λαμπατέρ σου!
σκατοσύμπαν. 

πολλή ζέστη
πολλά πράγματα και σαβούρα
ο καναπές του Στέφεν: «δεν μπορώ να τον αποχωριστώ»

τσιγάρα, μπύρα και σκόρδο –
(αλλαγή τόπου)
αρκούν, για να συνεχίσεις να ζεις λίγο ακόμα.

με ξάπλωσε στο γρασίδι, αφού
είχα ανέβει τον δρόμο,
μπροστά από σιτοβολώνες και μπιζελοχώραφα,
απ’ τα οποία ξεπηδούσαν σμήνη περιστεριών.

: ο θόρυβος γίνεται πιο δυνατός, ανεξέλεγκτος,

δέκα Αυγούστου – ο θόρυβος του τρένου,
που διαχέεται στην ύπαιθρο,
φως στο κουπέ,
«τέτοιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν 
μέσα σε μια στιγμή»

ένα μενεξεδένιο ηλιοβασίλεμα, δυτικά,
πανομοιότυπα χωράφια, η φαινομενικά
τυχαία αλληλουχία των αντικειμένων –
πιο πίσω,
«when the summer’s gone,
where will we be?»
 

WOLKEN & WIND ΣΥΝΝΕΦΑ & ΑΕΡΑΣ

wolkenloser Himmel am Morgen &
die Art der Veränderung:
Straßenlärm, der heranrollt wie Meeresrauschen

eine Mücke, zwei Stühle (einer
für den Arsch, einer für die Füße);
ich muß weg hier,
sinnlose Stille

das Licht – diese Hure! Gott
ist erledigt,
die Gardine bewegt sich leicht.
was ist los mit der Zärtlichkeit?

niemand lief durch diesen ungeöffneten Raum
als die Farben verschwanden

& Bilder in visionärem Licht
& Geräusche –
                       völlig von Sinnen,
(wo bleiben die Hände, die Haut?)

Tod in den Pappeln,
»O Baby!« – deine Stehlampe!
Scheißuniversum.

zuviel Hitze
zuviel Stoff und Krempel,
Steffn’s Sofa: »kann mich nicht trennen davon«

Zigaretten, Bier und Knoblauch –
(Ortswechsel)
das reicht aus, um ein bißchen weiterzuleben.

legte mich ins Gras, nachdem ich
den Weg hochgewandert war,
vorbei an Weizen- und Erbsenfeldern,
aus denen Taubenschwärme aufflogen.

: der Lärm wird lauter, unkontrollierbar,

zehnter August – das Geräusch des Zuges,
das sich in der Landschaft ausbreitet,
Licht im Abteil, 
»solche Entscheidungen müssen innerhalb
eines Augenblicks getroffen werden«

ein violetter Sonnenuntergang, westwärts,
abgedroschene Felder, die scheinbar
zufällige Aneinanderreihung von Objekten –
dahinter,
»when the summer’s gone,
where will we be?«
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το φως ένα βράδυ του Ιούλη,
«κανένα όνειρο του Ιούλη», σύννεφα
κουβαλούν το μαύρο φως πάνω απ’ την οδό Γκλάιμ.
όσο μ’ αγαπάς, θα μένω
μόνο 2 τσιγάρα δρόμο μακριά σου.

ένα μοναχό άστρο δίπλα στην καρυδιά, αέρας
αγγίζει τα μόρια.

σκέψου: μια βδομάδα
να ζήσεις χωρίς κρέας και αλκοόλ.

das Licht an einem Juliabend,
»kein Julitraum«, Wolken
tragen das schwarze Licht über die Gleimstraße.
seit du mich liebst, wohne ich 
nur noch 2 Zigarettenlängen entfernt von dir.

ein einzelner Stern neben dem Nußbaum, Wind
streift die Moleküle.

Vorstellung: eine Woche
vegetarisch und alkoholfrei leben.

ζώο που ονειρεύεται στο γρασίδι χωρίς
να σκέφτεται το ρέμα ή το ρεύμα

η νύχτα είναι το κρεβάτι μου στον ποταμό
κυλά το πέτρωμα χωρίς τη σύμπραξη του
νερού που στέρεψε εδώ και χρόνια

το κρεβάτι μου κυλά στον ποταμό της νύχτας
που με χωρίζει απ’ τον χείμαρρο των
σκέψεων όπως κι απ’ το αέριο που ρέει

IM FLUSS IST MEIN BETT DIE NACHT ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΥ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

ein träumendes vieh im gras ohne
denken an strom oder strömung

die nacht ist mein bett im fluß
rollt gestein ohne zutun des
wassers das ausbleibt seit jahren

mein bett rollt im fluß der nacht
die mich trennt vom strom der
gedanken wie vom strömenden gas
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3.3.16
ηλιοφώτιστο παράθυρο βαριά κουρτίνα από φως
click not yet to continue ο γυμνός φόβος της    
 πρωτοπορίας
οι λέξεις εισβάλλουν just in time
                    σε ευαίσθητα συστήματα ασφαλείας
οι πολεμικές μηχανές κατά την προσγείωση έχουν μια  
 κάποια αισθητική

3.7.29
τα φοινικόφυλλα τρεμουλιάζουν στη λεωφόρο
δονήσεις τεχνικής φύσεως
σαν ελπίδα στην άμμο φυτεμένη
μεταβολίτες μιας γλώσσας που χωνεύει τον εαυτό της
σαν εξοπλισμός για τη δευτέρα παρουσία

3.9.2
αλλά ο ουρανός είναι ανοιχτός
ευρέως ορατά καρφώνει μια σαστισμένη καρδιά

3.9.6
λιγάκι άρρωστος μετά από πυρακτωμένη νύχτα
αλλάζω τρένο για το γκεζουντμπρούνεν1

πάνω απ’ όλα λάμπει ο πύργος της τηλεόρασης
δίπλα σε μια φαλάκρα τίγκα στα τατουάζ

3.10.7
δεν παραμένει το φως μια προσέγγιση 
                    στο horror vacui
δεν δείχνουν όλες οι εξηγήσεις
                    ύπουλα το αντίθετο
δεν επιταχύνει ο βομβαρδισμός των φωτονίων
                    στοιχειώδη θεωρήματα
δεν περιστρέφονται οι πληροφορίες από την πλευρά   
 τους γύρω από τον εαυτό τους

3.12.8
το βουητό στο τέλος της κλίμακας
μισό φεγγάρι μισή νυχτερινή αντανάκλαση του ήλιου
ένα χέρι που ψηλαφίζει στο σκοτάδι
η λέξη στο τέλος της αλυσίδας της κοσμογονίας

4.4.6
κάποιοι ψιθυρίζουν και κουβαλούν βόμβες γύρω από την  
 κοιλιά τους

 
 
 
 
 
 

1. Gesundbrunnen: Περιοχή του Βερολίνου. Στους δύο στίχους ο 
συγγραφέας παίζει με τις λέξεις «krank» (άρρωστος) και «gesund» 
(υγιής).

ELEKTROSYNTAKTIK ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

3.3.16
sonnenüberstrahltes fenster dichter vorhang aus  
 licht
click not yet to continue die nackte angst der   
 avantgarde
wörter fallen just in time
                   in sensitive sicherungssysteme ein
kampfmaschinen im anflug haben eine gewisse   
 ästhetik

3.7.29
palmwendel zittern am highway
erschütterungen technischer natur
wie hoffnung in den sand gesetzt
metaboliten einer sprache die sich selbst verdaut
wie das equipment für den jüngsten tag

3.9.2
aber der himmel ist offen
weithin sichtbar schlägt ein verwundertes herz

3.9.6
ein bißchen krank nach durchgebrannter nacht
steige gesundbrunnen um
über allem glänzt die telecafékugel
neben einer tätowierten glatze

3.10.7
bleibt nicht das licht eine näherung
               an den horror vacui
weisen nicht alle erklärungen
                hinterrücks auf ihr gegenteil
treibt nicht beschuß von photonen
              elementare sätze voran
kreisen nicht informationen ihrerseits um sich   
 selbst

3.12.8
das rauschen am ende der skala 
halb mond halb nächtlicher abglanz der sonne
eine ins dunkel tastende hand
das wort am ende der weltschöpfungskette

4.4.6
manche flüstern und tragen bomben um ihren   
 bauch
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Ένα
Η ποίηση δουλεύει με φευγαλέες κινητήριες 
δυνάμεις: κατάσταση, αντίληψη, διάδραση, 
μυθοπλασία, αφήγηση, διαφοροποίηση, 
φρίκη, ευτυχία, επανάληψη… Η επανάληψη 
ως η δραστικότερη εκφραστική φόρμα, η 
κυματώδης επανάληψη των λέξεων σε μια 
μέρα γεμάτη απεραντοσύνη, άνεμο και 
κατακερματισμό. Η φρίκη παίρνει καθαρή 
μορφή στη μνήμη της γλώσσας, τετριμμένη 
μετά τη νιοστή επανάληψη στην άχαρη δομή 
ενός προαστιακού σταθμού τρένου. Ακούγεται 
θόρυβος από μασούλημα, μετά μια φωνή˙ 
εντελώς χαμηλόφωνα μιλάει ένας δαίμονας. 
Είναι η ίδια η γλώσσα, που μιλάει, η εξιστόρηση 
των ιδίων βιωμάτων ξεπέφτει σε μία λίστα 
μοδάτων προσδιορισμών, η ίδια η ζωή σε 
συνεχή αυτο-πειραματισμό. Όταν ένας ειρμός 
σκέψεων καταλήγει στην αναγούλα με όλο και 
αυξανόμενο ρυθμό, όχι όμως επειδή κλείνει 
η φωνή, αλλά επειδή η συνείδηση είναι ένα 
τέρας, που φέρνει ακριβή αποτελέσματα.

Δύο
Μόνο μια φορά να χαζεύεις σαν ζώο τα 
σύννεφα, να μην νιώθεις σε καμία γλώσσα 
σαν στο σπίτι σου, εκτός από τη φυλλωσιά 
που τρεμοπαίζει, εκτός από το βούισμα του 
κελαρυστού νερού. Κι όμως η πόλη συνεχίζει 
να μπουρδολογεί, κουδουνίζει και τρίζει. Το 
γρασίδι ανθίζει μόνο του στη σιγή που έχει 
χαθεί. Η σιγή έγινε θόρυβος. Είναι αδύνατο να 
ξεχωρίσεις τη μεικτή χορωδία των μηχανών 
από τον θόρυβο των εσωτερικών Μαινάδων, ω 
Νύχτα. Πήρα ήδη ασπιρίνη και η αναδιανομή 
είναι σε εξέλιξη. Η θάλασσα δροσίζει, τα 
βουνά φλέγονται. Τώρα δεν πιστεύω σε τίποτα 
πια, γράφω πρωτόκολλα για επιτροπές μη 
ανεξάρτητες. Έτσι εκδικούμαι τους ανθρώπους 
των έργων, αυτούς τους εξαρτημένους από 
φιλοδοξία και περηφάνια, ουσία και πόνο, 
εξαρτημένους από τη βελτιστοποίηση 
των κερδών. Είναι ο πόνος που θολώνει 
τις αισθήσεις και φέρει το μαχαίρι, που 
ξεφλουδίζει τον πόνο. Ψάχνω για σχέσεις 
καθαρές, απότομες γοργές τομές.

Τρία
Να γράψει μπορεί κανείς τα πάντα, ο Κύριος 
βεβαίως δίδει ύπνον εις τον αγαπητόν αυτού. 
Η επιστήμη της ποίησης έχει να κάνει με την 
ποιητική όσο η κοσμολογία με την αισθητική, 
η ποιητική με την ποίηση όσο η οπτική με 
το βλέμμα. Αναγνωρίζω τα ποιήματα σαν 
έξυπνες επιθέσεις ενάντια στον λεκτικό 
ξεπεσμό, όχι σαν διανοητικές ασκήσεις 
ευεξίας. Το πάθος, όπου αστυνομία και άστυ 
δημιουργούν κοινότητα ανάγκης, το αφήνω 
στην παθολογία. Τελικά, ένας ποιητής δεν 
είναι θεωρητικός ή ακόμα χειρότερα πολιτικός. 
Ένας ποιητής είναι εκτελεστής μιας πράξης, η 
οποία κάνει προσιτή με συγκεκριμένο τρόπο 
την πολυπλοκότητα του κόσμου. Το σλόγκαν 
γράφω, γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς 
υποδηλώνει γράφω, γιατί δεν μπορώ να κάνω 
τίποτα άλλο. Κι έτσι, όπως κάποιος ονομάζει 
περιστασιακά ένα πετυχημένο φαγητό ποίημα, 
δεν θέλω να σερβιριστώ από έναν ποιητή, ο 
οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο πέρα 
από το να γράφει.

Τέσσερα
Το μυστικό της γλώσσας βρίσκεται στο ότι 
κάνει το απροσδόκητο εύλογο. Η γλώσσα, 
από την άλλη, δεν έχει και πολλά στολίδια, 
κι ο σάκος χωράει κι άλλα απίδια: Οι λέξεις, 
όπως και το φως, δεν έχουν μάζα. Κι επειδή 
κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς από πού βαστά 
η σκούφια τους, δεν παίζει κανένα ρόλο 
από πού τις παίρνουμε. Το σημαντικό είναι, 
για ποιον λόγο τις παίρνουμε. Ο σκοπός 
αγιάζει τις λέξεις. Η μη μίμηση της ποίησης 
τροφοδοτείται από τις συνθήκες, μέσα 
στις οποίες γεννιούνται τα ποιήματα. Το 
ποίημα σαν πρόθεση τρέχει πίσω από την 
πραγματικότητα χωλαίνοντας: Όποιος τη μόδα 
ακολουθεί, πάντα αργοπορημένος θε να ’ρθεί. 
Η ρεαλιστική θέση γίνεται εργαλείο στα χέρια 
των διαχειριστών συστημάτων. Η ποιητική 
υπόθεση αξίζει μετά βίας ως υποθήκη. Τα 
χρήματα από ένα βραβείο ή μια υποτροφία 
φτάνουν με καλή διαχείριση για έναν χρόνο. 
Το αγαθό που σπανίζει είναι ο χρόνος, γι’ αυτό 

ΔΩΔΕΚΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΧΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ 

KAI POHLΤΕΦΛΟΝ

Ο δήμαρχος Κοχ, διάφοροι εκκλησιαστικοί υπάλληλοι και άλλοι εκπρόσωποι της 
κυβέρνησης και των μεσιτικών γραφείων, έκαναν βόλτα στα προάστια για να καταργήσουν 
τη φτώχεια και να καθαρίσουν ό,τι βρωμιά είχε απομείνει. Ένας απ’ τους μεσίτες ακινήτων, 
ντυμένος αμελώς με μπλου τζιν, είπε: «η ποίηση είναι σκατά».
        KATHY ACKER

teflon_9.indd   43 15/6/2013   2:24:51 μμ



44

το γράψιμο είναι πολυτέλεια. Οι περισσότεροι 
έχουν χειρότερα πράγματα να κάνουν.

Πέντε
Η ποίηση, όπως όλο το σύστημα των τεχνών, 
έχει φτάσει σε μία κατάσταση πλήρους 
έλλειψης ταμπού, διάλυσης όλων των 
δογμάτων. Τώρα είναι το ψέμα αλήθεια, το 
άσχημο θεωρείται όμορφο, το υποτιθέμενο 
καλό προκαλεί μόνο δεινά. Επευφημείται ό,τι 
βάφει το θλιβερό γκρι του χρόνου σε χρυσό. 
Διεξάγονται συζητήσεις πολυτελείας, περί 
περιεχομένου και κατανόησης, αποκήρυξης 
των αστείων, της φάρσας και της πόζας, 
αποκήρυξης της γενικής. Όποιος εκφράζει 
απόψεις, που έχει αποκτήσει μόνος του, 
θεωρείται ύποπτος. Η κοσμοθεωρία ελέγχεται 
από την τηλεόραση, το ίντερνετ, τα smart-
phones κ.ο.κ. Όποιος αλυχτά με τους λύκους, 
μπορεί μετά να εξυμνεί το φεγγάρι. Η 
συζήτηση περί της χρησιμότητας της τέχνης 
είναι μια μπλόφα, για να αρνηθεί τη ζωή σαν 
αυτοσκοπό, απαλλαγμένη από το ψέμα, ότι 
είναι αλήθεια. Όσο πλησιάζουν τα χτυπήματα, 
τόσο πιο πολύ συνδέεται η επιβίωση με την 
άρνηση της κυρίαρχης λογικής.

Έξι
Μακάρι να ήταν η λίγκα αδιάφορη, το ψέμα 
στέρεο, μακάρι η ομίχλη στο δάσος να ήταν 
ο ομφαλός του κόσμου. Κι όμως κανείς δεν 
γνωρίζει εάν σε αυτή τη στυλιστικά ομοιόμορφη 
περιοχή τα σπίτια έχουν χτιστεί κατά μήκος 
των δρόμων ή οι δρόμοι κατά μήκος των 
σπιτιών. Συγκεντρώνομαι σε εικόνες απ’ έξω. 
Στη γλώσσα των αγγέλων λέξη και κόσμος 
είναι σχεδόν ταυτόσημες. Όταν λέμε πνεύμα 
εννοούμε γενικά κάτι νεφελώδες, όταν λέμε 
ποίηση εννοούμε γενικά την ποιητική τέχνη, 
όταν λέμε γάλα εννοούμε γενικά το αγελαδίσιο 
γάλα. Πού (καλύτερα: με ποιον τρόπο) γεννιέται 
ένα ποίημα. Στο γράψιμο; Στην απαγγελία; 
Ή μόνο τότε, όταν κάποιος το κατανοήσει; 
Το γάλα στερεύει, εάν δεν αρμεχθεί. Έχω 
σταματήσει να ψάχνω για ένα νόημα, για το 
στυλ της αυθεντικότητας ή να κουνώ τον κώλο 
μου με κατεύθυνση την αγορά. Η ανοησία είναι 
ο μοναδικός μοχλός της ομορφιάς. Το στυλ 
ανακόπτει την ορμή της βολής. 

Επτά
Επτά ποιήματα, ένα επτάστερο, μουρμουρίζει 
ο Benn, ο οποίος δεν είναι θεός1, και εάν κάτι 
πέσει από τον ουρανό, τότε μάλλον θα είναι 
φλεγόμενα συντρίμμια. Οι συνθήκες πάντα 
πιο σύνθετες, η αφθονία πάντα πιο άφθονη, 
τα δάση, οι μέλισσες, τα λουλούδια στην 
εξοχή πιο έξοχα, όταν στο λεπτό γλιστρά 

από μπροστά μας η Τρέλα φορώντας δέρμα 
λογικής. Πιο εύκολο είναι να περάσει μια 
καμήλα μέσα από το μάτι μιας βελόνας, παρά 
ένας ηλίθιος να χάσει τα λογικά του. Η ιστορία 
δεν γνωρίζει αναγκαιότητες, μόνο καταστάσεις, 
τις οποίες υπομένουμε, και βυθίζονται στο 
τίποτα, μόλις γίνουν αντιληπτές οι αιτίες τους 
και εξεγερθούν εναντίον τους οι άνθρωποι. Το 
νήμα της υπομονής είναι χρηματική οφειλή. 
Όπως στρώσαμε έτσι θα κοιμηθούμε κι όποιος 
δεν κοστίζει, δεν αξίζει. Από την άρνηση της 
άρνησης δεν προκύπτει κάποια θέση, το 
ποίημα στο τέλος είναι μια δυσανάγνωστη 
άσκηση, ένα πεντάγραμμο από οδοντόπαστα.

Οκτώ
Το προνόμιο να αναπολείς το θρόισμα του 
καλαμιού, σε λιμνώδη περιοχή, όπου η ζωή 
γίνεται ταινία, το τοπίο ολότητα, η τέχνη 
συναλλαγή –είναι αυτό προνόμιο του ποιητή; 
Είναι ο σπασίκλας, ο οποίος δεν γνωρίζει 
απόγνωση, που αντλεί έμπνευση όπως 
άλλοι νερό, που αποσύρεται στο καταφύγιο, 
νομίζοντας ότι είναι ο γυάλινος πύργος, όπου 
γράφει ποιήματα για να περνά η ώρα; Ωδές, 
που τρέφουν την έλλειψη, σκουριασμένες 
αναμνήσεις από το μέλλον, άυπνος στη Βιέννη 
πάνω σε ένα ηλεκτρονικό νέφος, άυπνος 
στη Ζυρίχη, ατάραχη ησυχία σαν πολυτέλεια 
καθεαυτή. Να απολαμβάνεις χαβιάρι και 
αστακό πάνω από τα σύννεφα σε δερμάτινες 
πολυθρόνες, να προετοιμάζεσαι για σενάρια 
της ανέχειας. Κατά τα άλλα είναι πολυτέλεια 
του συγγραφέα να έχει χρόνο, μεταφορές που 
δεν διαγράφονται, γεννημένες σε μια επαρχία 
που δεν υπάρχει, σαν μη ύπαρξη, σαν κουφάλα 
σε λάθος μέρος.

Εννιά
Τα καλά ποιήματα γεννιούνται από έλλειψη, 
οι αληθινοί ποιητές είναι μη ειδικοί. –Όπου η 
δουλειά του συγγραφέα είναι αναγνωρισμένο 
επάγγελμα, εκεί αποδέχεται ο επαγγελματίας 
συγγραφέας τις σχέσεις. Στην τελική, ένας 
φούρναρης δεν χρειάζεται να ψήσει με 
ξυλάλευρο. Ο επαγγελματίας συγγραφέας 
είναι ένας απολογητής του υπάρχοντος, ακόμα 
κι όταν δεν οφείλει ρητά πίστη στο κράτος. Οι 
εκτιμήσεις που διατυπώνει για την κοινότητα 
δεν απέχουν και πολύ από αυτή ενός 
αξιωματικού ή ενός εφοριακού υπαλλήλου. Το 
να γράφεις για να βγάλεις το ψωμί σου οδηγεί 
το πολύ πολύ σε αισθητική κερδοσκοπία. Ένας 
κερδοσκόπος δεν διαπραγματεύεται όμως 
το στάτους κβο (όσο αφόρητο κι αν είναι)˙ 
ένας κερδοσκόπος διαπραγματεύεται την 
τιμή.– Καλύτερα μη ειδικός παρά υποτακτικός, 
καλύτερα να ’σαι επαναστάτης παρά 

KAI POHL ΤΕΦΛΟΝ
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φιλισταίος! Τα καλά ποιήματα είναι αντιθέσεις, 
στις οποίες η πραγματικότητα σαν κόλαση δεν 
αναγκάζεται σε εξαφάνιση.

Δέκα
Ενώ ο Udo T. διαβάζει, ο Jürgen T. διασχίζει το 
λιβάδι βυθισμένος στις σκέψεις του. Το έντομο 
στον ώμο του Ralph G., κάτι ανάμεσα σε σκόρο 
και μυρμήγκι. Λούπινα και γαρύφαλλα στον 
δρόμο για τον κεντρικό αγωγό ανενεργού 
ηφαιστείου, κοντά στον λόφο Κάλτε Μπούχε. 
Γραμμές αεριωθούμενου μεταξύ θυσάνων, τα 
σύννεφα κόβουν τον αέρα. Ω Νύχτα, έχω ήδη 
πάρει ασπιρίνη, όπου οι ποιητές του κόσμου 
συναντιούνται στην επιφάνεια ενός κέρματος, 
περιπλανιούνται οι κατεστραμμένες ευκαιρίες 
σαν καπνός από καμένο ξύλο στα βοσκοτόπια, 
των οποίων την ηλικία εσύ μαθαίνεις να 
υπολογίζεις, αφού έχεις κόψει τον κορμό, για 
να μετρήσεις τα χρόνια του, τα βράδια, αφού 
έχεις κατουρήσει τα τσιμπούρια στο σημείο 
μηδέν της συνεννόησης, στο σημείο μηδέν 
της μοναξιάς του σώματος, στην πηγή της 
αναζήτησης της αλήθειας. Σε ποιον ανήκει το 
σώμα; Σε ποιον ανήκουν οι χειρονομίες του, 
ο χρόνος του; Ποιο πνεύμα ελέγχει το χάος 
κοντά στο σημείο μηδέν;

Έντεκα
Η ποίηση είναι μια σκιά της λέξης, η πόρτα 
σαν διέξοδος, η διέξοδος σαν όνειρο. 
Κανείς δεν γνωρίζει τους κανόνες. Η ποίηση 
είναι δυνητικά σκέτη θεωρία. Η μοναδική 
βεβαιότητα: είναι υπαρκτή ακόμα κι όταν 
δεν φαίνεται πραγματική, ούτε λογική ούτε 
αιτιακή, ακόμα κι όταν δεν είναι οργανωμένη 
σε σχολές ούτε αλλού συστηματικά 
μεθοδευμένη, και στην περίπτωση που είναι, 
τότε ελάχιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ένα 
άμορφο, αμφίβιο σώμα, το οποίο αποφεύγει 
τη σύλληψη. Εάν η ποίηση είναι ένα μαγαζάκι 
του τρόμου στο χείλος του Άδη, τότε πρέπει να 
επιμείνουμε: Αυτή η ποίηση δεν είναι έξω από 
εμάς, αλλά μέσα μας. Δεν είναι ευανάγνωστη, 
παρόλ’ αυτά πρέπει να προσπαθήσουμε 
να την αποκρυπτογραφήσουμε. Αρκετά 
με τα επιχειρήματα. Ωστόσο η ποίηση δεν 
είναι ζήτημα οπτικής γωνίας και σίγουρα 
όχι αντικειμενικό γεγονός. Η ποίηση δεν 
είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα που 
ανατρέπει την αλήθεια.

Δώδεκα
Έπρεπε να πιάσω φιλίες με τις αράχνες 
στην κουζίνα, με τις μύγες και τα ακάρια, με 
τις νύμφες στο ξύλο. Έπρεπε να προσέχω 
τα κουνούπια, τους μπάμπουρες στον κώλο 
φυσικά. Έπρεπε να τα βρω με τα σπουργίτια, 

που κατοικούν στα κοιλώματα της πρόσοψης, 
με τα περιστέρια στις καστανιές, με την 
αλεπού και με τον κόρακα, που μένουν δυο 
βήματα από δω. Έπρεπε να εμπιστευτώ την 
ανυπομονησία μου στα σύννεφα, στις λέξεις 
και στο φως. Έπρεπε να αφήσω την ενοχή 
μου στην κουφοξυλιά, την αθωότητά μου 
στην ομίχλη και στο λυκόφως. Έπρεπε να 
σταματήσω να επαναλαμβάνω αυτούς τους 
φτηνούς ισχυρισμούς: Ο καιρός τρελάθηκε, 
ο καιρός τρελάθηκε –έτσι δεν μπορεί να 
τρελαθεί ο καιρός. Προσπερνώ χωρίς να 
προφταίνω, ακούγεται σαν να επαναλαμβάνω, 
χωρίς να καταλαβαίνω, να πεθαίνω χωρίς να 
έχω ζήσει. Η φυλλωσιά των σημύδων θροΐζει 
σαν τσιτάτο.

1. Εδώ ο συγγραφέας παίζει με τη λέξη «Gott» (θεός), 
η οποία είναι το πρώτο συνθετικό του ονόματος του 
εξπρεσιονιστή ποιητή Gottfried Benn.

Αρχικό παράθεμα: Kathy Acker, Wollust. Δημοσιεύτηκε στο: 
Ultra light – last minute. ex+pop-literatur, Merve, Βερολίνο, 
1990, σ. 89.
Κατά τα άλλα, περιλαμβάνονται αποσπάσματα, κάποια 
ελαφρώς παραποιημένα, από έργα των Theodor Adorno, 
Gottfried Benn, Volker Braun, Erich Mühsam, Rudolf Rocker, 
Ιγκόρ Τερέντγιεφ, Oscar Wilde, από την Παλαιά Διαθήκη 
(Ψαλμός 127), από το ίντερνετ, από την υποκουλτούρα και 
από τη λαϊκή θυμοσοφία.

KAI POHLΤΕΦΛΟΝ

teflon_9.indd   45 15/6/2013   2:24:52 μμ



46 KAI POHL ΤΕΦΛΟΝ

μερικές φορές λάμπει ο ουρανός μονάχα
μια γαλανότερη σκιά διασκορπισμένες
μάζες βράχων καλυμμένες με γιγαντιαίες φτέρες
ο αέρας σαν ανθρακιά μία γέφυρα από μπετόν αρμέ
πάνω από μια ξεραμένη κοίτη ποταμού
συνθλιμμένες πόλεις κατεστραμμένα δάση
μικρές θολωτές ηλιοροφές ο
τρόμος της μοντέρνας κατανάλωσης
γεννά παραδεισένιες απεικονίσεις
μιας κολασμένης πραγματικότητας

κατά βάση δεν υπάρχει καμία
διαφορά μεταξύ του κανονικού
καθεστώτος της εκμετάλλευσης του ανθρώπου
και αυτού των στρατοπέδων το στρατόπεδο είναι απλά
η αφτιασίδωτη εικόνα της περισσότερο
ή λιγότερο συγκαλυμμένης κόλασης 
στην οποία ζούνε οι άνθρωποι παγκοσμίως

τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι η κόλαση
ενός κόσμου ο παράδεισος του οποίου είναι 
το σουπερμάρκετ για κακή μας τύχη είχαμε δίκιο
είμαστε ένοχοι γιατί σκεφτόμαστε
η πραγματικότητα δεν αποτελεί ποτέ μυστικό
το σουπερμάρκετ του οσβιέτσιμ1 ως 
σοκ για έναν κόσμο που δεν αντέχει
στη θέα του ίδιου του κατοπτρισμού του
το εμπόρευμα είναι το πραγματικά ταπεινωτικό

1. Oświęcim: Πόλη στη νότια Πολωνία, δίπλα στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς.

DER NIGER IN MALI

Ο ΝΙΓΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΑΛΙ

manchmal scheint der himmel nur
ein blauer schatten zerstreute
felsmassen baumfarnbewachsen
die luft wie glut eine stahlbetonbrücke
über einem ausgedörrten flußbett
zertrümmerte städte zerstörte wälder
kleine gewölbte oberlichter die
schrecken des modernen konsums
erzeugen paradiesische abbilder
einer infernalischen wirklichkeit

dem wesen nach gibt es keinen
unterschied zwischen dem normalen
regime der ausbeutung des menschen
und dem der lager das lager ist einfach
das unverstellte bild der mehr oder
weniger verschleierten hölle
in der die menschen weltweit leben

die konzentrationslager sind die hölle
einer welt deren paradies der supermarkt
ist zu unserem unglück hatten wir recht
wir sind schuldig weil wir denken
die wahrheit ist niemals ein geheimnis
der supermarkt von oswiecim als
schock für eine welt die den anblick
ihres eigenen spiegelbilds nicht erträgt
die ware ist das eigentlich erniedrigende
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ΠΑΝΟΣ ΧΑ!

Η επανάσταση των ζώων δεν είναι μακριά 
ούτε και κοντά βέβαια 
Τελευταία συναθροίζονται και συνωμοτούν 
μικρές αυτόνομες ομάδες, συμμορίες αστικών 
ζώων 
Η επανάσταση των ζώων πλησιάζει 
Ουρανοκατέβατοι ελέφαντες 
καταστρέφουν την πόλη 
Μόνο κάποιοι τυχεροί αντιμετωπίζονται με 
συμπάθεια και στοργή 
ενδεχομένως πρόκειται για αμοιβαία 
ερωτική έλξη μεταξύ αυτών και των μεγάλων 
ζώων 
Και κάποιοι αμφιλεγόμενοι μένουν ανέγγιχτοι 
πολλοί μιλούν για μυστική συμφωνία  
με τον βασιλιά των πιθήκων 
Οι υπόλοιποι, ως τώρα ματαιόσχολοι, 
υποφέρουμε 
και περιμένουμε να αρχίσουν οι εσωτερικές 
διαμάχες μεταξύ των ζώων 
Των οποίων η επανάσταση είναι κοντά 
όσο κοντά και ο θάνατος στα μελλοντικά 
θύματά τους 
Η επανάσταση των ζώων είναι μακριά 
όσο μακριά είμαι εγώ από εσάς 
και εσείς από την κατανόηση 
Μα να!, κιόλας άρχισαν τις διαμάχες 
οι ιπτάμενοι δεινόσαυροι! 
Η επανάσταση των ζώων είναι θέμα χρόνου 
σίγουρα είναι θέμα χρόνου
...
Η ελπίδα με έναν απλό αναγραμματισμό 
έγινε λεπίδα

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

47ΤΕΦΛΟΝ
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1.
φιλιόντουσαν για ώρες
ίσως και μέρες
κανείς δεν ξέρει ακριβώς

στο τέλος εκείνη
απομακρύνθηκε από τα σαρκώδη χείλη του
κι είχε στα δόντια της τη γλώσσα του

συγνώμη αλλά μετά από αυτό δεν ήθελα να σε ξανακούσω ποτέ,
του είπε κι έφυγε τρέχοντας 
καθώς οι χάντρες στον καρπό της 
δημιουργούσαν ένα ηχηρό βραχιόλισμα στο πλάνο

από τότε εκείνος
δεν ξαναμίλησε ποτέ 
μόνο τα φωνήεντα ξεστόμιζε
μιας περασμένης καύλας 
έτσι όπως ακριβώς κάνουνε όλοι οι μουγγοί
γι’ αυτό και κανείς δε μαθαίνει
πόσες μέρες φιλιόντουσαν
ακριβώς
 

2.
τύπε σνομπ
με τα ακουστικά
και τα γυαλιά ηλίου
εσύ με το σορτς
που ο ιδρώτας σου μυρίζει μέγκα τσάνελ
— εγώ;
ναι εσύ
που τώρα φέρνεις γύρω-γύρω 
το άλσος της νέας σμύρνης
επειδή στο είπε ο γιατρός σου
άκου

αν έπεφτε ξαφνικά
μια πηχτή ομίχλη στη γη
δε θα φώναζες 
ένα γιατρό ένα γιατρό
αλλά έναν τυφλό ρε παιδιά έναν τυφλό
και θα τον παρακάλαγες γονατιστός
χωρίς ακουστικά
με το gatorade σου να χύνεται στα πόδια
και με σπασμένα τα γυαλιά ηλίου
για να σε πάει 
αργά αργά
χεράκι χεράκι
μέχρι την έξοδο 

(της ζωής σου)

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

Κενό στην οδοντοστοιχία.
Διάστημα–

είναι ο έρωτας αναπηρία;

ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ

ΣΑΜΣΩΝ ΡΑΚΑΣ
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3.
δεν είναι ο καπιταλισμός
που μου πριονίζει τα πόδια τελικά

είναι η κανονικίλα 
που με καθηλώνει στη στεριά

και μοιάζω μ’ εκείνο το σκυλί
που σέρνει στην πλατεία αβοήθητο
τα πίσω πόδια του 

ο καπιταλισμός
απ’ όποια χιλιετία κι αν προέρχεται

οι τρελοί
γεννιούνται

από τις πέτρες
που πετάχτηκαν ένα απόγεμα αφηρημένα

από μια παρέα παιδιών
καθώς αυτά συζήταγαν με πάθος

να φτιάξουνε μια συμμορία
κι έτσι δεν κατάφεραν να κάνουν γκελ στη θάλασσα

δε γκελάρουν όλοι οι άνθρωποι,
να προσέχετε τις πέτρες που πετάτε

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΤΡΕΛΩΝ

φυσάμε ξεφυσάμε
δε βγαίνει ο βράχος από μέσα μας
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ένα ναυτάκι στην Τρούμπα
με βήμα ταχύ
άφραγκο
με το πηλήκιο στο χέρι
πάει να γαμήσει

εξαναγκασμένο
να φοράει κατά τη διάρκεια
το προφυλακτικό του προηγούμενου

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΗΣΗ ΣΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑ;

δυο γκαζάδικα
συναντιούνται αντικριστά
στον παγωμένο κόλπο της Αλάσκας
και κορνάρουνε οι καπετάνιοι μέσα στην ομίχλη

(εντωμεταξύ)

με είδε στο λεωφορείο το πρωί
και δε μου μίλησε

βότσαλα
κόκκοι που απειλήθηκαν
και γίνανε γροθιά

η αμμουδιά
ένα παζλ με βότσαλα
που λύθηκε

γρήγορα
σκεπάστε τη θάλασσα
περνάνε τα στρατεύματα

ΒΛΕΜΜΑΤΑ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σκεφτόμουν Κιπενμπέργκερ.
Πολύ δύσκολο να είσαι κάτι τέτοιο.
Έζησε μέχρι τα 44. Άφησε χιλιάδες έργα
όπως κάποιος αφήνει πριονίδι.
Τον θυμάμαι με τον ορό στο χέρι.
Τα τελευταία του λόγια. Όχι
τίποτα.
Όχι τελευταία λόγια είπε.
Μικρός τραυμάτιζε πουλιά.
Τη μέρα που πέθανε το χιόνι
είχε κολλήσει στο τζάμι του νοσοκομείου.
Τον σκεφτόμουν σήμερα.

Ένα σκυλί τρέχει μέσα στα χόρτα.
Το δάσος είναι ολόγυρά μας και σκοτεινιάζει.
Ανάβουμε φωτιά και καθόμαστε
οι φλόγες φωτίζουν τα πρόσωπά μας.
Το σκυλί επιστρέφει μ’ ένα βρεγμένο κλαδί στα δόντια.
Το θάβει κάπου κοντά μας.
Το κλαδί μεγαλώνει μυστικά κάτω απ’ το χώμα 
γίνεται ένας σωλήνας που επεκτείνεται ως τον αυτοκινητόδρομο.
Καμιά φορά συμβαίνει κι αυτό:

ΚΙΠΕΝΜΠΕΡΓΚΕΡ

ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

51ΤΕΦΛΟΝ
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: JAZRA KHALEED

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ «ΣΚΛΑΒΩΝ» ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ (1979-1989)
STEFAN DÖRING
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νατολικό Βερολίνο, 1981: Η Ακαδημία των Τεχνών σχεδιάζει την έκδοση μιας 
ανθολογίας με έργα τριάντα νέων, και άγνωστων στο ευρύ κοινό, λογοτεχνών. 
Η έκδοση απορρίπτεται όμως από την κεντρική επιτροπή του σοσιαλιστικού 
κόμματος, καθώς «δεν συνάδει με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της πολιτικής 
που έχει χαράξει το κόμμα μας για τη λογοτεχνία». Και να ήταν μόνο αυτό. Το 

Κόμμα και οι μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ότι οι νέοι αυτοί λογοτέχνες έχουν δημιουργήσει μια 
«εχθρική προς το κράτος ομάδα». Τους απαγορεύεται ρητά όχι μόνο να εκδώσουν το έργο τους, 
αλλά και να το παρουσιάζουν σε δημόσιους χώρους. Πράκτορες της Στάζι αρχίζουν να τους 
παρακολουθούν στενά. Κάποιοι φυλακίζονται.

«δεν έχω τίποτα να σας πω/ δεν έχετε τίποτα να μου πείτε/ κάνετε αυτό που θέλετε/ 
κάνω αυτό που θέλω// κανείς δεν έχει κάτι να μας πει/ δεν έχουμε κάτι να πούμε/ κάνουμε 
αυτό που θέλουμε/ κανείς δεν κάνει αυτό που θέλει», θα γράψει ο Stefan Döring, με το στε-
γνό, σαρκαστικό του ύφος. Ωστόσο, η κρατική απαγόρευση δεν θα αποθαρρύνει ούτε θα 
πτοήσει τους νεαρούς λογοτέχνες. Θα συσπειρωθούν και, σε καθεστώς ημιπαρανομίας, θα 
δημιουργήσουν μαζί με δεκάδες άλλους καλλιτέχνες (ζωγράφους, φωτογράφους, μουσικούς, 
εικαστικούς, κ.λπ.) τη δική τους δημόσια σφαίρα και, πιο σημαντικά, τον δικό τους δημόσιο 
λόγο στα σύνορα του καθεστώτος και ενάντια σε αυτό. Θα είναι το τελευταίο αβάν-γκαρντ 
κίνημα στην Ευρώπη του 20ού αιώνα.

Αλλά ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. 
 

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ
Το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκει τη Γερμανία κατεστραμμένη και γο-
νατισμένη. Η ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας στο ανατολικό κομμάτι της χώρας το 1949 
διαπνέεται από δύο μεγάλες αφηγήσεις: τον αντιφασισμό και τον σοσιαλισμό. 

Το διάστημα 1946-1949, η σοβιετική διοίκηση και το σοσιαλιστικό κόμμα1 προχωρούν 
ταχύτατα στην απαλλοτρίωση της ναζιστικής περιουσίας. Μεγάλες εκτάσεις γης παραχω-
ρούνται σε άκληρους αγρότες,2 βιομηχανίες και επιχειρήσεις δημεύονται, κρατικοποιούνται 
ή περνάνε στην κατοχή της ΕΣΣΔ. Την ίδια στιγμή, ναζιστικά βιβλία και συγγράμματα κατα-
στρέφονται, το διοικητικό προσωπικό και οι παιδαγωγοί που είχαν διοριστεί επί εθνικοσοσι-
αλισμού απομακρύνονται από τις θέσεις τους και, κυρίως, χιλιάδες πολίτες εκτοπίζονται στη 
Σοβιετική Ένωση. Οι Ανατολικογερμανοί θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές του πολέμου: 
δημοκράτες, κομμουνιστές, αντιφασίστες που αντιστάθηκαν, πολέμησαν και τελικά νίκησαν 
τον ναζισμό. Ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη, σιωπηλή ή ενεργή, που πα-
ρείχε μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης στον Χίτλερ, τα λάθη του κομμουνιστικού κόμματος 
και, γενικότερα, τους λόγους που οδήγησαν στην άνοδο του ναζισμού όχι μόνο θα μείνουν 
αναπάντητα, αλλά ούτε καν θα συζητηθούν δημόσια. Τα δώδεκα χρόνια εθνικοσοσιαλισμού, 
θα υποστηρίξει η ηγεσία του Κόμματος, δεν ήταν παρά μία κακή παρένθεση, ένα διάλειμμα 

A
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στην ατέρμονη, και αναπότρεπτη, πορεία της προόδου. Κι αν ένα μεγάλο μέρος του πλη-
θυσμού ήταν πρόθυμο, τουλάχιστον στην αρχή, να δεχτεί αυτή τη μη διαλεκτική θεώρηση 
της ιστορίας, οι κρατούντες δεν έτρεφαν αυταπάτες: «[Το πολίτευμα] θα πρέπει να φαίνεται 
δημοκρατικό, αλλά θα πρέπει να έχουμε τα πάντα υπό έλεγχο», δήλωνε ο Walter Ulbricht, 
μετέπειτα γενικός γραμματέας του σοσιαλιστικού κόμματος, ήδη από τον Μάιο του 1945.

Εκτός από τον αντιφασισμό, η Ανατολική Γερμανία οικειοποιήθηκε, και ως έναν βαθμό κα-
πηλεύτηκε, τους εργατικούς και αντικαπιταλιστικούς αγώνες των προηγούμενων δεκαετιών. 
Πράγματι, για τους περισσότερους πολίτες, η ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας όχι μόνο ήταν 
η συνέχεια αυτών των αγώνων αλλά και έμελλε να εκπληρώσει τη σοσιαλιστική ουτοπία, 
να κάνει πράξη τον «αληθινό» σοσιαλισμό. Μια δημοκρατική και δίκαιη κοινωνία χωρίς δια-
κρίσεις, αυτό οραματίζονταν όλοι εκείνοι οι αγωνιστές που είχαν εκδιωχθεί, φυλακιστεί και 
εξοριστεί από τους Ναζί. «Στο όνομα της ουτοπίας αυτής γεννήθηκαν οι χειρότερες δομές 
τρομοκρατίας», θα επισημάνει ο Heiner Müller, καθώς σύντομα το κράτος, υπό τη διοίκηση 
του σοσιαλιστικού κόμματος, θα επιβάλει ένα γραφειοκρατικό, ολοκληρωτικό σύστημα επι-
τήρησης, λογοκρισίας και καταστολής.

Αντιφασισμός και σοσιαλισμός λοιπόν. Δύο μεγάλες αφηγήσεις. Δύο μεγάλοι μύθοι, που 
οι συγγραφείς της Ανατολικής Γερμανίας κλήθηκαν να υπηρετήσουν και να προπαγανδίσουν. 
Και αρκετοί από αυτούς το έκαναν πρόθυμα και αυτοβούλως, ιδίως τα πρώτα χρόνια. Μην 
ξεχνάμε άλλωστε ότι η πλειοψηφία τους ήταν άνθρωποι που είχαν ζήσει τις θηριωδίες του 
ναζισμού, είχαν κυνηγηθεί λόγω των πολιτικών φρονημάτων τους και/ή είχαν (αυτο)εξορι-
στεί. Στην ανοικοδόμηση του σοσιαλιστικού κράτους έβλεπαν την ιστορική και ιδεολογική 
απάντηση όχι μόνο στον –ηττημένο πλέον– εθνικοσοσιαλισμό αλλά και στο κυρίαρχο αμερι-
κανικό καπιταλιστικό μοντέλο. Ταυτόχρονα, η ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας αποτελούσε 
γι’ αυτούς ένα νέο ξεκίνημα, μια ιστορική ευκαιρία ν’ αφήσουν πίσω τους τα συντρίμμια του 
παρελθόντος. «Αντίο στο παλιό, να το νέο κράτος./ Μακριά από μας τα ερείπια/ Κάτι νέο 
οικοδομείται», θα γράψει ο Bertolt Brecht το 1948, στίχοι που θα γίνουν τραγούδι στα χείλη 
της σοσιαλιστικής νεολαίας. Η θύελλα της προόδου θα παρασύρει τον άγγελο της ιστορίας 
μακριά από τα ερείπια του παρελθόντος. 

Οι λογοτέχνες θα αποδεχτούν –στην πλειοψηφία τους– την αποστολή που τους ανέθεσε 
το Κόμμα, θα γίνουν «οι τροχοί και οι έλικες» του σοσιαλισμού, οι «μηχανικοί της ανθρώπινης 
ψυχής», για να θυμηθούμε τις ρήσεις του Λένιν και του Στάλιν αντίστοιχα. (Οι μεταφορές 
αυτές δεν είναι τυχαίες για μία χώρα που στήριζε τόσο την υλική όσο και την ιδεολογική της 
δύναμη στην τεχνολογική πρόοδο.) Στρατευμένοι στην κοινή προσπάθεια, οι λογοτέχνες θα 
αναλάβουν τον ρόλο του δασκάλου και παιδαγωγού για λογαριασμό ενός κράτους, το οποίο 
αντιμετώπιζε τους πολίτες ως ανώριμα παιδιά που χρειάζονταν την κηδεμονία και την καθο-
δήγησή του.

Κατά συνέπεια, το κράτος, δηλαδή το Κόμμα, ήταν αυτό που αποφάσιζε ποια βιβλία έπρε-
πε να εκδοθούν και ποια όχι, και κατ’ επέκταση τι έπρεπε να διαβάζει το αναγνωστικό κοινό. 
Μέσω ενός δαιδαλώδους γραφειοκρατικού συστήματος έλεγχε και κατεύθυνε ολόκληρη τη 
λογοτεχνική παραγωγή. Κανένα βιβλίο δεν επιτρεπόταν να τυπωθεί, εάν δεν υπήρχε προ-
ηγούμενη άδεια από την αρμόδια επιτροπή του Κόμματος. Η πολιτική αυτή είτε οδηγούσε 
τους συγγραφείς στην αυτολογοκρισία είτε τους ανάγκαζε ν’ ακολουθήσουν τις «συμβουλές» 
του εκδότη ή/και των κρατικών υπηρεσιών και, εν τέλει, να συναινέσουν με τις αλλαγές που 
τους προτείνονταν, προκειμένου να δουν το βιβλίο τους στα ράφια των βιβλιοπωλείων. Αξίζει 
να σημειώσουμε ότι, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, οι «διορθώσεις» αυτές γίνονταν αρκετές φο-
ρές οικειοθελώς, ακόμα και από καταξιωμένους συγγραφείς, οι οποίοι θεωρούσαν καθήκον 
τους να εναρμονιστούν με τη γραμμή του Κόμματος και τη σοσιαλιστική ορθοδοξία.

Η λογοτεχνία κατείχε κεντρικό ρόλο στην Ανατολική Γερμανία και, συγχρόνως, αποτε-
λούσε σημαντικό όργανο στα χέρια του κράτους για την πολιτική εκπαίδευση και την ιδεο-
λογική κατήχηση των πολιτών. Οι συγγραφείς θεωρούνταν αξιοσέβαστα μέλη της κοινωνίας 
και το κράτος φρόντιζε, σε μεγάλο βαθμό, για την οικονομική εξασφάλισή τους. Υπήρχαν 
εκατοντάδες βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα και οι Ανατολικογερμανοί, από την παιδική ηλικία, 
ενθαρρύνονταν να διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία. Μάλιστα, η ηγεσία της χώρας διατράνωνε 
ότι η Ανατολική Γερμανία αποτελούσε «κοινωνία της λογοτεχνίας», καθώς κατείχε ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά αναγνωσιμότητας παγκοσμίως. Βέβαια, το κράτος με τα παρακλάδια 
του, μιας και έλεγχε (σχεδόν) όλους τους εκδοτικούς οίκους, ήταν αυτό που αποφάσιζε ποια 
βιβλία όχι μόνο της γερμανόφωνης αλλά και της παγκόσμιας λογοτεχνίας θα (ανα)τυπώνο-
νταν. 
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Η Ανατολική Γερμανία θεωρούσε τον εαυτό της συνεχιστή της γερμανικής αστικής λο-
γοτεχνικής παράδοσης των προηγούμενων αιώνων, την οποία είχε καπηλευτεί ο εθνικοσο-
σιαλισμός, και ανέλαβε να επανανοηματοδοτήσει το έργο των κλασικών (G.E. Lessing, J.W. 
von Goethe, F. Schiller, κ.ά.) και τίμησε σύγχρονους συγγραφείς όπως οι Thomas και Heinrich 
Mann. Την ίδια στιγμή, ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός ήταν εκείνο το καλλιτεχνικό ρεύμα που 
επικράτησε ως λογοτεχνικός κανόνας, μιας και υιοθετήθηκε από τους περισσότερους συγ-
γραφείς και υποστηρίχτηκε από το Κόμμα. Βέβαια, στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, οι τε-
χνικές του ήταν οπισθοδρομικές σε σχέση με το σημείο όπου είχαν φτάσει οι καλλιτεχνικές 
παραγωγικές δυνάμεις στην Ευρώπη, και επομένως αδυνατούσε να διαπραγματευτεί και να 
περιγράψει την πολυπλοκότητα των κοινωνικών σχέσεων εκείνης της περιόδου. Ο μοντερνι-
σμός, πόσο μάλλον η αβάν-γκαρντ, δεν είχε καμία θέση στο νεοσύστατο κράτος και τα έργα 
συγγραφέων όπως οι Franz Kafka, James Joyce, Albert Camus, Samuel Beckett, κ.ά. θεωρού-
νταν αντιπροσωπευτικά δείγματα της πολιτισμικής παρακμής, στην οποία είχε περιέλθει η 
Δύση. Άλλωστε, η λογοτεχνία όφειλε να είναι κατανοητή από τον «λαό», να προάγει –εκτός 
από τον αντιφασισμό και τον ανθρωπισμό– την ηθική της εργασίας και τον κολεκτιβισμό, με 
άλλα λόγια να γίνει μέσο πολιτικής αφύπνισης και σοσιαλιστικής διαπαιδαγώγησης του «νέου 
ανθρώπου». Εν ολίγοις, η κρατική εξουσία πρόκρινε, ή λίγο πολύ επέβαλλε, λογοτεχνικά 
έργα με συγκεκριμένο περιεχόμενο, στα οποία κεντρικοί ήρωες ήταν προλετάριοι ή αγρότες 
που αγωνίζονταν για την ανοικοδόμηση του σοσιαλισμού, εργάζονταν σκληρά για να ορθοπο-
δήσει η βιομηχανική και αγροτική παραγωγή.

Αυτή η εγγύτητα της λογοτεχνίας προς την πολιτική οικονομία τής στέρησε την αυτο-
νομία της, και κατά συνέπεια τον κριτικό ρόλο της. Υποταγμένη στις σχέσεις παραγωγής, 
δηλαδή στην κοινωνική τάξη πραγμάτων, απώλεσε τον αυτόνομο ανταγωνιστικό χαρακτήρα 
της ως προς την εξουσία και μετατράπηκε σε κατάφαση η οποία επικύρωνε τη σοσιαλιστική 
ιδεολογία και, ταυτόχρονα, επιβεβαίωνε τόσο τη σαρωτική νίκη της μορφής της αξίας όσο 
και τη δικτατορία της οικονομίας επί όλων των πεδίων της ζωής. Ωστόσο, η λογοτεχνία συνέ-
χισε να κυοφορεί τον καρπό της ουτοπίας, της απελευθέρωσης των παραγωγικών δυνάμεων, 
όπως θα γίνει εμφανές από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 και ύστερα, όταν μια νέα γενιά 
συγγραφέων θα βγει στο προσκήνιο.

ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ
Στην Ανατολική Γερμανία συναντάμε το εξής παράδοξο: συγγραφείς που κατοικούν σε αυτή 
την «κοινωνία της λογοτεχνίας», αντλούν τα θέματά τους από τη ζωή στη χώρα και οι ήρω-
ες των βιβλίων τους ζουν σ’ αυτήν, δεν μπορούν να εκδώσουν τα έργα τους παρά μόνο στη 
Δυτική Γερμανία. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν έχουμε να κάνουμε, εκτός ελάχιστων 
εξαιρέσεων, με ανθρώπους που επιθυμούσαν την ανατροπή του καθεστώτος, με υποστηρι-
κτές του καπιταλισμού, αλλά, αντίθετα, με αντικαπιταλιστές, κομμουνιστές οι οποίοι ασκού-
σαν κριτική στον τρόπο που το Κόμμα εφάρμοζε τον σοσιαλισμό, στην απομάκρυνσή του 
από τις σοσιαλιστικές αρχές και ιδεώδη, στη δημιουργία ενός αυταρχικού, γραφειοκρατικού 
κράτους το οποίο κυβερνούσε η ελίτ του Κόμματος. Ζητούσαν μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα 
οδηγούσαν σε μια πιο δημοκρατική και ελεύθερη κοινωνία. Παρά το καθεστώς απαγορεύ-
σεων και λογοκρισίας, η μετανάστευση στη Δυτική Γερμανία ήταν, για τους περισσότερους 
τουλάχιστον, η έσχατη λύση. Όσοι τελικά έφυγαν, το έκαναν με βαριά καρδιά. 

Το 1961, το καθεστώς θα χτίσει το τείχος προκειμένου να περιορίσει τη μαζική έξοδο 
εκατομμυρίων πολιτών προς τη Δύση. Η δεινή οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει 
η χώρα, αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της έλλειψης πρώτων υλών και της μετανάστευσης 
μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού, θα οδηγήσει την ηγεσία του Κόμματος, ήδη από 
τη δεκαετία του ’50, στην αλλαγή παραδείγματος: από την ανοικοδόμηση του σοσιαλισμού 
η χώρα θα περάσει πλέον σ’ ένα μοντέλο εκβιομηχάνισης, εξορθολογισμού της παραγωγής 
(με αιχμή την τεχνολογία) και αύξησης της παραγωγικότητας. Οι εργάτες θα ξεσηκωθούν 
ενάντια στην εντατικοποίηση των ρυθμών παραγωγής˙ η εξέγερση στις 17 Ιουνίου 1953 θα 
πνιγεί στο αίμα από τις γερμανικές δυνάμεις καταστολής και τον σοβιετικό στρατό. Οι άν-
θρωποι του πνεύματος θα αγνοήσουν το γεγονός.

Το καθεστώς λογοκρισίας, το οποίο άλλοτε χαλαρώνει και άλλοτε σφίγγει τις σιδερένιες 
δαγκάνες του γύρω από τη λογοτεχνική ζωή της χώρας, υπαγορεύει στους συγγραφείς το 
νέο ιδεολογικό και παιδαγωγικό καθήκον τους: αποστολή τους είναι πλέον η εξύμνηση των 
νέων σχέσεων παραγωγής, η λείανση των αντιθέσεων, ο εξωραϊσμός της μουντής καθη-
μερινότητας, η αισθητικοποίηση της τεχνολογίας. Ωστόσο, μια ομάδα νέων συγγραφέων,  
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γεννημένων τη δεκαετία του ’30, θα αρνηθεί αυτόν τον ρόλο και θα διεκδικήσει το δικαί-
ωμα να ορίζουν οι ίδιοι τόσο το περιεχόμενο των έργων τους όσο και τα εκφραστικά μέσα 
τα οποία χρησιμοποιούν.

Η ομάδα αυτή (Adolf Endler, Volker Braun, Elke Erb, Sarah Kirsch, Wolf Biermann, κ.ά.), η 
οποία θα ονομαστεί «σχολή της Σαξονίας» λόγω του τόπου καταγωγής των περισσότερων 
μελών της, θα ασχοληθεί με θέματα που θεωρούνται ταμπού: αποξένωση, μοναξιά, σεξου-
αλικότητα, αυτοκτονία. Παράλληλα, θα περιγράψει την καθημερινή ζωή στην Ανατολική 
Γερμανία και θα αναδείξει τις αντιφάσεις της. Τη θέση του παντογνώστη αφηγητή, ο οποί-
ος κυριαρχεί στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό, θα πάρει η υποκειμενική ματιά και η αφήγηση 
σε πρώτο πρόσωπο. Ένα νέο υποκείμενο γεννιέται, το οποίο αναζητά την ταυτότητά του σ’ 
έναν κόσμο, όπου κυριαρχεί ο τεχνολογικός φετιχισμός και η οικονομική ορθολογικότητα. 
Τώρα, η λογοτεχνία αποτελεί συγχρόνως χαρτογράφο των κοινωνικών σχέσεων και σει-
σμογράφο των κοινωνικών αλλαγών. Εκφράζει τις αγωνίες, τους φόβους και τους πόθους 
των Ανατολικογερμανών, ασκεί κριτική στην κανονικότητα όπως αυτή επιβάλλεται από το 
Κόμμα, αμφισβητεί τις κατεστημένες ιεραρχικές δομές. Και όλα αυτά τα κάνει με μοντέρ-
να εκφραστικά μέσα.

Η λογοτεχνία διεκδικεί πλέον συνειδητά την αυτονομία της από την πολιτική εξουσία 
και ενάντια στη γραφειοκρατία. Το καθεστώς, θορυβημένο, θα αποκαλέσει τους νέους 
συγγραφείς «μικροαστούς αναρχικούς», «πορνογράφους», «φιλοδυτικούς». Σε πολλούς θα 
απαγορευτεί να εκδώσουν τα έργα τους στην Ανατολική Γερμανία. Τα περισσότερα από 
αυτά θα κυκλοφορήσουν μόνο στη Δυτική.

Η εκλογή του Erich Honecker στην ηγεσία του σοσιαλιστικού κόμματος το 1971 θα δώ-
σει ελπίδα στους Ανατολικογερμανούς συγγραφείς, καθώς ο νέος ηγέτης της χώρας θα μι-
λήσει για μία «λογοτεχνία δίχως ταμπού». Πράγματι, η λογοκρισία θα χαλαρώσει για μερικά 
χρόνια, έως το 1976. Τη χρονιά αυτή, το καθεστώς, με μια ιστορική απόφαση, εξοστρακίζει 
τον ποιητή και τραγουδοποιό Βολφ Μπίρμαν, καθώς δεν του επιτρέπει να επιστρέψει στη 
χώρα ύστερα από ένα ταξίδι στην Κολωνία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Μπίρμαν είχε 
μεταναστεύσει αυτοβούλως από τη Δυτική στην Ανατολική Γερμανία το 1953. Γρήγορα, 
όμως, έγινε ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές του υπαρκτού σοσιαλισμού και το έργο 
του απαγορεύτηκε. Ωστόσο, αρνούνταν να εγκαταλείψει τη χώρα. Για τον εξοστρακισμό 
του Μπίρμαν θα διαμαρτυρηθούν με επιστολή προς την ηγεσία του Κόμματος δώδεκα δια-
κεκριμένοι συγγραφείς. Το καθεστώς θα τους επιβάλει μια σειρά κυρώσεων από φυλάκιση 
και κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι διαγραφή από την ένωση συγγραφέων και απαγόρευση 
έκδοσης του έργου τους. Αρκετοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ηττημένη, 
η δεύτερη αυτή γενιά συγγραφέων θα αποχωρήσει σιγά σιγά από το προσκήνιο. Ελάχιστοι 
από αυτούς θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους ν’ αλλάξουν το σύστημα από τα μέσα. Οι 
μεταρρυθμίσεις που ζητούσαν δεν έγιναν ποτέ και ο ιδεαλισμός τους συντρίφτηκε από τον 
ωμό ρεαλισμό του καθεστώτος.

ΣΥΝΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
Τη δεκαετία του ’70 θα ενηλικιωθεί η τρίτη, και τελευταία, γενιά Ανατολικογερμανών ποι-
ητών, γεννημένων τη δεκαετία του ’50 και τις αρχές της δεκαετίας του ’60˙ μια γενιά που 
δεν είχε ζήσει ούτε τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης ούτε τον ναζισμό και τον Δεύτερο Παγκό-
σμιο Πόλεμο˙ μια γενιά που είχε γεννηθεί «εντός» του υπαρκτού σοσιαλισμού.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη –δεύτερη– γενιά των σοσιαλιστών, ρεφορμιστών συγ-
γραφέων, η τρίτη γενιά δεν αποδέχεται το ηθικό και παιδαγωγικό καθήκον της λογοτεχνίας 
ούτε ενστερνίζεται τη σοσιαλιστική ιδεολογία. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η ανοικοδόμηση 
του σοσιαλισμού κατέληξε σ’ ένα αυταρχικό καθεστώς το οποίο, μέσω της γραφειοκρα-
τίας, ελέγχει και διευθύνει όχι μόνο την παραγωγή αλλά και κάθε πτυχή της κοινωνικής 
ζωής. Ο εξοστρακισμός του Μπίρμαν κονιορτοποίησε τις όποιες ελπίδες εκδημοκρατισμού 
είχαν βλαστήσει στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Η Ανατολική Γερμανία έχει μπει πλέον 
σε περίοδο βαθιάς κρίσης, η οποία αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στην αποδυνάμωση του 
κράτους πρόνοιας, στην οικιστική παρακμή και στη λεηλασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το κράτος εντείνει τη λογοκρισία και την καταστολή, καθώς θεωρεί επιτακτική ανάγκη 
τον έλεγχο του δημόσιου λόγου –της λογοτεχνίας ειδικότερα– και την εξαφάνιση κάθε 
αντί-λογου. Πλέον, δεκάδες καλλιτέχνες παρακολουθούνται από τη Στάζι̇  από το 1979, 
κανείς δεν μπορεί να εκδώσει βιβλίο στη Δυτική Γερμανία εάν δεν έχει προηγουμένως την 
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άδεια του καθεστώτος. Μια ολόκληρη γενιά συγγραφέων οδηγείται στο περιθώριο, καθώς 
το κράτος τούς απαγορεύει να εκδίδουν το έργο τους και να το παρουσιάζουν σε δημόσιους 
χώρους, ενώ παράλληλα κάνει σαφές ότι οι γνώσεις και οι ικανότητές τους είναι όχι μόνο 
άχρηστες αλλά και αντικοινωνικές. Όμως αυτοί ούτε θα το βάλουν κάτω ούτε θα παραιτη-
θούν. Θα αρνηθούν τη λογοκρισία και τη συναλλαγή με τη γραφειοκρατία. Θα οργανωθούν 
και θα δημιουργήσουν τις δικές τους κοινωνικές και πολιτιστικές δομές. Έχοντας συνείδηση 
του γεγονότος ότι το καθεστώς διαιωνίζει την κυριαρχία του και διασφαλίζει την κοινωνική 
ειρήνη κυριαρχώντας στο πεδίο της γλώσσας, θα στρέψουν τις ικανότητές τους ενάντια στον 
λόγο της εξουσίας.

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 αρχίζουν να σχηματίζονται οι πρώτοι αυτόνομοι 
πυρήνες καλλιτεχνών, κυρίως ζωγράφων και εικαστικών, στη Δρέσδη. Από τα τέλη της δεκα-
ετίας, κέντρο της αντικουλτούρας θα γίνει η εργατική συνοικία του Πρεντσλάουερ Μπεργκ 
στο Βερολίνο, μια σχεδόν εγκαταλελειμμένη περιοχή δίπλα στο τείχος, στα σύνορα με το 
Δυτικό Βερολίνο. Εκεί θα συγκεντρωθεί η πλειοψηφία των ποιητών της νέας γενιάς. Θα 
αρχίσουν να συνεργάζονται με φωτογράφους και κινηματογραφιστές, να συμμετέχουν σε 
πανκ συγκροτήματα, να διοργανώνουν συναυλίες και λογοτεχνικές βραδιές σε καθεστώς 
ημιπαρανομίας. Μαζί με ζωγράφους θα δημιουργήσουν ειδικές εκδόσεις, στις οποίες σκίτσα, 
εικόνες και στίχοι συνομιλούν και αντιπαρατίθενται. Πιο σημαντικά, εκμεταλλευόμενοι ένα 
«παραθυράκι» του νόμου, σύμφωνα με το οποίο για εκδόσεις με τιράζ μικρότερο από εκατό 
αντίτυπα δεν απαιτούνταν η έγκριση των αρχών, θα δημιουργήσουν τα δικά τους αυτόνομα 
περιοδικά, τα οποία κυκλοφορούν χέρι με χέρι σε πολύ λίγες κόπιες (κάποια σε λιγότερες κι 
από είκοσι). Κάθε μία από αυτές είναι φτιαγμένη στο χέρι. Με τον τρόπο αυτό, η νέα γενιά 
σπάει το μονοπώλιο του κράτους στην έκδοση και τη διανομή της λογοτεχνίας. Στην ουσία, 
δημιουργείται πλέον μια αυτόνομη δημόσια σφαίρα στα σύνορα της επίσημης˙ «στα σύνορα 
νιώθω μια χαρά», θα αστειευτεί ο Στέφαν Ντέρινγκ σ’ ένα από τα ποιήματα που έχουμε με-
ταφράσει.

Εκεί, στα σύνορα, όπου η ιδεολογία της άρχουσας τάξης έχει χάσει κάθε συνοχή και ο σο-
σιαλιστικός ρεαλισμός δεν έχει πια κανένα κύρος, η τρίτη γενιά Ανατολικογερμανών ποιητών 
εξερευνά καινούργιες χρήσεις της ζωής, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στην επιθυμία, το 
παιχνίδι και την έκπληξη. Τα σύνορα μεταξύ ποίησης και καθημερινής ζωής καταργούνται, 
οι λεκτικοί πειραματισμοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των πειραματισμών στην κα-
θημερινή ζωή. Τα δόγματα ξεσκεπάζονται σαν κούφια γνώση και οι κυρίαρχες υπερδομές 
αποσυντίθενται. Ζητούμενο είναι η εγγύτητα, η άμεση, πραγματική επικοινωνία, ενάντια σε 
όλες τις μορφές ψευτοεπικοινωνίας που καλλιεργεί και επιβάλλει το κράτος. «Όσα κάνω 
αποτελούν το δικό μου πείραμα, πρόκειται για τη ζωή μου με την οποία πειραματίζομαι, δεν 
βλέπω τον εαυτό μου σαν πειραματιστή της γλώσσας, αλλά αυτή είναι η ζωή μου», θα πει 
ο Bert Papenfuß (βλ. Τεφλόν, τχ. 6). Οι νεαροί ποιητές επιδιώκουν τη διεύρυνση της ζωής 
μέσω της γλώσσας, και όχι απλώς να την περιγράψουν ή να την ερμηνεύσουν. Αυτή η πειρα-
ματική κατασκευή της καθημερινής ζωής περνάει και μέσα από την άρνηση της ηθικής της 
εργασίας˙ άλλωστε, οι περισσότεροι δεν εργάζονται στην παραγωγή, αλλά κάνουν διάφορες 
δουλειές του ποδαριού. 

«Το άτομο ανατρέφεται μέσω της γλώσσας, εάν καταπιεί τη γλώσσα τότε έχει καταπιεί 
και την τάξη», σημειώνει ο Στέφαν Ντέρινγκ. Σε μια ολοφάνερα ανορθολογική κοινωνία όπου 
η πραγματικότητα όπως βιώνεται καθημερινά έρχεται διαρκώς σε ρήξη με τη –μονότονα 
επαναλαμβανόμενη– γλώσσα της εξουσίας που έχει αποικήσει τον δημόσιο λόγο, η τρίτη 
γενιά ποιητών κηρύσσει τον πόλεμο ενάντια στους γλωσσικούς κανόνες και στο συλλογικό 
ψέμα του κυρίαρχου λόγου. Ο Michael Thulin συνοψίζει τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας 
ποίησης: Ενάντια στη μονοδιάστατη γλώσσα της εξουσίας αντιτάσσει τη χειραφέτηση των 
αισθήσεων. Ενάντια στην κενή ρητορεία την εξέγερση της ύλης. Ενάντια στην ψεύτικη λάμ-
ψη της γλωσσικής συνέχειας την ποίηση του λάθους. Ενάντια στην προπαγάνδα των Μ.Μ.Ε. 
το κομμάτιασμα των συμβόλων της εξουσίας και τη φθορά των νοημάτων της. Ενάντια στα 
ταμπού που επιβάλλει το Κόμμα κινητοποιεί το χιούμορ, το παιχνίδι, τον αισθησιασμό και τον 
σαρκασμό. Ενάντια στην αυταρχικότητα των κρατικών ιδρυμάτων αντιτάσσει την ανωνυμία 
της συλλογικής έκφρασης.3
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η λέξη πρέπει να στραβοκαταπιεί,

«τη λειτουργία
της γλώσσας ν’ αμφισβητεί, την
παραγωγική της δύναμη. φυσικά 
υπάρχει διαφορά,
μπλα-μπλα».

όποιος έχει τη λέξη, έχει την εξουσία

η λέξη οφείλει να κάνει άσωτη ζωή

ανάλογα με το μοτίβο του ζώου-αρχηγού
σύμφωνα με την αρχή της σίβα. φυσικά
δεν υπάρχει διαφορά. 
ανοη-

όποιος έχει το σπαθί, έχει την εξουσία
όποιος τη λέξη κρατεί, φυλάει απλώς σκοπιά

η λέξη θα καεί ζωντανή
[…]

ΜΠΕΡΤ ΠΑΠΕΝΦΟΥΣ, «ΣΠΑΣΜΟΣ-ΑΓΩΝ-ΧΟΡΟΣ-ΣΑΓΚΑ»

 
Η κυριαρχία, θα υποστηρίξουν οι νέοι ποιητές, παράγει και παράγεται σε μεγάλο βαθμό 
από το γλωσσικό σύστημα, επιβάλλεται και διαφυλάσσεται μέσω αυτού δημιουργώντας υπο-
κείμενα τα οποία την αποδέχονται, γίνονται συμμέτοχοι και, εν τέλει, την αναπαράγουν. Ο 
λόγος της εξουσίας εγκαθίσταται στη συνείδηση ως κάτι φυσικό, ως μία αδιαμφισβήτητη και 
απρόσιτη θετικότητα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωτικό ψέμα που απαιτεί την παθητική απο-
δοχή, την οποία έχει εξασφαλίσει ήδη μιας και κατέχει το μονοπώλιο της επικοινωνίας, και 
έχει επιβληθεί ως η αναγκαία μεσολάβηση ανάμεσα στο άτομο και τον εαυτό του. Ωστόσο, 
το ίδιο αυτό γλωσσικό σύστημα εμπεριέχει την άρνησή του, προσφέρει στους εχθρούς του 
τα υλικά για να το μεταστρέψουν, να το ανατρέψουν, να το καταστρέψουν. Οι λέξεις, υπο-
ταγμένες στην εξουσία, φορείς των μηνυμάτων της, εκφραστές των σκέψεών της, θα πρέπει 
ν’ απελευθερωθούν και να στραφούν εναντίον της, φθείροντας με αυτόν τον τρόπο το υλικό 
υπόβαθρό της. Οι ποιητές πρέπει να επιτελέσουν μια «αναρχική πράξη απελευθέρωσης από 
την οποία θα προκύψει η συνείδηση της γλώσσας», θα γράψει ο Leonhard Lorek. 

Ποιητές όπως ο Πάπενφους, ο Ντέρινγκ και ο Λόρεκ στοχεύουν στην υπονόμευση του 
γλωσσικού συστήματος και στην καταστροφή των κυρίαρχων, παγιωμένων εννοιών των λέ-
ξεων. Αντιμετωπίζουν τις λέξεις ως αυτοδύναμα όντα που πρέπει να χειραφετηθούν από τον 
κυρίαρχο λόγο, ο οποίος τους επιβάλλει σταθερά και απολιθωμένα νοήματα. Κομματιάζουν 
λέξεις, εκφράσεις, ιδιωματισμούς φέρνοντας στο φως τα υλικά τους˙ στη συνέχεια, τα ανα-
διατάσσουν και τα συσχετίζουν με νέους τρόπους αποκαλύπτοντας την ιστορία και τη γεω-
γραφία τους, και με αυτόν τον τρόπο την ιστορία και τη γεωγραφία των κοινωνικών σχέσεων. 
Εφευρίσκουν νεολογισμούς και επιχειρούν ευφάνταστους αναγραμματισμούς. Πειραματίζο-
νται με τη στίξη και τον διασκελισμό. Εισάγουν στα ποιήματά τους ξένες λέξεις και φρά-
σεις, υιοθετούν την αργκό της νεολαίας και χρησιμοποιούν λέξεις που θεωρούνται ταμπού. 
Υποσκάπτουν την τάξη των γραμματικών κανόνων καταργώντας τα κεφαλαία γράμματα και 
δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτόν, αμφισημίες.4 Καταργούν τα ουμλάουτ (ö, ü, ä) και τα 
αντικαθιστούν με ομόηχους δίφθογγους. Αντικαθιστούν τα γράμματα «x» και «z» με τα «ks» 
και «ts». Τη λέξη «και» με το σύμβολο «&». Αλλάζουν το γράμμα «v» με το ομόηχο «f». Και ούτω 
καθεξής. Το παιχνίδι καταστροφής-δημιουργίας, εκτροπής-οικειοποίησης δεν έχει τέλος.

Ποιητές όπως ο Jan Faktor και ο Johannes Jansen εστιάζουν λιγότερο στις λέξεις και πε-
ρισσότερο στον τρόπο που δομούνται τα κείμενα. Στηρίζονται στη μεταστροφή, χρησιμοποι-
ούν συχνά ως πρώτη ύλη των κειμένων τους τσιτάτα, αποσπάσματα από λεξικά και εγχειρίδια 
εκμάθησης γλωσσών, άρθρα εφημερίδων, τα οποία ανακυκλώνουν, μοντάρουν και παρωδούν. 
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Με τον τρόπο αυτόν αποδομούν τον κυρίαρχο λόγο, αποκαλύπτουν τα αποκρουστικά σαρκώ-
ματά του. Άλλοι, όπως ο Andreas Koziol και ο Sascha Anderson, επικεντρώνονται στις μετα-
φορές, στις εικόνες που αυτές σχηματίζουν, στον τρόπο που τις χρησιμοποιεί η εξουσία για 
να μεταδώσει τα μηνύματά της. Στη σχέση μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου, θα πουν, 
εδράζεται η εξουσία˙ εάν υπονομευτεί η σχέση αυτή, υπονομεύεται και ο κυρίαρχος λόγος, 
αποκαλύπτεται ως κενός και ανόητος. 

Σημείο αναφοράς της νέα γενιάς δεν είναι πλέον τα κλασικά έργα της γερμανικής λο-
γοτεχνίας –τα οποία συχνά παρωδούν και μεταστρέφουν–, αλλά οι καλλιτεχνικές πρωτο-
πορίες του 20ού αιώνα. Συγχρόνως, οι ποιητές αμφισβητούν τη μαρξιστική ορθοδοξία και 
στρέφουν το βλέμμα προς τους σύγχρονούς τους Γάλλους μεταδομιστές. Ιδιαίτερα το έργο 
του Foucault και των Deleuze/Guattari θα επηρεάσει αποφασιστικά τη σκέψη τους, καθώς 
θα τους βοηθήσει ν’ αναλύσουν τις κοινωνικές σχέσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στην 
Ανατολική Γερμανία, και να κατανοήσουν τη σχέση γλώσσας-εξουσίας. Προβληματίζονται 
πάνω σε έννοιες όπως η πρόοδος, ο ανθρωπισμός, το υποκείμενο, η ιστορία. Αρέσκονται στη 
σάτιρα, την ειρωνεία, τους αφορισμούς και το κολάζ. Πρόκειται για μία ποίηση που αναζητεί 
τη θέση της στη σχέση υποκειμένου και γλώσσας, αρσενικού και θηλυκού, τέχνης και τεχνο-
λογίας, κ.λπ., αμφισβητεί την ύπαρξη του κέντρου και μίας κυρίαρχης αλήθειας, στρέφεται 
ενάντια στις μεσολαβήσεις.

ΛΕΞΕΙΣ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ 
«Γεννημένος το 1954 στο Οράνιενμπουργκ. Πατέρας δάσκαλος, μητέρα νοικοκυρά. Το 1972 
απολυτήριο λυκείου. Μέχρι τον Μάιο του 1974 στρατός. Μέχρι το 1978 σπουδές ηλεκτρο-
λογίας στη Δρέσδη. Μέχρι το 1980 μηχανικός ιατρικών οργάνων στο Χοχεννόιεντορφ. Για 
πολλά χρόνια θερμαστής στο Βερολίνο. Πολυάριθμες ελεύθερες μεταφράσεις από τα ρωσι-
κά και τα βουλγαρικά». Με αυτό το σύντομο, κοφτό βιογραφικό σημείωμα συστήνεται στους 
αναγνώστες ο Στέφαν Ντέρινγκ στο οπισθόφυλλο της πρώτης ποιητικής συλλογής του με 
τίτλο χθεσημεραύριο (heutmorgestern), από την οποία προέρχεται ο κύριος όγκος των ποιη-
μάτων που έχουμε μεταφράσει. Όπως και για δεκάδες άλλους ποιητές της γενιάς του, έτσι 
και για τον Ντέρινγκ ίσχυε η απαγόρευση έκδοσης του έργου του. Ωστόσο, ποιήματά του 
δημοσιεύονταν συχνά στα αυτόνομα λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής. Η πρώτη ποιητική 
συλλογή του θα κυκλοφορήσει το 1989 «εκτός σειράς» από τον εκδοτικό οίκο Aufbau, έναν 
από τους μεγαλύτερους της Ανατολικής Γερμανίας, την ώρα που το καθεστώς καταρρέει. 
Το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο Δέκα (Zehn) θα κυκλοφορήσει το 1990 στην ενωμένη πλέον 
Γερμανία.

Σε μια κοινωνία, όπως αυτή της Ανατολικής Γερμανίας, όπου η γραφειοκρατία υποβιβάζει 
τη γλώσσα σε ένα σύστημα κενών σημείων, η σχέση μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου 
(ηχητικού αποτυπώματος της λέξης και έννοιας) είναι παγιωμένη και το συντακτικό υπακούει 
σε αλύγιστους κανόνες, στην ποίηση του Ντέρινγκ οι λέξεις δεν είναι πια ούτε αυτονόητες 
ούτε εξημερωμένες˙ τριγυρνάνε σαν αλήτισσες στον κόσμο των νοημάτων. Μαζεύονται στις 
γωνίες της γλώσσας και συνωμοτούν ενάντια στον κυρίαρχο λόγο, ξεθηκαρώνουν τα στιλέτα 
τους και επιτίθενται στη γραμματική. Διακλαδίζονται και διασκορπίζονται, δεν ακολουθούν 
μία ακριβή ή γραμμική διαδρομή, αλλά συνθέτουν νέες, πολλές φορές τυχαίες, σχέσεις με-
ταξύ τους. Ο Ντέρινγκ άλλοτε παίζει μαζί τους και άλλοτε εξερευνά τις συγγένειες και τις 
αντιθέσεις τους, μας αποκαλύπτει την ιστορία των νοημάτων τους, τις πολλές ζωές που 
κρύβουν μέσα τους. Αναδεικνύει την πολυσημία τους, γλιστρά μεταξύ της κυριολεκτικής και 
της μεταφορικής σημασίας τους, δουλεύει με απροσδόκητους διασκελισμούς, λογοπαίγνια, 
παραλείψεις, συνειρμούς και συμπτώσεις.

Περισσότερο από κάθε άλλον ποιητή της γενιάς του, ο Ντέρινγκ υποστηρίζει την αξία 
του λάθους στην τέχνη. «Δεν υπάρχει μόνο απώλεια πληροφορίας κατά την ομιλία, αλλά 
και όφελος μέσω των λαθών. Μέσα στο κείμενο, τα λάθη όχι μόνο δεν πρέπει ν’ αποφεύγο-
νται, αλλά, αντιθέτως, να ενδυναμώνονται», θα πει. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με 
τον διασκελισμό και την απουσία στίξης. Έτσι, τα ποιήματά του κινούνται εξερευνητικά και 
παιγνιωδώς γύρω από ένα κέντρο, το οποίο δεν προσδιορίζεται ποτέ, αλλά, αντιθέτως, μένει 
συνειδητά αόριστο: «χτίζεις λέξεις γύρω από κάτι, για το οποίο κατ’ αρχάς έχεις μία ασαφή 
ιδέα». 
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[…] ένας πόλεμος εκκολάπτεται
μεταξύ των λογιστών της αλήθειας
και των πιστών της σύμπτωσης
ταχύτερα να πιστεύεις
ειλικρινέστερα να λογαριάζεις
λόγω έλλειψης χρόνου
καμία κίνηση δεν πραγματοποιείται

ΣΤΕΦΑΝ ΝΤΕΡΙΝΓΚ, «ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΑ»

 
Η γλωσσική αποξένωση που χαρακτηρίζει την ποίηση του Στέφαν Ντέρινγκ αντανακλά την 
αποξένωση της ζωής στην Ανατολική Γερμανία. Η απουσία κίνησης τη στασιμότητα και την 
πλήξη της καθημερινότητας˙ «δεν υπάρχει διέξοδος», γράφει σ’ ένα από τα ποιήματα που 
έχουμε μεταφράσει. Η φειδωλή χρήση (ενεργητικών) ρημάτων και η πρωτοκαθεδρία των 
μετοχών δημιουργούν μια πνιγηρή ατμόσφαιρα, όμοια μ’ αυτή του ποιήματος «ασφάλεια», 
όπου ο οδηγός –δεμένος με τη ζώνη ασφαλείας– δυσκολεύεται ν’ αναπνεύσει, όπως ο ποιη-
τής που ασφυκτιά σ’ ένα γραφειοκρατικό, απάνθρωπο καθεστώς. Με άλλα λόγια, η διαρκής 
κίνηση των νοημάτων μέσα στα ποιήματά του έρχεται σε αντίθεση με την ακινησία και τη 
μονοτονία που περιγράφει.

Η κριτική που ασκεί ο Ντέρινγκ στο γλωσσικό σύστημα είναι συγχρόνως και κριτική στις 
εικόνες, στα σύμβολα και στις μεταφορές που χρησιμοποιεί η εξουσία (δείτε για παράδειγ-
μα το ποίημα «με τα λόγια πεθαίνουν οι εικόνες»). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στον ρόλο που 
παίζουν οι μεταφορές στην ποίηση: «Η μεταφορά παρουσιάζεται ως άχρονη. Δεν της αφήνω 
καθόλου χρόνο. Όπου και όπως αυτή εμφανίζεται, την τραβάω πίσω». Δουλειά του ποιητή 
είναι να σαμποτάρει τη μονοσημία των κυρίαρχων μεταφορών, να διαρρηγνύει τις εικόνες 
που αυτές σχηματίζουν, και με τα ξέφτια τους να υφαίνει το ποίημα. 

Για να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα παραπάνω, θα επιχειρήσουμε ν’ αναλύσουμε τους 
πρώτους στίχους από το ποίημα «ό,τι σε μένα το στεγνωτήριό σου είναι σε σένα το πλυντή-
ριό μου» («was mir deine schleuder ist dir meine waschmaschine»).5 

Τα μπερδέματα ξεκινούν ήδη από τον τίτλο του ποιήματος καθώς η λέξη «schleuder», 
εκτός από «στεγνωτήριο», θα μπορούσε να μεταφραστεί και ως «σφεντόνα», μία από τις πολ-
λές αμφισημίες που διατρέχουν το ποίημα. Η λέξη «gewäsches» (γενική πτώση) στον πρώτο 
στίχο είναι κεντρικής σημασίας: από τη μία θυμίζει το ουσιαστικό «Wäsche», που σημαίνει 
«ασπρόρουχα» ή «μπουγάδα»˙ από την άλλη, λόγω του προθέματος «ge», βρίσκεται πολύ 
κοντά στη λέξη «Gewäsch», δηλαδή «αερολογίες», «μπούρδες/ανοησίες», παραπέμποντας 
στη γλώσσα. Η φράση «istn dreck», όπου «Dreck» σημαίνει «βρώμα», φέρνει επίσης στον νου 
τη φράση «einen Dreck wert sein/δεν αξίζει μία». Με άλλα λόγια, από την αρχή, ο Ντέρινγκ 
μάς δείχνει τις προθέσεις του: χρησιμοποιεί το πλύσιμο των ρούχων για να μιλήσει για την 
κενότητα της γλώσσας της εξουσίας και ν’ αποποιηθεί την «καθαρότητα», την κανονικότητα 
που αυτή επιβάλλει.

Η μεταφορά αυτή μοιάζει να διακόπτεται στον δεύτερο στίχο, όπου η μπουγάδα κρέμεται 
στον άνεμο (για να στεγνώσει;). Με μια δεύτερη ματιά, όμως, ο στίχος αυτός ενδεχομένως 
αναφέρεται και στις «μπούρδες» καθώς μπορεί να διαβαστεί και ως «άσπιλες όπου φυσά 
ο άνεμος κρεμασμένες»˙ μπορεί να πάρει, δηλαδή, μεταφορική σημασία υπονοώντας ότι η 
γλώσσα χρησιμοποιείται καιροσκοπικά από ανθρώπους που προσπαθούν να ευνοηθούν από 
τις εκάστοτε συνθήκες. Λόγω της απουσίας στίξης και του διασκελισμού που επιλέγει ο ποι-
ητής (δηλαδή του σημείου όπου σταματά ο κάθε στίχος), ο τρίτος στίχος είναι ανοιχτός στο 

της μπουγάδας το πεπρωμένο είναι η βρώμα
άσπιλη στον άνεμο κρεμασμένη
είναι συνήθεια μια για πάντα να λεκιάζεται
βρώμα εκτοξεύουν πάντοτε τα συντρόφια
καθαριστικά για λεκέδες αβροί αργόσχολοι
[…]

des gewäsches bestimmung istn dreck
unberührt in den wind gehängt
ist gebrauch seit jeher beschmutzen
dreckschleudern immer die gefährte
fleckentferner galante tagediebe
[…]
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λάθος καθώς συντακτικά μοιάζει με ερώτηση. Η λέξη «gebrauch» μπορεί να διαβαστεί τόσο 
ως «συνήθεια/έθιμο» όσο και ως «χρήση», η οποία είναι και η συνήθης σημασία της. 

Στον τέταρτο στίχο, το ρήμα «schleudern» (θυμηθείτε το ομόρριζο ουσιαστικό στον τίτλο 
του ποιήματος) συνδυάζεται με τo ουσιαστικό «dreck/βρώμα». Κυριολεκτικά η λέξη «dreck-
schleudern» σημαίνει «εκτοξεύω βρώμα», μεταφορικά «τα λέω έξω από τα δόντια». Επιπλέον, 
το ουσιαστικό «gefährte/σύντροφοι» είναι ομόρριζο του επιθέτου «gefährlich/επικίνδυνος». 
Μιας κι ο ποιητής δεν τηρεί το κεφαλαίο γράμμα στην αρχή των ουσιαστικών και δεν χρη-
σιμοποιεί στίξη, στον πέμπτο στίχο η λέξη «fleckentferner» μπορεί να είναι είτε ουσιαστικό 
(«καθαριστικό για λεκέδες») είτε επίθετο (να προσδιορίζει, δηλαδή, το ουσιαστικό «αργόσχο-
λοι»). Και οι αμφισημίες, το πέρα-δώθε μεταξύ κυριολεξίας και μεταφοράς συνεχίζονται…

Η τεχνική του Ντέρινγκ φτάνει στο σημείο βρασμού της με το ποίημα «wortfege/καθαρι-
στικό λέξης», όπου σε όλους τους στίχους το γράμμα «w» μπορεί ν’ αντικατασταθεί με το «f» 
και αντίστροφα. Αν πάρουμε για παράδειγμα τον τίτλο, αυτός μπορεί να γίνει «fortwege/δρό-
μοι μακριά (από δω)», «fortfege/κάνω πέρα με τη σκούπα» και «wortwege/δρόμοι λέξεων». Με 
τον τρόπο αυτόν, ο ποιητής δημιουργεί πολλαπλά στρώματα νοήματος, ποιήματα τα οποία 
εγκιβωτίζονται το ένα μέσα στο άλλο, ρευστές σχέσεις μεταξύ των λέξεων, νεολογισμούς 
που ξαφνιάζουν.

Το 1984 οι Στέφαν Ντέρινγκ, Μπερτ Πάπενφους και Γιαν Φάκτορ θα γράψουν το μανιφέ-
στο Δυσθυμία στην ποίηση (Zoro in Skorne), το οποίο θυμίζει αντίστοιχα κείμενα των νταντα-
ϊστών. Πρόκειται για ένα παραληρηματικό, κατακερματισμένο κείμενο, εξαιρετικά δύσκολο 
ν’ αποκωδικοποιηθεί από όσους δεν ανήκουν στον κύκλο των ποιητών, ιδιαίτερα εάν σκεφτεί 
κανείς ότι ένα μέρος του, όπως και ο τίτλος, είναι γραμμένο στα Rotwelsch, τη μυστική γλώσ-
σα των μικροκακοποιών, την οποία χρησιμοποιεί συχνά ο Πάπενφους.

Οι συγγραφείς αναρωτιούνται εάν και κατά πόσο μπορεί ο λόγος των ποιητών να εναντι-
ωθεί σε αυτόν της εξουσίας. Η ποίηση, θα πουν, αποτελεί πολιτική πράξη αλλά δεν πρέπει 
ν’ αντιπαραβληθεί με την πολιτική, ως συμπλήρωμά της ή κάτι παρόμοιο, γιατί «η πολιτική 
δεν μπορεί να γίνει κατανοητή με εναλλακτικές ούτε με αντί- ούτε με τα όποια α-πολυτίκια». 
Τονίζουν τη σπουδαιότητα των αντιφάσεων, της απώλειας του ελέγχου, της διάσπασης της 
τάξης. Τοποθετούν στην καρδιά του έργου τους την επιτελεστικότητα και τον πειραματισμό, 
τη γραφή ως διαδικασία παρά ως τελικό, κλειστό προϊόν. Μιλούν για την τέχνη «ως τέρψη 
μέσω της διόρθωσης του λάθους από άλλο λάθος» και για το καθήκον του συγγραφέα «ν’ 
αφήσει ένα ανοιχτό έργο πίσω του».

Η «ανυπόφορη κατάσταση της ποίησης», υποστηρίζουν οι τρεις συγγραφείς, οφείλεται 
στο γεγονός ότι μέσα της «βασιλεύουν η ανελευθερία και η καταναγκαστική εργασία». Οι 
ποιητές θα πρέπει ν’ ανακαλύψουν «την αγάπη για το ψέμα μέσα στην αγάπη για την αλή-
θεια», να καταργήσουν την ντροπή και να θέσουν ως προτεραιότητά τους «την εξαφάνιση 
του ποιητικού κράτους που υπάρχει μέσα στον συγγραφέα».

Συνεπείς στον λόγο τους, οι τρεις συγγραφείς προφητεύουν στο μανιφέστο το τέλος του 
έργου τους: «Η εποχή του παιχνιδιού με τις λέξεις σύντομα θα είναι παρελθόν».

 
Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ 
«Η τραγωδία (ή μία από τις τραγωδίες) της λογοτεχνίας στην Ανατολική Γερμανία είναι ο εκ 
των προτέρων χαμένος αγώνας για αυτονομία», θα γράψει ο Γιαν Φάκτορ το 1988 στο δο-
κίμιο «Ποιο είναι το καινούργιο στη νέα λογοτεχνία της δεκαετίας του ’80;». Ο συγγραφέας 
αναζητεί τους λόγους που οδήγησαν σε αδιέξοδο το κίνημα της αντικουλτούρας: «Μια τέ-
τοιου είδους αυτονομία δεν μπορεί να είναι αιώνια λειτουργική˙ της λείπει η διαρκής τριβή με 
τον έξω κόσμο, η καλοπροαίρετη ή η λιγότερο καλοπροαίρετη ή η καθόλου καλοπροαίρετη, 
αλλά σοβαρή κριτική, λείπουν οι ανοιχτές αντιπαραθέσεις».6

Από τα μέσα της δεκαετία του ’80 το κίνημα θα αρχίσει να φυλλορροεί, καθώς αρκετοί 
συγγραφείς θα περάσουν στη Δυτική Γερμανία. Το καθεστώς, προκειμένου να μην τους έχει 
στα πόδια του, συχνά τους διευκολύνει να ταξιδέψουν στο εξωτερικό γνωρίζοντας ότι κά-
ποιοι απ’ αυτούς δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Παράλληλα, προσωπικές έριδες, φιλοδοξίες και 
ανταγωνισμοί θα διαταράξουν τις σχέσεις συντροφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των 
ποιητών. Πιο σημαντικά, κάποιοι εξ αυτών θα ταχθούν υπέρ μιας απολίτικης στάσης. Κύριος 
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εκπρόσωπος της τάσης αυτής ήταν ο Rainer Schedlinski, ποιητής και θεωρητικός, ο οποίος, 
παρερμηνεύοντας τις μεταδομιστικές θεωρίες, θα μιλήσει για την απόλυτη ανευθυνότητα 
του υποκειμένου, για μια τέχνη χωρίς πολιτική καταγωγή. Με το κείμενό του «ψέματα ηδο-
νής» («lustlüge») θα επιχειρήσει ν’ αποδομήσει το μανιφέστο Δυσθυμία στην ποίηση, ασκώ-
ντας κριτική στην αναρχική, πολιτικοποιημένη στάση των τριών συγγραφέων του.7 Καθόλου 
παράξενο ότι ο Σεντλίνσκι ήταν χαφιές της Στάζι.

Με την κατάρρευση του καθεστώτος, θα αποκαλυφθεί ότι οι μυστικές υπηρεσίες δεν 
ασκούσαν μόνο σωματική και ψυχολογική βία στους ποιητές αλλά και τους παρακολουθού-
σαν στενά, προκειμένου να υπονομεύσουν, να διασπάσουν και να ελέγξουν την ομάδα τους. 
Σύμφωνα με τα αρχεία της Στάζι, η παρακολούθηση γινόταν κυρίως μέσω δύο χαφιέδων, του 
Ράινερ Σεντλίνσκι και του Σάσα Άντερσον, ενός από τους πιο αξιόλογους και δραστήριους 
ποιητές της τρίτης γενιάς.

Αναδρομικά, πολλοί θα ανακαλύψουν στα ποιήματα του Άντερσον δείγματα της διχασμέ-
νης προσωπικότητάς του και της αντίφασης μεταξύ αμφισβήτησης και υποταγής, η οποία 
ήταν κυρίαρχη για πολλά χρόνια στη ζωή του. Δεν μπορεί να παραβλέψει, όμως, κανείς 
ότι η διελκυστίνδα μεταξύ αυτονομίας και προσαρμογής αποτελούσε χαρακτηριστικό μιας 
ολόκληρης γενιάς ποιητών και καταγράφηκε σε σειρά ποιημάτων. Οι στίχοι του Άντερσον 
όπως «αυτονόητα μου είναι οι νόμοι/ γνωστοί. δεν ζω άνευ λόγου όπως/ το νερό που αλλάζει 
κατεύθυνση» μπορούν να διαβαστούν είτε ως αποκλίνουσα συμπεριφορά του υποκειμένου 
απέναντι στις επιταγές της εξουσίας είτε ως ωμός οπορτουνισμός. Ταυτόχρονα, η περίπτω-
ση του Άντερσον καταδεικνύει το αδιέξοδο στο οποίο φτάνει η κριτική στη γλώσσα όταν 
παραβλέπει την κριτική στις σχέσεις εξουσίας και τις κυρίαρχες οικονομικές συνθήκες, όταν 
δεν συνοδεύεται από μία πρακτική που επιθυμεί να τις καταστρέψει. Το κενό που δημιουργεί 
η απουσία του υποκειμένου, η έλλειψη κέντρου, η συνεχής μετατόπιση των νοημάτων μπορεί 
κάλλιστα να καλυφθεί από την εξουσία. Η πολυσημία και το παιχνίδι με τις λέξεις διατρέ-
χουν συνεχώς τον κίνδυνο επαναφομοίωσης, όταν διαχωρίζονται από την κοινωνική πρακτι-
κή. Αυτό, άλλωστε, είναι ένα από τα διδάγματα που άφησαν πίσω τους οι πρωτοπορίες του 
20ού αιώνα.

Ωστόσο, πριν η ποίηση διανύσει το βήμα που τη χωρίζει από τη γλώσσα της εξουσίας, 
φανερώνει, με αντιφατικό τρόπο, τις κοινωνικές συνθήκες που τη γέννησαν και, συγχρόνως, 
διασώζει την ελπίδα απελευθέρωσης των λέξεων, καθώς η εξουσία δεν μπορεί να επαναφο-
μοιώσει πλήρως το ποιητικό έργο.8

 

Κάθε δορυφόρος έχει έναν δολοφόνο δορυφόρο
Κάθε δορυφόρος έχει έναν δολοφόνο δορυφόρο
Κάθε δορυφόρος έχει έναν δολοφόνο δορυφόρο
Κάθε μέρα έχει μία νύχτα
Κάθε τανκς έχει ένα αντιαρματικό
Κάθε 1ο πρόγραμμα έχει ένα 2ο πρόγραμμα
Κάθε 2ο πρόγραμμα έχει ένα 3ο πρόγραμμα
Κάθε 3ο πρόγραμμα έχει ένα 4ο πρόγραμμα
Κάθε 4ο πρόγραμμα έχει ένα 5ο πρόγραμμα
Και στο 6ο κάθεται ένας νέγρος ο οποίος
πίνει ουίσκι σε σφηνάκι 

ΣΑΣΑ ΑΝΤΕΡΣΟΝ, «ΚΑΘΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟ»
 

 
Πριν την πτώση του τείχους, αρκετοί Δυτικογερμανοί διανοούμενοι αναφέρονταν υποτιμητι-
κά στην ποίηση της Ανατολικής Γερμανίας ως «γλώσσα των σκλάβων». Μετά την πτώση του 
τείχους, νικητές πλέον, όχι μόνο πολιτικά και οικονομικά, αλλά και ηθικά, καθεστωτικοί δημο-
σιογράφοι και συγγραφείς θα ξεκινήσουν μια εκστρατεία απαξίωσης και συκοφάντησης των 
Ανατολικογερμανών λογοτεχνών, η οποία θα μείνει στη ιστορία ως «λογοτεχνικός καβγάς» 
(«Literaturstreit»). Στο μάτι του κυκλώνα θα βρεθεί αρχικά, το 1991, η δεύτερη γενιά –κυρίως 
η Christa Wolf, ίσως η πιο καταξιωμένη συγγραφέας της χώρας. Λίγο πολύ, μερικοί από τους 
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σημαντικότερους συγγραφείς της Ανατολικής Γερμανίας θα κατηγορηθούν ότι συνεργάζο-
νταν με τη Στάζι, ακόμα κι αν δεν προέκυπτε κάτι τέτοιο από τα αρχεία των μυστικών υπη-
ρεσιών. Επιπλέον, θα κατηγορηθούν ότι θεωρούσαν τους εαυτούς τους «αντιφρονούντες», αν 
και πολλοί από αυτούς υπήρξαν επί σειρά ετών μέλη του Κόμματος και, τελικά, δεν ήρθαν 
ποτέ σε ανοιχτή ρήξη με το καθεστώς. Η κριτική που ασκούσαν οι συγγραφείς αυτοί, θα πουν 
κάποιοι, δεν αποτελούσε τίποτε άλλο παρά βαλβίδα αποσυμπίεσης των κοινωνικών εντάσε-
ων. Η δεύτερη φάση του «καβγά» αφορούσε την τρίτη γενιά συγγραφέων και τις υποθέσεις 
Σεντλίνσκι και Άντερσον.

Η κριτική αυτή, όπως θα παραδεχτούν αρκετοί Δυτικογερμανοί δημοσιογράφοι, δεν είχε 
να κάνει τόσο με το ίδιο το έργο των Ανατολικογερμανών συγγραφέων όσο με παιχνίδια 
εξουσίας στο εσωτερικό των λογοτεχνικών κύκλων, καθώς και με την αντιπαράθεση δύο 
διαφορετικών κοσμοαντιλήψεων, δύο διαφορετικών τρόπων αντίληψης της λογοτεχνίας, της 
κριτικής και του κοινωνικού ρόλου του συγγραφέα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των Ανατολικογερμανών συγγραφέων, αν και πολέμιοι του υπαρκτού σοσι-
αλισμού, παρέμεναν σφόδρα αντικαπιταλιστές. Η φωνή τους, αν και αποδυναμωμένη πια, 
ενοχλούσε το λογοτεχνικό κατεστημένο της ενωμένης πλέον Γερμανίας, ιδιαίτερα από τη 
στιγμή που κάποιοι απ’ αυτούς συνέχιζαν να υποστηρίζουν την οργάνωση της λογοτεχνίας 
και της δημιουργικότητας έξω από τη σχέση κεφάλαιο και εναντίον της. 

Βέβαια, όπως έχουμε ήδη πει, το κίνημα της αντικουλτούρας είχε αρχίσει να χάνει ήδη 
από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 την αιχμηρότητα και τον αυθορμητισμό του. Η απουσία 
δημιουργικής κριτικής και γόνιμων αντιπαραθέσεων, η έλλειψη ανανέωσης οδήγησαν τον 
πειραματισμό σε τέλμα. Δεν ήταν λίγοι οι συγγραφείς που ένιωθαν ν’ ασφυκτιούν μέσα στους 
κλειστούς λογοτεχνικούς κύκλους˙ η δημοσίευση σε περιοδικά περιορισμένης εμβέλειας 
δεν κάλυπτε πλέον τις φιλοδοξίες τους. Το 1988, αρκετοί από αυτούς, όπως ο Στέφαν Ντέ-
ρινγκ, θα βρουν λογοτεχνική στέγη στον εκδοτικό οίκο Aufbau. Το παιχνίδι και οι πειραματι-
σμοί θα απομακρυνθούν πλέον από την καθημερινή ζωή και θα μεταφερθούν αποκλειστικά 
στο πεδίο της λογοτεχνίας. Δεν είναι τυχαίο ότι το τέλος του κινήματος θα σημαδευτεί από 
τον θάνατο δύο ποιητών, οι οποίοι σωματοποιούσαν όσο κανείς άλλος την ταύτιση μεταξύ 
τέχνης και ζωής: του »Matthias« BAADER Holst (βλ. Τεφλόν, τχ. 8) και του Frank Lanzendörfer. 
Ο δεύτερος, τον οποίον παρακολουθούσε στενά και πίεζε ψυχολογικά η Στάζι, θα αυτοκτο-
νήσει δημόσια το 1988. 

Με την πτώση του τείχους, οι συγγραφείς της τρίτης γενιάς θα χάσουν το έδαφος κάτω 
από τα πόδια τους. Οι υλικές συνθήκες της ζωής τους θα αλλάξουν ριζικά από τη μια μέρα 
στην άλλη, η υπερδομή θα κομματιαστεί. Ζουν πλέον σε μια χώρα όπου η εξουσία χρησιμο-
ποιεί ένα γλωσσικό σύστημα διαφορετικό από αυτό που γνώριζαν, το οποίο καλούνται ν’ ακο-
λουθήσουν –ή ν’ ανατρέψουν– ενώ αγνοούν τους κανόνες του σε μεγάλο βαθμό. Όταν απο-
καλυφθεί ο ρόλος των Σεντλίνσκι και Άντερσον, θα βρεθούν στα σχοινιά, θα αναγκαστούν 
ν’ αμυνθούν ενάντια σε όσους αμφισβητούν τον αυτόνομο χαρακτήρα της ανατολικογερ-
μανικής αβάν-γκαρντ. Ο Μπερτ Πάπενφους, ένας από τους λίγους ποιητές που κράτησαν 
επιθετική στάση, θα γράψει: «ιδρύστε εσείς πρώτα τον σκατολαό σας/ & εγώ μετά το αντερ-
γκραουνταντεργκράουντ». Οι περισσότεροι Ανατολικογερμανοί συγγραφείς θα παραμείνουν 
πεισματικά αντικαπιταλιστές˙ μετά το πρώτο σοκ, θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τις 
δικές τους αυτόνομες δομές, σε συνεργασία με πολιτικούς συμμάχους από τη Δυτική Γερ-
μανία. Η κουλτούρα των ανεξάρτητων περιοδικών θα συνεχιστεί με έντυπα όπως τα Σκλάβοι 
(Sklaven), Σκλάβων εξέγερση (Sklaven Aufstand) και Αντίπαλοι (Gegner). Δυστυχώς, για αρ-
κετούς ποιητές τα τραύματα θα μείνουν ανεπούλωτα.

Ο Στέφαν Ντέρινγκ δεν θα δημοσιεύσει για είκοσι σχεδόν χρόνια. Το 2009 θα εμφανιστεί 
ξανά με την ποιητική συλλογή τρεις σπουδές (drei etüden), από την οποία έχουμε μετα-
φράσει το ποίημα «εάν είναι η άνοιξη αέρας». Όπως είναι λογικό, έχουμε να κάνουμε πια μ’ 
έναν διαφορετικό ποιητή. Ο πειραματισμός έχει δώσει πλέον τη θέση του στον λυρισμό. Ο 
ποιητής βασίζεται στην επανάληψη: διατηρεί τη σύνταξη σταθερή, όπως και κάποιες λέ-
ξεις, και αντικαθιστά κάποιες άλλες, προκειμένου να δημιουργήσει αναπάντεχες εικόνες 
και συνειρμούς. Το 2011 θα εκδώσει την ποιητική συλλογή χθεσαύριο (morgestern), απ’ όπου 
προέρχονται τα υπόλοιπα τρία τελευταία ποιήματα του αφιερώματος. Εδώ ο συγγραφέας 
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επιχειρεί να επαναλάβει κάποιους από τους πειραματισμούς του παρελθόντος, χρησιμοποιεί 
ομοιοκαταληξίες και φλερτάρει με την εικονική ποίηση. Ένα αίσθημα πικρίας και παραίτησης 
διαπερνάει τα περισσότερα ποιήματα. Η συλλογή κλείνει με το ποίημα «καρτ-ποστάλ»:

[…] ήταν ο φόβος να μείνω μόνος με τον εαυτό μου
και καθεμιά από τις λέξεις μου ν’ απευθύνει τον λόγο μόνο σε μένα 
[…]
τώρα νιώθω μια χαρά πάνω απ’ τις σκεπές
δεν το λέω ούτε καν σε σένα πια
δεν το λέω ούτε καν σε μένα τον ίδιο 
είναι μία πρόταση που είναι μόνο από αέρα
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1. Το 1946, υπό την πίεση της Σοβιετικής Ένωσης, το Κομμουνιστικό και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας 
συγχωνεύτηκαν σχηματίζοντας το Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα Γερμανίας (SED). Υπενθυμίζουμε ότι στις αρχές 
της δεκαετίας του ’30 τα δύο κόμματα είχαν αποτύχει να συνεργαστούν και να σταματήσουν την άνοδο των 
εθνικοσοσιαλιστών στην εξουσία.
2. Μερικά χρόνια μετά, η γη θα «κολεκτιβοποιηθεί», θα περάσει, δηλαδή, στην ιδιοκτησία του κράτους.
3. Michael Tulin, »Sprache und Sprachkritik«, στο Die andere Sprache: Neue DDR-Literatur der 80er Jahre, επιμ. Heinz 
Ludwig Arnold, Text+Kritik, Μόναχο, 1990.
4. Στη γερμανική γλώσσα τα ουσιαστικά ξεκινάνε με κεφαλαίο˙ όταν παύει να ισχύει ο κανόνας αυτός, προκύπτουν 
αμφιβολίες για το αν μία λέξη είναι όντως ουσιαστικό, ή απαρέμφατο, επίθετο, μετοχή.
5. Η ανάλυση βασίζεται, εν μέρει, στο Sprachgewand(t), Ilona Schäkel, Institut für kulturwissenschaftliche Deutschlandstu-
dien an der Universität Bremen, Βρέμη, 1999.
6. Jan Faktor, »Was ist neu an der jungen Literatur der achtziger Jahre« στο Vogel oder Käfig sein, Klaus Michael & Thomas 
Wohlfahrt (επιμ.), Druckhaus Garlev, Βερολίνο, 1991.
7. Peter Böthig, Grammatik einer Landschaft, Lukas Verlag, Βερολίνο, 1997.
8. Mustapha Khayati, «Οι αιχμάλωτες λέξεις» στο Το ξεπέρασμα της τέχνης, Internationale Situationiste, Ύψιλον/Βιβλία, 
Αθήνα, 1999. 
 
 

Ευχαριστούμε θερμά τη Leoni Spielmann για την πολύτιμη βοήθειά της στη μετάφραση των ποιημάτων. 
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όταν δεν φτάνω όταν όμως προχωρώ
όταν σε θωρώ όταν τον δρόμο κοιτώ
το παράπτωμα παραβλέπω σκεπτικός
παρατώ τα μπουντρούμια ξέγνοιαστος 

σφιγμένος σε χαλαρές συζητήσεις την ώρα του τσαγιού
εξαναγκασμένος σε πράξεις από ελεύθερη βούληση
σπασμωδικά γέλια και άριες θανάτου κάτω από επευφημίες
ακεφιά σεντέφι αχ τι αλαφρομυαλιά

τα πάντα ήταν διαφορετικά δεν υπάρχει διέξοδος καμιά
σύμπτωση τυχαία μια ιδέα να κάνεις όσα ήταν αναγκαία
ο καθένας που ηλίθιος τον χρόνο του σε λάθος χρόνο 
με ό,τι είχε συμβεί στη συνείδηση η ουσία είχε γραφτεί

τα πάντα ήταν έτσι κι ο δρόμος όχι αλλιώς
όταν σε θωρώ όταν φτάνω προχωρώ

ES GIBT KEINEN AUSWEG

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ

wenn ich nicht komm wenn ich doch geh
wenn ich dich anseh wenn ich den weg seh
verfehle ich die verfehlung nachdenklich
verlasse ich die verliese lässig

verkrampft in lockeren gesprächen zum tee
gezwungen in taten aus freiem willen
lachkrämpfe und todesarien unter beifall
schwermut perlmutten ach was leichtsinn

alles war anders es gibt keinen ausweg
der zufall ein einfall zu tun was notwendig war
jeder der narr seiner zeit zur unzeit
in dem was gewesen war des wesens gewahr

alles war so und nicht anders der weg
wenn ich dich anseh wenn ich komm geh
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ανέβα στα ψηλά όταν εγώ όταν ψηλά έχω ανέβει
όταν απ’ το στομάχι ανεβαίνει είμαι πεσμένος
και δεμένος το εκτινασσόμενο κάθισμά μου
είναι τσιτωμένο όσο και προσεκτικός1

στηρίζομαι ασφαλισμένος και χαλαρός
στα σύνορα νιώθω μια χαρά
δεν ποθώ ό,τι δεν θα ’θελα να έχω
ούτε ό,τι θα ’θελα να πράξω εργαλείο του πράττειν

είναι εν πάση περιπτώσει γρανάζι του ρολογιού
το τέλος όλων των περιπτώσεων σε κάθε περίπτωση
φαίνεται ύποπτο με τον καιρό 

αυτό εδώ το τικ τακ αποσυνθέτει τη θέση
που στον στριμωγμένο χώρο παραμένει
κι όλο και περισσότερο συμπυκνώνεται ο χρόνος

ICH FÜHLE MICH IN GRENZEN WOHL

ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΝΙΩΘΩ ΜΙΑ ΧΑΡΑ

komm hoch wenn ich wenns hoch kommt 
wenns mir hochkommt unten bin 
und angeschnallt mein schleudersitz 
ist angespannt wie aufmerksam 

ich lehn mich an gesichert und entspannt 
ich fühle mich in grenzen wohl 
begehre nichts was ich nicht lieber hätte 
noch was ich lieber täte tatwerkzeug 

ist allenfalls ein räderwerk der uhr 
das ende aller fallen jeden falls 
kommt mit der zeit verdächtig vor 

dies ticken hier zersetzt den standpunkt 
der im gedrängten raum noch bleibt 
und immer mehr verdichtet wird die zeit

1.  Καταπώς το συνηθίζει, ο Ντέρινγκ δημιουργεί στο δίστιχο αυτό σύγχυση στον αναγνώστη, καθώς δεν είναι σαφές αν οι 
μετοχές «δεμένος» και «τσιτωμένος» αναφέρονται στο ποιητικό υποκείμενο ή στο «κάθισμα». 
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κάθε απόσταση μετρημένη
σε αεροπορικές συντριβές
         εκτροχιασμούς τρένων
             και αυτοκινητικά δυστυχήματα
με πεδικλωμένη περπατησιά
κι ασταθή ορθοστασιά
είναι μια πρόοδος για όσους χαζεύουν και κρυφακούν
έχουν τ’ αυτιά ανοιχτά και σουφρώνουν τα χείλη
με απόλαυση στην αγανάκτηση κρέμονται
και κοιτάνε να πάνε παραπέρα
  όσο ταχύτερα τόσο κομψότερα
οι κανόνες κυκλοφορίας του καλού τονισμού
αυξάνονται τα ατυχήματα τα θύματα
τρωτός μου επιτίθεσαι εσύ σκύλε
κι εγώ σου ανταποδίδω όλο συμπόνια
ήδη πέφτουμε σε νέα κίνηση
προς πιο φρέσκες καταστροφές

εάν σήμερα χτενίζεται
κι αύριο τον ταύρο πιάνει από τα κέρατα
σαν ριψοκίνδυνος δύσθυμα διαβιεί
ή κυνικός φλογερά μαραίνεται
στα πρωκτικά1 στου διαόλου τον κώλο
δεν έχει επιλογή με το πόδι στο γκάζι
του παίρνει η ζώνη ασφαλείας
τον αέρα για τον οποίον τώρα δα μιλούσε

LASS BRENNEN ZEPPELIN

SICHERHEIT

ΑΣ’ ΤΟ ΖΕΠΕΛΙΝ ΝΑ ΚΑΕΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

jegliche entfernung vermessen
in flugzeugabstürzen
         zugunglücken
            und autounfällen
mit stolpernder gangart
und schwankender standart
ist ein fortschritt für gaffer und lauscher
die ohren aufsperrn und münder spitzen
genüsslich am verdruss hängen
und zusehn dass sie fortkommen
  je schneller je feiner
die regeln des verkehrs des guten tons
wächst der unfall der ausfall
sensibel fällst du mich an du hund
und ich gebs dir zurück voller mitleid
schon fallen wir in neue bewegung
zu frischeren katastrophen

ob er sich heut kämmt
und morgen in den sack haut
als draufgänger verdrossen erlebt
oder zynisch zündend eingeht
in die annalen am arsch der welt
er hat keine wahl bei tempo hundert
nimmt ihm sein sicherheitsgurt
die luft über die er eben sprach

1. Λογοπαίγνιο του ποιητή με τις ομόηχες φράσεις «in die Annalen» («στα χρονικά») και «in die analen» («στα πρωκτικά»).
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οι ντιντήδες σκύλοι
που τον τιβικώλο χαζεύουν
και λίγο πριν το πρόγραμμα τελειώσει
τον καγκελάριο γαμούν

να με συγχωράτε

οι καναπεδοσυκιές
σεμεδάκια πάνω απ’ τον πούτσο
όταν την ώρα του καφέ
για ανταλλακτικά μιλούν

οι επενδυτές παρενδυτές
που τα πουκάμισα αλλάζουν1

οπίσθια στον τοίχο
φύλο προς ανατολάς

σαδο- και μαζοχιστές
συναντιούνται όλοι μαζί
έτσι κι αλλιώς τα κλομπ εξουσιάζουν
την εξέγερση στην τρύπα για να χώσουν

κι εγώ συμπάσχουσα αδερφή
που τόσο συμπόνια δείχνει
για όλους τους κώλους
στα μάτια σε κοιτώ
αναγνώστη μου

ANDERSRUM ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ

die schwulen hunde
die in fernseharsch glotzen
und kurz vor sendeschluß
den kanzler ficken
 
entschuldigen sie bitte
 
die sofatunten
spitzendecke überm schwanz
wenn sie beim kaffee
von ersatzteilen reden
 
die invest transvestiten
die westen wenden
hintern anner wand
geschlecht gen osten
 
sados und masos
sie kommen zusammen
eh regierten gummiknüppel
aufruhr ins loch zu stecken
 
und ich warmer bruder
der soviel mitgefühl hat
mit all den ärschen
ich blicke dir in die augen
mein leser

1.  Ο στίχος αυτός κυριολεκτικά σημαίνει «γυρίζουν τα γιλέκα τους απ’ την ανάποδη», μεταφορικά ότι «αλλάζουν άποψη». 
Η λέξη «westen» όμως, εκτός από «γιλέκα», σημαίνει και «δύση» και συνδέεται ηχητικά τόσο με τη λέξη «transvestiten/
τραβεστί» όσο και με τη λέξη «invest», την οποία δημιουργεί ο συγγραφέας από το ρήμα «investieren/επενδύω». Άρα, οι 
τραβεστί βρίσκονται στη Δύση και, με τον κώλο στον τοίχο, στρέφουν το φύλο τους προς την Ανατολή.
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δεν είχε να κάνει με τα τσιγάρα
τα φράγκα δεν τα υπολόγιζε πριν κανείς
ο χρόνος σε χρόνο δια δύο διαιρούνταν –
τα καλοκαίρια να βγάζεις χρήμα1, τους χειμώνες
να ξυλιάζεις. σε αλκοουφάλες να πιλατεύεις
και σε αλκοολουτρά συνέρεε
πηχτά όμως ρευστά
ό,τι δεν διέκρινε κανείς:
σφηνάκια πέραν του καλού
και του έχειν.
  θησαυρέ μου
χρειαζόμαστε τον καπνό
για να μην καούμε
γκρινιάζουμε για τα κουσούρια μας
αν κι απ’ αυτά είμαστε φτιαγμένοι.
εντούτοις, ευδιάθετοι
εισερχόμαστε στον χώρο
χωρίς στρίφωμα και γριφολιδάκια
συγχωρούμε δωρεάν με χάρη
χλευασμός, σαρκασμός και φιλάργιο πνεύμα

»FAULHEIT, BLEICHHEIT, LIEDERLICHKEIT« 

«ΟΚΝΗΡΙΑ, ΩΧΡΟΤΗΤΑ, ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ»

um zigaretten drehte sichs nicht
aufs geld zählte ehe kein mensch
zeit wurde zu zeit entzweit –
sommers kohle machen, winters
vereisen. in alkhohlen löchern
und nahalkolungsgebieten floss
zäh jedoch flüssig zusammen
was man nicht auseinanderhielt:
schnapsschüsse jenseits von gut
und haben.
  mein schatz
wir brauchen den rauch
um nicht zu verbrennen
hacken rum auf unseren macken
obgleich sie uns ausmachen.
gleichwohl, aufgeräumt
betreten wir den raum
ohne saum und zierätselei
vergeben wir gratis graziös
spott, hohn und heiligen geiz

1. Η πρόταση αυτή μπορεί να διαβαστεί και ως «τα καλοκαίρια να φτιάχνεις κάρβουνο» (ο Ντέρινγκ εργαζόταν στο 
Βερολίνο ως θερμαστής). 
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ο πόθος είναι ιδιοκτησία
και ψέμα στην πραγματικότητα
όσα σου βάζουν καλά στο μυαλό

όλες οι ανάποδες επιταγές
είναι γνώριμες αποστροφές
ό,τι πρέπει να πληρωθεί: πλαστό χρήμα

για ό,τι στο μέλλον είναι να ξοφληθεί
κανενός δεν του καίγεται καρφί
κλοπή, επανειλημμένα: εισόδημα

η μία ελευθερία
αμέσως ή αργότερα να πληρώνεις
κατασκευάζεται αδιάλειπτα ξανά

μάτσο γενικών θεμάτων
στη δική μας σύγχρονη και μελλοντική
ιστορία της γερμανικής λογοτεχνίας
από την οποία καταγόμαστε
παίρνουμε ή όχι
(αν εξαιρέσουμε το γεγονός)
αβεβαιότητα διακρίνεται
ο τύπος αποξένωσης της αδυναμίας
ενήμεροι θεσμοί
και τεχνητές ζωές
αυτή η βαθύτερη ενόχληση
(αν εξαιρέσουμε το γεγονός)
το έλλειμμα συγκεκριμένης βούλησης
στην εύγλωττη έλλειψη επικοινωνίας
αυτή η παρατηρήσιμη εγγύτητα
παρέα με ψευδαισθητική εξειδανίκευση
ένα αντιπροσωπευτικό κόσμημα
οποιαδήποτε στιγμή διαθέσιμο
(αν εξαιρέσουμε το γεγονός
αν εξαιρέσουμε το γεγονός)

WERT UM WERT

DIE DEUTSCHE KLASSIK

ΑΞΙΑ ΑΝΤΙ ΑΞΙΑΣ

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

sehnsucht ist besitz
und lüge in wahrheit
was man sich gesagt sein lässt

alle verkehrten weisungen
sind bekannte wendungen
das zu zahlende: falschgeld

gegen künftige ausgaben
kann niemand etwas haben
diebstahl, wiederholt: verdienst

die eine freiheit
gleich oder später zu zahlen
wird stets wieder hergestellt

bündel allgemeiner themen
in unserer gegenwärtigen und künftigen
geschichte der deutschen literatur
aus der wir kommen
nehmen oder nicht
(davon sei abgesehen)
unsicherheit zeichnet sich ab
die entfremdungsformel der ohnmacht
wissende institutionen
und künstliche leben
diese tiefere irritation
(davon sei abgesehen)
der mangel bestimmten wollens
in beredter kommunikationslosigkeit
dieses beobachtbare nebeneinander
miteinander illusionistischer verklärung
ein repräsentativer zierat
jederzeit verfügbar
(davon sei abgesehen
davon sei abgesehen)
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απόφθεγμα:
φυσικά νιώθω ότι δεν έχω λόγια
αυτoνόητα πείθω τον εαυτό μου
τα αισθήματά μου να διατυπώσω
χωρίς αμφιβολία εκφράζομαι λάθος

αξίωση:
πάντως όποιος δεν ακούει με καταλαβαίνει
τελικά είναι τα αστεία απλά λόγια του αέρα
τα συναισθήματα τα ’χουν κάνει έτσι κι αλλιώς πλακάκια
τα λόγια τουλάχιστον δεν έχουν εδώ τίποτα να πούνε

ένσταση:
κι όμως, φαντασιώσεις με καθοδηγούν
πρόσωπα1 συζητούν, οράματα με σχολιάζουν
διαφημίσεις εκθειάζουν, παραστάσεις πείθουν
όλες οι εικόνες παίρνονται κατά λέξη

ρητό:
πράγματι τίποτα απ’ όσα βλέπουν δεν είναι κατανοητό
όμως όποιον η γλωσσα τσακίζει μπορεί να κοιτά

»MIT DEN WORTEN STERBEN DIE BILDER« 

«ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ»

spruch:
natürlich fühle ich mich sprachlos
selbstverständlich überrede ich mich
es zu sagen wie ich mich fühle
ohne zweifel drücke ich mich falsch aus

anspruch:
immerhin wer nicht hinhört versteht mich
schliesslich ist der witz nur dahergesagt
gefühle stecken sowieso unter einer decke
worte zumindest haben hier nichts zu sagen

einspruch:
aber dennoch, einbildungen führen mich an
gesichte bereden, visionen besprechen mich
spots preisen an, vorstellungen überzeugen
alle bilder werden wörtlich genommen

ausspruch:
zwar sind die kaum was sehn verständnisvoll
doch wems die sprache verschlägt kann zusehn

1. Gesichte: Λογοπαίγνιο με τις λέξεις «Gesichter/πρόσωπα» και «Geschichte/ιστορία».
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εκεί που ανήκουν τα ρολόγια
πάνω απ’ τoν φούρνο και πάνω στο ντουλάπι
βρίσκουμε τον δρόμο μας
με το βλέμμα επί τόπου 
όλα είναι καθαρά
ακόμα κι όταν τέσσερις και πέντε
άνθρωποι μπρος στην πόρτα θύελλα
τους χρόνους μου αρπάζουν
άσ’ τους να πάνε
εκεί που αυτοί ανήκουν τα ρολόγια
δεν βρίσκω τίποτα το λάθος
ούτε κι αυτοί:
όλη τη βδομάδα αστεία & παιχνίδι
δεν βρίσκουν τίποτα το σάββατο
με τους εαυτούς τους απ’ το χέρι
κυριακή χορταίνω ύπνο

κατρακύλησε ο χρόνος 
η άνοιξη επέτρεψε το καλοκαίρι
μία μεταβατική περίοδος
με ανάλογο ρουχισμό
ο αέρας διασκόρπισε μερικές προτάσεις
σε γενικές γραμμές ήμασταν σύμφωνοι
ό,τι δρόμους ο χρόνος και να πήρε
ήταν όλο πλάνη το θησαυροφυλάκιο  
γιατί ό,τι δικαίωμα και να είχαμε
δεν κατείχαμε ιδιοκτησία
και σε κάθε καύσωνα υπήρχε ψέμα
ένα ψυγείο γεμάτο παγοφωτιά
ο χρόνος περνούσε και περνούσε
πραγματοποιούσε ό,τι παραποιούσαμε
νομίσματα αλλάζονταν
ό,τι περιττό κατασχόταν
κι έτσι έπαιρναν τον σωστό δρόμο
όλοι οι εκδρομείς και οι καλαμαράδες
το φθινόπωρο αποψίλωσε το καλοκαίρι
και πρότεινε τα φύλλα να γυρίσουμε σε ανάμνηση

SONNTAG SCHLAF ICH MICH AUS ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΟΡΤΑΙΝΩ ΥΠΝΟ

wo die uhr hingehört
übern herd aufn schrank
finden wir uns zurecht
mitm blick auf die stelle
ist alles klar
selbst wenn vier uhr fünf
leute vor der tür im sturm
meine zeit nehmen
lass sie gehn
wo sie hingehört die uhr
find nichts dabei
und auch sie:
wochenlang spass & spiel
finden nichts samstag
mit sich selbst am arm
sonntag schlaf ich mich aus

es verlief sich zeit
frühling erlaubte sommer
eine übergangszeit
mit entsprechender kleidung
wind verwehte einige sätze
im ganzen waren wir einverstanden
was auch zeit für wege ging
war aller irrtum die schatzkammer
denn was wir für recht hatten
besassen wir keinen besitz
und in jeder gluthitze war lüge
ein kühlschrank voller eisbrand
zeit ging um und um
machte wahr was wir fälschten
währungen wurden gewechselt
überflüssiges eingezogen
und so gingen den richtigen weg
alle ausflügler und federfüchse
herbst entlaubte sommer
und empfahl zu blättern in erinnerung
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θα πρέπει να αναγνωρίσουμε
ότι είναι αδύνατο να σηκωθούμε
ότι ξαπλωμένοι δεν μπορούμε καν να φανταστούμε
ότι θα πατήσουμε έστω και με το ένα πόδι στο έδαφος
ότι το πόδι
ακόμα κι αν ήταν δυνατό
να πατήσει στο έδαφος 
δεν είναι φτιαγμένο
να κουβαλήσει το σώμα 
ότι το σώμα
που θα έπρεπε σε σχέση μ’ αυτό κατά πολύ να υπερέχει
δεν θα μπορούσε να σταθεί στο πόδι
ότι υπάρχει μια δυσαναλογία
μεταξύ των γελοιωδών μικρών επιφανειών του ποδιού
και του ασταθούς ύψους του σώματος
ότι θα έπρεπε να είναι εφικτή η όρθια στάση 
θα απομάκρυνε το κεφάλι από το έδαφος το 
περισσότερο δυνατό
και τα μάτια
που θα ήταν η πιο απομακρυσμένη από το έδαφος 
αίσθηση
σαν να ήταν έτσι κάτι να κερδηθεί
σαν να ήταν έτσι περισσότερη εποπτεία να κερδηθεί
ή τα αυτιά
σαν να ήταν έτσι καλύτερη ακοή να επιτευχθεί
ή η γλώσσα:
το ερώτημα των τραπεζιών
το ερώτημα των καρεκλών

IM LIEGEN

ΞΑΠΛΩΤΑ

müssen wir erkennen
dass das aufstehen unmöglich ist
dass es liegend kaum vorstellbar ist
nur einen fuss auf den boden zu stellen
dass der fuss
selbst wenn es möglich wäre
ihn auf den boden zu stellen
nicht beschaffen ist
den körper zu tragen
dass der körper
der ihn um sovieles überragen müsste
sich nicht halten könnte auf dem fuss
dass ein missverhältnis besteht
zwischen der lachhaft kleinen fläche des fusses
und der schwankenden höhe des körpers
dass sollte das stehen denkbar sein
der kopf sich dem boden am weitesten entfernen 
würde
und die augen
die vom boden am weitesten entfernten sinne 
wären
als ob damit etwas gewonnen sei
als ob damit mehr übersicht gewonnen sei
oder die ohren
als ob damit eine bessere hörbarkeit erreicht sei
oder die zunge:
die frage der tische
die frage der stühle
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εάν είναι η άνοιξη αέρας
τότε είναι το καλοκαίρι πυρά
τότε είναι το φθινόπωρο νερό
κι ο χειμώνας χώμα

εάν είναι η άνοιξη διασκόρπισμα
τότε είναι το καλοκαίρι ένωση
τότε είναι το φθινόπωρο σύναξη
κι ο χειμώνας χωρισμός

εάν είναι η άνοιξη παραθύρι
τότε είναι το καλοκαίρι σκεπή
τότε είναι το φθινόπωρο θύρα
κι ο χειμώνας δώμα

εάν είναι η άνοιξη επιθυμία
τότε είναι το καλοκαίρι κατοχή
τότε είναι το φθινόπωρο δισταγμός
κι ο χειμώνας απώλεια

εάν είναι η άνοιξη χαρτί
τότε είναι το καλοκαίρι πηγάδι
τότε είναι το φθινόπωρο ψαλίδι
κι ο χειμώνας πέτρα

εάν είναι η άνοιξη πρωινό
τότε είναι το καλοκαίρι μέρα
τότε είναι το φθινόπωρο απόγευμα
κι ο χειμώνας νύχτα

εάν είναι η άνοιξη ποτήρι
τότε είναι το καλοκαίρι άμμος
τότε είναι το φθινόπωρο κρύσταλλο
κι ο χειμώνας θρύψαλο

εάν είναι η άνοιξη χάρισμα 
τότε είναι το καλοκαίρι σπατάλη
τότε είναι το φθινόπωρο μόχθος
κι ο χειμώνας στέρηση

εάν είναι η άνοιξη σπίθα
τότε είναι το καλοκαίρι φλόγα
τότε είναι το φθινόπωρο καπνός
κι ο χειμώνας στάχτη

εάν είναι η άνοιξη αναχώρηση
τότε είναι το καλοκαίρι ταξίδι
τότε είναι το φθινόπωρο άφιξη
κι ο χειμώνας περισυλλογή

εάν είναι η άνοιξη περιέργεια
τότε είναι το καλοκαίρι βίωμα
τότε είναι το φθινόπωρο θύμηση
κι ο χειμώνας λησμονιά

WENN FRÜHLING LUFT IST ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΟΙΞΗ ΑΕΡΑΣ

wenn frühling luft ist
dann ist sommer feuer
dann ist herbst wasser
und winter erde

wenn frühling zerstreuung ist
dann ist sommer vereinigung
dann ist herbst sammlung
und winter trennung

wenn frühling fenster ist
dann ist sommer dach
dann ist herbst tür
und winter zimmer

wenn frühling verlangen ist
dann ist sommer besitz
dann ist herbst bedenken
und winter verlust

wenn frühling papier ist
dann ist sommer brunnen
dann ist herbst schere
und winter stein

wenn frühling morgen ist
dann ist sommer tag
dann ist herbst abend
und winter nacht

wenn frühling glas ist
dann ist sommer sand
dann ist herbst kristall
und winter scherbe

wenn frühling gabe ist
dann ist sommer verschwendung
dann ist herbst bemühen
und winter entbehren

wenn frühling funke ist
dann ist sommer flamme
dann ist herbst rauch
und winter asche

wenn frühling aufbruch ist
dann ist sommer reise
dann ist herbst ankunft
und winter einkehr

wenn frühling neugier ist
dann ist sommer erlebnis
dann ist herbst erinnern
und winter vergessen
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εάν είναι η άνοιξη αχτίδα
τότε είναι το καλοκαίρι φως
τότε είναι το φθινόπωρο λάμψη 
κι ο χειμώνας ημίφως

εάν είναι η άνοιξη άλμα
τότε είναι το καλοκαίρι πιλάλα
τότε είναι το φθινόπωρο πτώση
κι ο χειμώνας βήμα

εάν είναι η άνοιξη απεραντοσύνη
τότε είναι το καλοκαίρι εγγύτητα
τότε είναι το φθινόπωρο απομάκρυνση
κι ο χειμώνας στρίμωγμα

εάν είναι η άνοιξη λιβάδι
τότε είναι το καλοκαίρι λίμνη
τότε είναι το φθινόπωρο δάσος
κι ο χειμώνας αγρός

εάν είναι η άνοιξη ανθός
τότε είναι το καλοκαίρι καρπός
τότε είναι το φθινόπωρο οίνος
κι ο χειμώνας απόθεμα

εάν είναι η άνοιξη ψίθυρος
τότε είναι το καλοκαίρι φώναγμα
τότε είναι το φθινόπωρο ομιλία
κι ο χειμώνας κουβέντα

εάν είναι η άνοιξη τόνος
τότε είναι το καλοκαίρι ήχος
τότε είναι το φθινόπωρο ηχώ
κι ο χειμώνας αντίλαλος

εάν είναι η άνοιξη δρόμος
τότε είναι το καλοκαίρι κήπος
τότε είναι το φθινόπωρο πύργος
κι ο χειμώνας σπίτι

εάν είναι η άνοιξη μάτι
τότε είναι το καλοκαίρι δέρμα
τότε είναι το φθινόπωρο χέρι
κι ο χειμώνας καρδιά

εάν είναι η άνοιξη φύλλο
τότε είναι το καλοκαίρι φυλλωσιά
τότε είναι το φθινόπωρο κλαδί
κι ο χειμώνας κορμός 

εάν είναι η άνοιξη προσμονή
τότε είναι το καλοκαίρι βεβαιότητα
τότε είναι το φθινόπωρο στοχασμός
κι ο χειμώνας αμφιβολία

wenn frühling strahl ist
dann ist sommer licht
dann ist herbst glanz
und winter zwielicht

wenn frühling sprung ist
dann ist sommer lauf
dann ist herbst fall
und winter schritt

wenn frühling weite ist
dann ist sommer nähe
dann ist herbst ferne
und winter enge

wenn frühling wiese ist
dann ist sommer see
dann ist herbst wald
und winter feld

wenn frühling blüte ist
dann ist sommer frucht
dann ist herbst wein
und winter stock

wenn frühling raunen ist
dann ist sommer ruf
dann ist herbst rede
und winter gespräch

wenn frühling ton ist
dann ist sommer klang
dann ist herbst echo
und winter hall

wenn frühling weg ist
dann ist sommer garten
dann ist herbst turm
und winter haus

wenn frühling auge ist
dann ist sommer haut
dann ist herbst hand
und winter herz

wenn frühling blatt ist
dann ist sommer laub
dann ist herbst geäst
und winter stamm

wenn frühling erwartung ist
dann ist sommer gewissheit
dann ist herbst besinnung
und winter zweifel
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εάν είναι η άνοιξη χνώτο
τότε είναι το καλοκαίρι αναπνοή
τότε είναι το φθινόπωρο θύελλα
κι ο χειμώνας σκόρπισμα

εάν είναι η άνοιξη συναίσθημα
τότε είναι το καλοκαίρι νους
τότε είναι το φθινόπωρο πνεύμα
κι ο χειμώνας λογική

εάν είναι η άνοιξη επίπεδο
τότε είναι το καλοκαίρι χώρος
τότε είναι το φθινόπωρο ύψωμα
κι ο χειμώνας επιφάνεια

εάν είναι η άνοιξη παιδί
τότε είναι το καλοκαίρι γυναίκα
τότε είναι το φθινόπωρο άνδρας
κι ο χειμώνας γέρος

εάν είναι η άνοιξη άργυρος
τότε είναι το καλοκαίρι χαλκός
τότε είναι το φθινόπωρο χρυσός
κι ο χειμώνας σίδερο

εάν είναι η άνοιξη βροχή
τότε είναι το καλοκαίρι δροσιά
τότε είναι το φθινόπωρο ομίχλη
κι ο χειμώνας πάγος

εάν είναι η άνοιξη προαίσθημα
τότε είναι το καλοκαίρι πράξη
τότε είναι το φθινόπωρο σκέψη
κι ο χειμώνας όνειρο

εάν είναι η άνοιξη μετάξι
τότε είναι το καλοκαίρι βελούδο
τότε είναι το φθινόπωρο μπροκάρ
κι ο χειμώνας λινό

εάν είναι η άνοιξη χειρονομία
τότε είναι το καλοκαίρι άγγιγμα
τότε είναι το φθινόπωρο συνάντηση
κι ο χειμώνας απόσταση

εάν είναι η άνοιξη υπερβολή
τότε είναι το καλοκαίρι κύκλος
τότε είναι το φθινόπωρο παραβολή
κι ο χειμώνας έλλειψη

εάν είναι η άνοιξη νερό
τότε είναι το καλοκαίρι χώμα
τότε είναι το φθινόπωρο πυρά
κι ο χειμώνας αέρας

wenn frühling hauch ist
dann ist sommer atem
dann ist herbst sturm
und winter verwehen

wenn frühling gefühl ist
dann ist sommer verstand
dann ist herbst geist
und winter vernunft

wenn frühling ebene ist
dann ist sommer raum
dann ist herbst höhe
und winter fläche

wenn frühling kind ist
dann ist sommer frau
dann ist herbst mann
und winter greis

wenn frühling silber ist
dann ist sommer kupfer
dann ist herbst gold
und winter eisen

wenn frühling regen ist
dann ist sommer tau
dann ist herbst nebel
und winter eis

wenn frühling ahnung ist
dann ist sommer tat
dann ist herbst gedanke
und winter traum

wenn frühling seide ist
dann ist sommer samt
dann ist herbst brokat
und winter leinen

wenn frühling geste ist
dann ist sommer berührung
dann ist herbst begegnung
und winter entfernung

wenn frühling hyperbel ist
dann ist sommer kreis
dann ist herbst parabel
und winter ellipse

wenn frühling wasser ist
dann ist sommer erde
dann ist herbst feuer
und winter luft
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«εσείς θελήσατε τα σύνορα, εμείς τα αφομοιώσαμε»

«το σώμα μια ασπίδα, μια statement»

«οι δυο μας συγκροτούμε φυσικά ένα μέτωπο»

«μοιάζουμε τόσο ο ένας στον άλλον που δεν αξίζει να ζούμε μαζί»

πώς μπορεί κανείς να κατοικεί σ’ έναν χώρο 
που είναι μόνο καθρέφτης
και δίχως ούτε ένα παράθυρο

πώς μπορεί μια λέξη
από μιαν άλλη να προκύπτει

γυρίζει γύρω από τον εαυτό του
και δεν θέλει να καταλάβει
ότι μια ιστορία έχει κι ένα τέλος
ότι αυτή από το τέλος της
την αρχή της ερμηνεύει

DIE GRENZE IN UNS

»FÜR FISCHE SIND SEEN INSELN«

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

«ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΝΗΣΙΑ»

»ihr habt die grenze gewollt, wir haben sie verinnerlicht«

»der körper ein schild, eine statement«

»wir beide bilden natürlich eine front«

»wir sind uns so ähnlich, dass es sich nicht lohnt zusammenzuleben«

wie kann man einen raum bewohnen
der nur spiegel ist
und ohne ein fenster

wie kann ein wort
das andere ergeben

er dreht sich um sich selbst
und will nicht begreifen
das seine geschichte ein ende hat
dass sie aus ihrem ende heraus
ihren anfang erklärt

teflon_9.indd   77 15/6/2013   2:24:55 μμ



78 ΤΕΦΛΟΝ

η χασαπογραβιέρα είναι σερβιέτα απ’ τα 7 λεπτά λεφτά από ρουμπινίσματα ή 
ρουθουνίσματα ή κουδουνίσματα του βρακιού, IQ από πέτρα κάγκελα διαμαντένια 

καγκελόπορτα, όζοντα μπαμπακιού, μπάρμπεκιου, μπάρμπα στρουμφ, 
στρουμφοχωριό, μπάρμπα γκοριό, βάνα μπάρμπα, μπάρμπα βάνα, μπάρμαν γάλα 

νουνού, το νου σου η ράμπο φαρέτρα στα άδηλα δαντελένια αγγελόχορτα, όζοντα 
στην κουαλαλουμπούρ, τα κοάλα μπερούκ μ’ ανάσα δυνητική ευκτική, μισούν τη μουσική τη 

φανταστική, φα ντο σι και η τάβλα-πάπια παπαπα, πάτα τον κάλο κάτω, 
πάντα το κάτω πάνω, πάτα απότομα, απόστημα 0mm, maître 0 τώρα γίνε, τα αραβικά 

στα αραβικά πώς είναι;0000000
είναι η χωρίστρα στην καράφλα μια ταΐστρα από χάπια, τα κατάπια σαν τη δούλα, 
χτίζω ζωντανή τη φράουλα στα ούλα, χτίζω ζωντανά τα ούλα μες στη βάφλα, η 
βάφλα σάπια, η πάπια τάβλα, μωρή κότα πάντα το κάτω πάνω πάντα, πάτα μπότα 
απότομα, 
Τ Ο Υ Β 
Τ   Ο   Υ   Β 
Τ      Ο    Υ    Β 
 
είναι μια ανοδική πορνεία υπό το μηδέν  
 
(χαμόγελα νίκης) 

ΤΗΑ ΝΟΙΚΙΣΟΥΜΑΙ 

ΛΑΜΠΕΡΟΥΚ
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εξόργισα το φλερτ αντίθετα από τους ρώσους μεγαλοσυγγραφείς
με σπασμένη οδοντοστοιχία χτύπησα κούφια πεζοδρόμια
καρφιά
οι μαλακές λατρείες ξεσπίτωσαν τα βυζιά μου
γιατί γλυκοβύζαξα κράμπες, κάμπιες, λάμιες σε κουφάλες 
σε κρούστες, σε κτήνη, σε καυκάσια ολοκληρώματα με οδοντόκρεμα 
κατακρημνίστηκα απ’ το φεγγάρι 
φεγγαροχτυπημένο φέρετρο γλίστρησα αμπέρ σε βαλλίστρες terra-luna 
έτσι οι ροζέτες των μυελοδοχείων γίναν φλύαρες
---------------------------------------------------------------------------(((ας αλληλεπιδράσει το στεφάνι 
με το αυγό)))
--------------------------------------(((ας αλληλεπιδράσει το στεφάνι με το αυγό)))
< ο->------------(((ας αλληλεπιδράσει το στεφάνι με το αυγό))) 
στεφάνωσα τις γυμνές θεές
στεφανωμένος με φατνώματα από δοκούς κέδρου 
και στη συνάντηση των πομπών
στη φιέστα των αποτοξινώσεων 
είπα...
()
( (  ) )
κλάστερ από γράμματα και κλωστές από κλεισούρα μού θύμισαν το μέλλον
(  (  (    )  )  )
(    (    (   έ    )    )    )
έέέέέέέέέ
έέδωσα φιλιά σε σπινθηρογραφήματα 
έδωσα φύκια σε ξυλόσομπες 
φιτίλια, φρικιάσεις, τα έριξα σε ράμπα από ρυμουλκά
έριξα τη ράμπα από ρυμουλκά πάνω στη μάγισσα του πολέμου 
έψησα κατσικανθρώπους στα σκυθρωπά παιδικά πρόσωπα της παιδεραστίας 
κόλλησα χαρτάκια από βλαστούς που διαιρούνται σε τρεις αυλές 
από λάδι που διαιρείται σε τρία νερά 
από κερί που διαιρείται σε τρία ξύλα 
σύμφωνα με τη σύφιλη ξόρκισα τον γυπαετό 
ξόρκισα τα οροπέδια 
ρουφιάνεψα τον κηπουρό και την κόρη του για να μην τους επιτραπεί η έκτρωση
α! το γυαλί ήταν εύθραυστο και ήταν θαύμα 
η ζωή δεν ήταν αναπόφευκτη 

μια άκαμπτη νοοτροπία με /α/σαφή όρια φίλων και εχθρών ήρθε και με πήρε απ’ το χέρι

είπα
«τίποτα σαν κι αυτό»--->αόριστο
είπα
«στα μάτια βρύα και δροσίζονταν»--->οριστικό

ΕΙΠΑ
κιτρινoφυλλιάσαν τα χειλάκια μες στη λάσπη
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αρώματα
αυτόματα σε μια αιμοφιλική γιορτούλα γίνομαι πήχτρα
το άγχος ανεβαίνει εκθετικά πατάω πλήκτρα
είναι αστεία
να αιωρώ νεκροταφεία
ψυχρολουσία θέλω παιδί από σένα
να γεννηθεί τρικέφαλο
με τα ψευδοθηρία στην αρένα
θα το κάνω ακέφαλο
θα του μάθω το έλεος
θα το λούσω στο πετρέλαιο
θα του δώσω όραση
διάχυτο σε πιξελωτά atari
θα βλέπει στην τρίτη κόλαση το ζάρι

βράδυ
φακός
οι αρβύλες λασπώνονται
σταματούν
χέρια γυρνούν τη βάνα
τα μπεκ κόβουν απότομα
ο γκιόνης δίνει τον ρυθμό

υγρασία

ΤΟ ΖΑΡΙ

ΑΤΙΤΛΟ

ΛΑΜΠΕΡΟΥΚ
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ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ

Η ηλεκτρονική συσκευή μιας κουζίνας
     και η αποταμίευση ρεύματος στην οποία έχει εθιστεί.
Ο ψυχαναλυτής της –το ρολόι–
    μια μετεμπλαστίκωση της φυσικής μας υπόστασης.
Τα δώρα των Χριστουγέννων
     η νοσηρή πραγματικότητα.
Οι «ίδιοι» 
     που κατοικούν εκεί.
Η τραγικότητα της σιωπής
     που ακολουθεί το ξαφνικό πέταγμα των ψημένων φρυγανιών.
Η αναλογία άνθρωπος-κατασκευές
     που συμπίπτει με το ποσοστό των «δεν ξέρω-δεν απαντώ» στις εκλογές
Γαλατάδες πια δεν υπάρχουν
     ζήτω τα ψυγεία της General Electric.
Ακόμα και το κουδούνι του σπιτιού είναι στην κουζίνα
     «ωσότου να του λείψει το φαΐ, εκοιμάτο»
………………………………………………………………………
Τελευταία έχω ερωτευθεί τον φούρνο μικροκυμάτων
     υπολείπεται του κινητού μόνο στη δόνηση.
Αντέχω ακόμα
     χθες ξεπλήρωσα το ρεύμα. 

–ΚΙΝΔΥΝΟΣ  ΘΑΝΑΤΟΣ–

Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ 
(μια αληθινή ιστορία με παραποιημένα ζεύγη συντεταγμένων)

81ΤΕΦΛΟΝ
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ΚΕΙΜΕΝΟ: KYOKO KISHIDA 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΑΡΓΑΡΩΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΤΗ, KYOKO KISHIDA

ΜΑΧΟΜΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ: ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΩΜΑ
NICOLE BROSSARD
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Κάτι αρχίζει να γράφεται, κάτι που θα συγκροτήσει το νέο γυναικείο φαντασιακό, δηλαδή τον τόπο των 
ταυτίσεων ενός Εγώ που δεν θα αλλοτριώνεται πια από την εικόνα που του προτείνει το αρσενικό («μοιάσε 

με τη γυναίκα που αγαπώ, δηλαδή με μια νεκρή γυναίκα»), αλλά που θα επινοήσει, αντίθετα, μορφές 
γυναικών σε πορεία ή «σε πτήση» –έτσι προτιμώ να το φαντάζομαι–, μια πορεία τέτοια που η γυναίκα αντί 

να πέφτει για ύπνο θα αναζητά τον εαυτό της προς τα εμπρός και στο άλμα. 
HÉLÈNE CIXOUS1

σκέφτεσαι: θα πάμε
τεράστια κραυγή στα στήθη μας

να δοκιμάσουμε τα αλεξίπτωτά μας
NICOLE BROSSARD

 

Nicole Brossard γεννιέται το 1943 στο Κεμπέκ του Καναδά, όπου ο κατά πλειοψη-
φία γαλλόφωνος πληθυσμός υφίσταται διπλή καταπίεση: αφενός από την αγγλό-
φωνη κεντρική εξουσία και αφετέρου από τη ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία 
διατηρεί ρόλο κεντρικού μεσολαβητή μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της συντη-
ρητικής κυβέρνησης. Το 1948 δεκαέξι νέοι καλλιτέχνες συνυπογράφουν το επη-

ρεασμένο από τους Γάλλους σουρρεαλιστές μανιφέστο Refus global (Ολική άρνηση), το οποίο 
στρέφεται ενάντια σε κάθε είδους νόρμα και θεσμό. Τον Φεβρουάριο του 1949 στα ορυχεία 
ασβέστου στο Κεμπέκ ξεκινά τετράμηνη απεργία με βασικά αιτήματα την αύξηση των μισθών, 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την καταβολή υπερωριών και άλλες ριζοσπαστικές για 
την εποχή διεκδικήσεις. Το 1955 αναταραχές ξεσπούν στο Μόντρεαλ με αφορμή την αποβολή 
του γαλλόφωνου παίκτη Maurice Richard από έναν αγώνα χόκεϊ επί πάγου. Το 1960 εκδίδε-
ται το βιβλίο Les insolences du Frère Untel (Θρασύτητες του Αδελφού Ουντέλ), του οποίου ο 
ανώνυμος συγγραφέας καταφέρεται κυρίως κατά της επιρροής που ασκούσε η Εκκλησία στο 
εκπαιδευτικό σύστημα στο Κεμπέκ και καλεί να γίνουν εκ βάθρων αλλαγές. 

Όλα τα παραπάνω γεγονότα θα προετοιμάσουν το έδαφος για τη λεγόμενη Σιωπηλή Επα-
νάσταση, τις ταχύτατες δηλαδή αλλαγές που επήλθαν στην κοινωνία του Κεμπέκ κατά τη δε-
καετία του ’60 –μέσω ενός κινήματος αναλόγου με αυτό για τα Πολιτικά Δικαιώματα στις ΗΠΑ 
την ίδια εποχή, με χαρακτηριστικότερη τη μεταβίβαση των τομέων της εκπαίδευσης και της 
υγείας, τους οποίους ως τότε έλεγχε η Εκκλησία, στα χέρια της τοπικής κυβέρνησης. Μέσα σε 
αυτό το κλίμα των αλλαγών θα ενηλικιωθεί η Μπροσάρ, η οποία μεγάλωσε σε οικογένεια αστών 
και πήγε σε σχολείο καλογραιών (μία από αυτές θα είναι και ο πρώτος της έρωτας). Οι γονείς 
της τη στέλνουν σε σχολή γραμματέων για μια σίγουρη αποκατάσταση, η ίδια όμως μαζεύει 
χρήματα, ταξιδεύει στην Ευρώπη και γυρίζοντας σπουδάζει παιδαγωγικά στο πανεπιστήμιο του 
Μόντρεαλ –αποφάσεις για τις οποίες θα ήταν περήφανη η σουφραζέτα γιαγιά της. Τα πρώτα 
χρόνια, λοιπόν, του ’60 βρίσκουν το Κεμπέκ να αναζητά μια νέα συλλογική ταυτότητα –ανε-
ξάρτητη, γαλλόφωνη, σοσιαλιστική– και τη νεότευκτη συγγραφέα Νικόλ Μπροσάρ να στέκεται 
κριτικά απέναντι σε τριών ειδών θεσμούς: την Καθολική Εκκλησία, η οποία ασκούσε αυστηρό 
έλεγχο στην εκπαίδευση και τη σεξουαλική ζωή (βλ. θέματα γάμου, αντισύλληψης, αμβλώσεων, 
ομοφυλοφιλίας), την Καναδική Συνομοσπονδία και όλα τα κυρίαρχα βρετανοκαναδικά σύμβολα 
που περιθωριοποιούσαν τον γαλλόφωνο πληθυσμό και, τέλος, το λογοτεχνικό κατεστημένο.   

«[...] Όταν γράφεις, γράφεις εντός αλλά και ενάντια στη λογοτεχνία. Γράφεις εμπνεόμενη 
από συγγραφείς και βιβλία, αλλά, επίσης, γράφεις ενάντια στη μετριότητα και τα κλισέ που 
προωθεί το λογοτεχνικό κατεστημένο. Ίσως άδικο για κάποιους συγγραφείς της γενιάς που 
προηγήθηκε της δικιάς μου, αλλά είχα μπουχτίσει με τα ποιήματα που μιλάγανε για τοπία, χιόνι, 
βουνά και την ταλαίπωρη ρητορική περί αγάπης και μοναξιάς. 

»[...] Η πρώιμη ποίησή μου ήταν αφηρημένη, συντακτικά αντισυμβατική˙ η ερωτική επιθυμία 
είχε σημαντικό ρόλο σε αυτή. Μέρος όσων έγραφα ήταν συνειδητά πολιτικό, τουλάχιστον όσον 
αφορά τις προθέσεις. Ας πούμε πως βασική μου επιδίωξη ήταν να ενοχλήσω, να είμαι ταραξίας 
αναφορικά με τη γλώσσα, ενσωματώνοντας επίσης δικές μου αξίες μέσα από μία πρακτική γρα-
φής παιγνιώδη, πειραματική και διερευνητική. [...] Έτσι, από το 1965 μέχρι το 1973, έβλεπα τον 
εαυτό μου ως ποιήτρια –φορμαλίστρια, αβάν-γκαρντ ποιήτρια. Το ότι ήμουν γυναίκα δεν έμοια-

Η
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ζε να είναι πρόβλημα. Αυτό βέβαια συνέβαινε γιατί δεν ταυτιζόμουνα με τη θηλυκότητα και τις 
άλλες γυναίκες, δεν αισθανόμουν πως μοιραζόμασταν κάτι κοινό. Μπορούσα να καταλάβω και 
να μιλήσω για την αποξένωση, την καταπίεση, την κυριαρχία, την εκμετάλλευση μόνο όπως τα 
βίωνα ως κάτοικος του Κεμπέκ. Ήμουν ποιήτρια, διανοούμενη, επαναστάτρια από το Κεμπέκ. 
Αυτές ήταν οι ταυτότητές μου.

»[...] Αλλά, το 1974, έγινα μητέρα και περίπου ταυτόχρονα ερωτεύτηκα μιαν άλλη γυναίκα. 
Ξαφνικά, βίωνα την πιο κοινή εμπειρία στη ζωή μιας γυναίκας, τη μητρότητα, και, παράλληλα, 
την πιο περιθωριακή εμπειρία στη ζωή μια γυναίκας, τον λεσβιασμό. Η μητρότητα έκανε τη ζωή 
εντελώς απτή (δύο σώματα να καθαρίσεις, να κινήσεις, να φροντίσεις) και ο λεσβιασμός έκανε 
τη ζωή μου μυθοπλασία εντός ενός πατριαρχικού ετεροφυλόφιλου κόσμου. Η μητρότητα δια-
μόρφωσε την αλληλεγγύη μου με τις άλλες γυναίκες και μου προσέδωσε φεμινιστική συνείδηση, 
ενώ ο λεσβιασμός μού άνοιξε έναν νέο πνευματικό χώρο προς εξερεύνηση. Στο σώμα μου μπή-
κανε νέες ιδέες, νέα συναισθήματα, νέες αισθήσεις. Έκτοτε η γραφή μου άρχισε να αλλάζει.» 

όποιο μήνα ή τραύμα
το απαλό χρώμα τα απογεύματα
που βουτάς μες
στη lingua στη lingua και το αλμυρό της μουρμουρητό
Η πρώτη της συλλογή εκδίδεται το 1965 και την ίδια χρονιά συνιδρύει το περιοδικό ποίησης 
La barre du jour. Ο τίτλος του παίζει με τη γαλλική φράση «à la barre du jour», τουτέστιν χαρά-
ματα, και παραπέμπει στην αυγή, το ξεκίνημα κάτι νέου. Όντως, το περιοδικό θα δημοσιεύσει 
αποκλειστικά νέα, αβαν-γκάρντ ποίηση, εκτός των λογοτεχνικών κύκλων της εποχής, τα δε 
δοκίμιά του φλερτάρουν με τον μεταδομισμό, που εισηγούνται την ίδια περίοδο στο γαλλικό Tel 
quel ο Foucault, ο Lacan κ.ά. Το 1966 στο έργο του Écrits ο Λακάν θα αντιστρέψει το γνωστό 
κλάσμα σημαινόμενο/σημαίνον του Saussure˙ τοποθετεί το Σημαίνον με κεφαλαίο πάνω από το 
σημαινόμενο και ονομάζει τη μεταξύ τους γραμμή «μπάρα» (barre). Ω, μα τα χίλια σημαινόμενα, 
οποία ευτυχής σύμπτωση!, αναφωνεί η Μπροσάρ, η οποία σε όλο της το έργο δεν θα πάψει 
να παίζει με τη γλώσσα, να εξερευνά και να ποθεί τη διεύρυνση των ορίων της, να αντιτίθεται 
σε μια κλειστή, περιορισμένη γλωσσική οικονομία, να προκρίνει επίμονα την πολυσημία. Στα 
ποιήματα των πρώτων της συλλογών –όπως π.χ. το «Λέξεις καθ’ υπόταξη» από τη Suite logique 
(Λογική ακολουθία, 1970) που μεταφράσαμε– ο γλωσσικός πειραματισμός κυριαρχεί: ελλει-
πτική σύνταξη και στίξη, σπάσιμο της γραμμικότητας, αμφίρροποι διασκελισμοί, αμφισημίες, οι 
λέξεις όχι ως κλειστά νοήματα αλλά ως αλληλουχίες ήχων και οπτικά ερεθίσματα που προ(σ)
καλούν την αναγνώστρια να συμμετάσχει ερμηνεύοντας. Τα στοιχεία αυτά δεν θα εκλείψουν 
ποτέ από την ποιητική της Μπροσάρ. 

ενόσω τα χάδια μάς φέρνουν πιο κοντά
στην πηγή και στην αυγή
Ωστόσο, το 1972 θα γνωρίσει τη νεαρή γυμνάστρια Ζερμέν και το επόμενο καλοκαίρι, ερω-
τευμένες, θα ταξιδέψουν μαζί στα ελληνικά νησιά. Το 1974 θα γίνει μητέρα. Τα χρόνια που θα 
ακολουθήσουν θα έρθει σε επαφή με το δεύτερο κύμα φεμινισμού που ανθεί τη δεκαετία του 
’70 στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Το 1975 θα πρωτοστατήσει στην έκδοση της πρώτης φεμινιστι-
κής επιθεώρησης του Κεμπέκ Les têtes de pioche (Οι ξεροκέφαλες). Το 1976 θα σκηνοθετήσει 
μαζί με τις Luce Guilbeault και Margaret Wescott το ντοκιμαντέρ Some American Feminists. 
Οι εμπειρίες αυτές, όπως γράφει και η ίδια στο απόσπασμα από την Ποιητική πολιτική2 της 
που παραθέτουμε παραπάνω, θα σημάνουν το χάραμα/χάραγμα μιας νέας εποχής στο έργο 
της με τον φεμινισμό και τον λεσβιασμό ως κυρίαρχες προβληματικές. Η γραφή της αρχίζει να 
γίνεται πιο ρευστή, ερωτική, αισθησιακή, διερευνητική, ουτοπική. Οι στίχοι γεμίζουν με εικόνες 
μελών του γυναικείου σώματος, ανάσες, σιωπές, πτυχώσεις, καμπύλες, υγρά, επιθυμία, ηδονή, 
έξαψη, έκσταση. Εντούτοις, στα ποιήματά της δεν συναντώνται ποτέ αυτοβιογραφικές αναφο-
ρές, θα προτιμήσει να κινηθεί στο συμβολικό πεδίο. Σε αντίθεση με τη βασισμένη στο βίωμα 
ποίηση που γράφουν οι Αμερικανίδες ομόλογές της την ίδια εποχή, με κυρίαρχο πρότυπο αυτό 
της Adrienne Rich, η Μπροσάρ θα επηρεαστεί κυρίως από Γαλλίδες και Γάλλους συγγραφείς 
(Hélène Cixous, Monique Wittig, Roland Barthes)˙ δεν θα εγγράψει τη γυναικεία εμπειρία και 
σώμα στο κείμενο, θα κινηθεί αντίστροφα, όπως επισημαίνει η Jennifer Moxley στην εισαγωγή 
του Selections (συγκεντρωτική έκδοση αγγλικών μεταφράσεων ποιημάτων της Μπροσάρ). 
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το δέρμα γραμματική ελεύθερη 
«Πολλά μπορούν να συμβούν στο σώμα σου, στο δέρμα σου, αλλά, εάν δεν μπορέσεις να δη-
μιουργήσεις ένα ικανοποιητικό συντακτικό περιβάλλον για όσα αιθάνεσαι, μπορεί να σε κα-
ταβροχθίσουν. Μπορεί να εξαφανιστείς σε μια θάλασσα σιωπής ή να συντριβείς εντός της 
πατριαρχικής κοινωνίας. Για μένα το να χρησιμοποιώ λέξεις δεν αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα 
αυτοέκφρασης, αλλά, επιπλέον, έναν τρόπο να δημιουργήσω ένα νέο πεδίο, έναν νέο χώρο, 
ένα νέο περιβάλλον για το σώμα μου ως δέρμα ικανό να μεταβάλλει και να μεταβάλλεται από 
τη γλώσσα».3

Η Μπροσάρ γνωρίζει καλά πως η γυναίκα είναι «προλετάρια της γλώσσας»4, πως το ανδρικό 
γένος κυριαρχεί τόσο στον γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο ως συνέπεια μιας πατριαρ-
χικής αφήγησης της ιστορίας (history/his story). Πιστεύει πως, για να αλλάξει το φαντασιακό 
το οποίο έχει διαμορφώσει η ανδρική ηγεμονία, θα πρέπει να σκαφτεί βαθιά το συμβολικό 
πεδίο. Το βιβλίο της L’amèr ou le chapitre effrité5 (Η μητέρα και το τέρας ή το σπασμένο κεφά-
λαιο, 1977) ξεκινά με τη φράση «σκότωσα τη μήτρα και το γράφω». Η γυναίκα-μητέρα έρχεται 
αντιμέτωπη με το τέρας-πατριαρχία. Ο βασικός της ρόλος είναι η πειθήνια αναπαραγωγή της 
πατριαρχικής ηγεμονίας χωρίς να επεμβαίνει και να προσπαθεί να την αλλάξει. Ο άνδρας «έχει 
πάρει στην κατοχή του το παιδί όπως και τη λέξη στο λεξικό» και «οι πατριαρχικές μητέρες 
είναι μονάχα ικανές να μυήσουν τις κόρες τους στον άνδρα», βιώνουν μια ψευδή θηλυκότητα, 
αφού, οι επιθυμίες τους, ουσιαστικά, υπαγορεύονται από τις επιθυμίες του άνδρα, υπάρχουν 
μόνο μέσα από το βλέμμα του, το οποίο τις μετατρέπει σε αντικείμενα, προκειμένου να επι-
βεβαιώσει την υπεροχή της υποκειμενικότητάς του. Η αφηγήτρια θέλει να πάψει να βρίσκεται 
υπό το βλέμμα-επιτήρηση του άνδρα που της απαγορεύει να αναπαραχθεί αυτόνομα και να 
έρθει σε επαφή, σωματική ή διαλεκτική, με άλλες γυναίκες. Έτσι, σκοτώνει συμβολικά τη μήτρα 
της και προσπαθεί να επανοικειοποιηθεί τη γλώσσα και το σώμα της, να τα προστατέψει από 
τη φαλλογοκεντρική εκμετάλλευση δημιουργώντας έναν αποκλειστικά θηλυκό γλωσσικό τόπο 
όπου ξεπερνιούνται τα όρια της όποιας στενής νοηματοδότησης και «οι νόμοι είναι υποτελείς 
της φαντασίας».6

το δέρμα μιας γυναίκας πάνω στο δέρμα μιας άλλης γυναίκας κάνει ολισθηρό το νόημα των 
λέξεων  και εφικτή μια νέα εκδοχή της πραγματικότητας και της μυθοπλασίας7

Η ίδια προβληματική θα επεκταθεί και στα δύο επόμενα έργα της Les sens apparent (Το φαινο-
μενικό νόημα, 1980) και Amantes (Εράστριες, 1980 –το 1978 γνωρίζει τη Μαρίσα, τη γυναίκα 
της ζωής της, και το βιβλίο, εκτός των άλλων, αποτελεί και εορτασμό αυτού του γεγονότος). 
Το πρώτο, όπως και το L’amèr ou le chapitre effrité, αποτελείται από πρόζες, ενώ το δεύτε-
ρο από ποιήματα. Η Μπροσάρ, όμως, δεν εναντιώνεται μόνο στην περιχαράκωση των λέξεων 
σε κλειστά νοήματα, αλλά και στην αυστηρή περιχαράκωση των λογοτεχνικών ειδών –η ίδια 
παραδείγματος χάριν χαρακτηρίζει το L’amèr ou le chapitre effrité ως υβρίδιο μεταξύ θεωρί-
ας-φιλοσοφίας και μυθοπλασίας. Ενδιαφέρον έχει, σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε μια μικρή 
παρένθεση παραθέτοντας ένα ακόμα απόσπασμα από την Ποιητική πολιτική της, στο οποίο 
αναφέρεται στη σχέση της με την ποίηση, την πρόζα, το γράψιμο και τη γλώσσα.

«Α. Η σχέση μου με την ποίηση έχει να κάνει με τη φωνή που βρίσκει τον δρόμο της τη στιγμή 
ακριβώς που η σκέψη συγχρονίζεται με το συναίσθημα. [...] Για μένα η ποίηση είναι η μεγαλύτε-
ρη πιθανότητα συγχρονισμού επιθυμίας και σκέψης σε μια φωνή φορτισμένη με νόημα. Η ποί-
ηση είναι ένα φορμαλιστικό και σημασιολογικό ένστικτο που φέρνει στο προσκήνιο η επιθυμία 
μας, χωρίς αυτή η επιθυμία να γνωρίζει τους νόμους που την υποκινούν. 

»Β. Η σχέση μου με την πρόζα και τα μυθιστορήματα μοιάζει με τη σχέση μου με την πραγ-
ματικότητα όπως είναι στην καθημερινή ζωή. Βρίσκω την πρόζα και την καθημερινή ζωή τόσο 
βαρετές που μπορώ να υπάρξω σε αυτές τις δύο πραγματικότητες μόνο δημιουργώντας ρήγ-
ματα στην πρόταση ή στον διάλογο, αναζητώντας εκπλήξεις και φανερώσεις, εξαντλώντας το 
νόημα. Όταν γράφω πρόζα, νιώθω την ανάγκη να εκραγεί η αφήγηση, το ατεκμηρίωτο, η γραμ-
μικότητα του χρόνου, το σύνηθες μουρμουρητό των χαρακτήρων. Γι’ αυτό και τα μυθιστορήματά 
μου είναι αντι-μυθιστορήματα, προκαλούν την έννοια του παραδοσιακού μυθιστορήματος.

»Γ. Η σχέση μου με το γράψιμο έχει να κάνει με την επιθυμία και την ενέργεια. Η σχέση 
αυτή είναι ουσιαστικά παιγνιώδης και σχετίζεται με την αναζήτηση. Κυρίως ενέχει το σώμα και 
το μάτι.

»Δ. Η σχέση μου με τη γλώσσα είναι ζήτημα οπτικής πάνω στην πατριαρχική γνώση και στο  
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συμβολικό ιεραρχικό/δυικό πεδίο. Εκεί χρειάζεται περισσότερο όραμα παρά ανατροπή. Χρει-
άζεται να είσαι ενήμερη, συγκεντρωμένη, οξυδερκής. Το όραμα ξεπερνά την παράβαση της 
νόρμας, γιατί φέρνει στο προσκήνιο νέο υλικό.»

H Μονίκ Βιτίγκ στο βιβλίο της The Lesbian Body (Το λεσβιακό σώμα, 1973) οραματίζεται 
ένα νησί όπου οι γυναίκες ζουν μακριά από «τη σκοτεινή ήπειρο» της πατριαρχικής ηγεμονίας. 
Η Μπροσάρ τοποθετεί το μυθικό νησί των Αμαζόνων μέσα της, στα βιβλία και στις γυναίκες 
οι οποίες την εμπνέουν και με τις οποίες αλληλεπιδρά. Αυτή είναι η δική της ήπειρος (δείτε 
και το ομώνυμο ποίημα από τη συλλογή Amantes, το οποίο μεταφράσαμε), η θέση της όμως 
είναι εντός της πόλης των ανδρών. Εκεί, μάχεται τον πατριαρχικό νόμο και λόγο, όχι προ-
σπαθώντας να τον αλλάξει, σύμφωνα με όσα δηλώνει παραπάνω, αλλά επιστρατεύοντας τη 
«φαντασία» της, ώστε να υπονομεύσει την «πραγματικότητά» του. Στέκεται κριτικά απέναντι 
στον διαχωρισμό ζωής και τέχνης, ερωτικού και ποιητικού, κειμένου και σώματος. Το σώμα 
και το κείμενο στα έργα της γίνονται μετωνυμία το ένα του άλλου, γίνονται «cortex» –όπου 
«cortex» (φλοιός) βλέπε λογοπαίγνιο με το, ομόηχο στα γαλλικά, «corps/text» (σώμα/κείμενο). 
Φλοιός από δέρμα ή φλοιός από χαρτί, σώμα/κείμενο, σώμα πάνω στο οποίο εγγράφονται οι 
εμπειρίες μας, αλλά και κείμενο-γλώσσα σωματική, ένας τρόπος έκφρασης που ανθίσταται 
στη βία του αρσενικού.  

η τροχιά των ρημάτων όταν ερχόμαστε κοντά
μια ανάσα αρκεί
στο χείλος των αντανακλαστικών, αντανάκλαση
επιδερμίδας, φλοιός έπειτα λέξεις απτές8

Ο φλοιός είναι μία μόνο από τις έννοιες που επανέρχονται σε όλο το έργο της Μπροσάρ. 
Έργο εκτενέστατο (πάνω από δέκα βιβλία πρόζας, πάνω από είκοσι βιβλία ποίησης, δοκίμια, 
θεατρικά), το οποίο δεν φιλοδοξούμε να διατρέξουμε εδώ, δίνουμε μόνο κάποια κλειδιά για 
την ανάγνωσή του, σκιαγραφώντας παράλληλα το όραμά της. Η θαρραλέα, λοιπόν, Καναδή 
οραματίζεται να συμβάλει στη δόμηση ενός νέου φαντασιακού, διάφορου από αυτό που έχει 
διαμορφώσει η πατριαρχία˙ γράφοντας επιδιώκει να κατασκευάσει γλωσσικά περιβάλλοντα 
εντός των οποίων το ομοφυλόφιλο γυναικείο σώμα θα αναπνέει ελεύθερο. Στην αναζήτηση 
αυτής της νέας γλώσσας επιστρατεύει καινοτόμο, εφευρετική στίξη και παίζει με την τυπο-
γραφία –όπως π.χ. στο ποίημα «(4): Amantes/écrire» το οποίο μεταφράσαμε. Ένα ακόμα στοι-
χείο, ανέκαθεν χαρακτηριστικό του έργου της, είναι η ελλειπτικότητα, το σπάσιμο της γραμ-
μικότητας. Κυρίως, όμως, εργαλείο της σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί η πολυσημία, το 
ανοιχτό σε ερμηνείες νόημα που πυροδοτεί συνειρμούς, καθώς και το παιχνίδι με τις λέξεις. 
Η λέξη «langue» (γλώσσα) ως λόγος γραπτός και προφορικός, αλλά και ως όργανο ηδονής. 
Οι  λέξεις «aurore» και «aube» (αυγή) ως η ώρα που χαράζει, ως νέο ξεκίνημα, αλλά και ως 
νέα συνείδηση ή αίσθηση. Η λέξη «spiral» (σπείρα) ως αλληλεπίδραση μεταξύ πραγματικότη-
τας και μυθοπλασίας, όπως βιώνεται μέσα από τον γυνακείο έρωτα και τη γραφή, αλλά και 
ως αντιπαράθεση στη γραμμικότητα της πατριαρχίας. Οι λέξεις «dérèglement» και «dériver», 
που επίσης χρησιμοποιεί συχνά (μάλιστα στο βιβλίο της Picture theory του 1982 ονομάζει 
μία από τις πρωταγωνίστριες Claire Dérive). Η πρώτη ουσιαστικό, που σημαίνει «διαταραχή»,  
«διατάραξη», «διασάλευση», «απορρύθμιση», «εκτροπή», και η δεύτερη ρήμα, που σημαίνει 
τόσο «προέρχομαι», αλλά και «παρασέρνω», «παρεκκλίνω από την πορεία». Καταλήξαμε να 
μεταφράσουμε την πρώτη ως «εκτροπή», έπειτα από αρκετή σκέψη πάνω στη δεύτερη, θε-
ωρώντας πως είναι νευραλγική για την Μπροσάρ η έννοια της παρέκκλισης από την οποια-
δήποτε πεπατημένη, η υπέρβαση των ορίων. Όπως και το παραλήρημα/παρανάγνωση όπως 
ευφυώς το διατυπώνει στο «(4): Amantes/écrire», όπου γράφει «JE N’ARRÊTE PAS DE LIRE», 
κατά λέξη «δεν σταματώ να διαβάζω», αλλά και «δεν σταματώ να παραληρώ», αν το «de 
lire» ερμηνευθεί σαν «delire», ή «δεν σταματώ να αποδομώ όσα διαβάζω», αν ερμηνευθεί ως 
«de-lire».

Πολλαπλή, ανοιχτή σήμανση, λοιπόν, αφού το να ονοματίζεις, να επανοικειοποιείσαι τις 
λέξεις, πάντοτε θα αποτελεί έκφανση του ότι ονειρεύεσαι και ελπίζεις στην απελευθέρωση 
της γλώσσας και του φαντασιακού, έκφανση μιας ενέργειας που λέει «ναι».

 «Ναι, επειδή όποιοι κι αν είναι οι κόμποι, η σιωπή κι ο ίλιγγος με τα οποία το ρήμα “είμαι” 
είναι δεμένο στις ζωές μας, η σκεπτόμενη ύλη αρέσκεται στην ιδέα της επιθυμίας που νικά 
όλα τα κλισέ και την καταστροφή, γιατί στα σώματά μας, κατά την καταγραφή όσων εφηύ-
ραμε, βλεννογόνοι, σπόνδυλοι και νευρώνες εκκρίνουν άλλα σινιάλα για να μας φέρουν πιο 
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κοντά στη γραμμή της τόλμης όπου χίλιοι βορράδες και χίλιοι νότοι σμίγουν. [...]
»Ναι, γιατί πραγματικά θα πρέπει η παρουσία μας εντός του σώματος της γλώσσας να δη-

λωθεί μέσω σημαντικών πράξεων, να γίνει γνωστό πως το σώμα της γλώσσας δεν καλωσορίζει 
οικειοθελώς την επιθυμητική διαύγεια του γυναικείου υποκειμένου. Γιατί η γλώσσα δεν γνωρίζει 
τίποτα για τις γυναίκες, ή καλύτερα, ας πούμε πως δεν γνωρίζει άλλο από τον συκοφαντικό θό-
ρυβο που γενιές φαλλοκρατών, μισογύνηδων και σεξιστών αναπαράγουν. Ναι, επειδή η γλώσσα 
καθιστά τις γυναίκες ανύπαρκτες και μας αναγκάζει να επιτελέσουμε τελετουργικά παρουσίας 
που εξουθενώνουν τις πιο ευάλωτες ανάμεσά μας, ενώ παράλληλα ηλεκτρίζουν τις πιο τολμη-
ρές. Ναι, το να γράφεις είμαι γυναίκα είναι γεμάτο συνέπειες. [...]

»Ναι, επειδή υπάρχουν αόρατες δομές μέσα στα κόκαλά μας που μας επιτρέπουν να απε-
λευθερωθούμε από την παιδική ηλικία και τα στρατηγήματα της οικογένειας. [...]

»Ναι, διαδικασία, γιατί η σκέψη της αιωνιότητας έρχεται εύκολα όταν χαϊδεύουμε μια γυναίκα. [...]
»Διαδικασία, ναι, επειδή η πραγματικότητα δεν αρκεί, επειδή η ομορφιά είναι απαιτητική, 

επειδή οι αισθήσεις είναι πολλαπλές, επειδή βάζοντας πολύ από τον εαυτό στη γλώσσα δεν 
εξηγείται η πατριαρχική φρίκη, δεν εξηγείται η σύνθεση της υποκειμενικότητάς μου. Γράφω 
κινητοποιημένη από την πρωταρχική ύλη του πόθου.[...] Υπάρχω εντός της γραπτής γλώσσας, 
επειδή εκεί αποφασίζω τις σκέψεις που ελέγχουν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που δίνω 
στην πραγματικότητα. Δεν θέλω να επαναλάβω όσα ήδη ξέρω σχετικά με τη γλώσσα. Την απο-
θήκη με τις  ψευδαισθήσεις, τις εμμονές, το πάθος, την οργή, και οτιδήποτε άλλο απαιτεί από 
μας να αντιμεταθέσουμε την πραγματικότητα.»9
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MOTS SUBORDONNANT

d’un seul trait signifiant quand il y a fuite du dire
le mot massacre

intensité d’abord
                en sondant plus avant plus
                                                     profond
                                                                   plus loin

la formule naît
d’où on le sait de quoi d’un point
vibrante donc car elle nourrit et pèse plein sur
le sens et le contre
en genre s’accorde à rebelle en nombre
et meut

liaison
plus cela devance l’encre
pousse précisément (avant) dehors et dedans

transition
or
drôles ces signes vides et bleus malgré
même si (c’est-à-dire quoique)

restriction
néanmoins
       
explication
vague c’est 
car entre les mots trop d’espace
vague et belle à consommer la liaison

sitôt que la circonstance selon que s’énonce
paradoxalement futur et passé engendrent 
en même temps
au moment où il y a à franchir
il advient que le noir noir quadrille mal
entre les espaces blancs (contraste)
il y a limite entre circonstance et confusion
le tout conditionne et programme

 en ces temps opaques le ciel remorquait tant de délires

or l’artifice maintenant scintille et s’empare de
éventuel accomplissement
tout en surface
d’émeute en fabuleuses suites sonores
ledit rapport rature
double exaspération
le code pavane
le code analyse le code dicte
et tout à l’opposé voici paraître le code tendre

entre code et code l’espace est illusoire
point de lieu propre à la dénonciation
la terminologie modifie
le code s’infiltre
la moindre tentative finit par rompre

désormais le sens en a deux
un de trop
l’artifice est inévitable

voilà comment

NICOLE BROSSARD ΤΕΦΛΟΝ
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μονομιάς σημαίνον όταν από το λέγειν διαρρέει
η λέξη(-)σφαγή

ένταση κατ’ αρχάς
                βολιδοσκοπώντας πιο πέρα πιο
                                                               βαθιά
                                                                         πιο μακριά

η φράση γεννιέται
από πού γνωρίζουμε από τι από ένα σημείο
παλλόμενη έτσι καθώς τρέφεται και βαραίνει πλήρως πάνω
στο νόημα και το αντίθετο
σε γένος συμφωνεί ανυπότακτη σε αριθμό
και κινεί

σύνδεσμος
όσο πιο πολύ προηγείται της μελάνης 
ωθεί ακριβώς (προτού) έξω και μέσα

μετάβαση
κι όμως
αστεία τούτα τα σημάδια κενά και μελανά παρότι
ακόμη κι αν (δηλαδή μολονότι)

περιορισμός
εντούτοις

επεξήγηση
ασαφής είναι
γιατί ανάμεσα στις λέξεις υπερβολικό κενό
ασαφής κι ωραία προς ανάλωση η σχέση

αμέσως μόλις η συνθήκη σύμφωνα με την οποία εκφέρεται
παράδοξα μέλλοντας και αόριστος γεννούν
ταυτόχρονα
τη στιγμή που καλεί προς υπέρβαση
προκύπτει ότι το μαύρο-μαύρο κατανέμεται άστατα
ανάμεσα στα λευκά κενά (αντίθεση)
υπάρχει όριο μεταξύ συνθήκης και σύγχυσης
το όλο καθορίζει και προγραμματίζει 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΘ’ ΥΠΟΤΑΞΗ
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 σε τούτους τους αδιαφανείς καιρούς ο ουρανός ρυμουλκούσε τόσα παραληρήματα

κι όμως το τέχνασμα τώρα αστράφτει και αρπάζει
ενδεχόμενο επίτευγμα
όλα στην επιφάνεια
εξέγερση σε θεσπέσιες ακολουθίες ήχου
η λεγόμενη σύνδεση διαγράφει
διπλή επιδείνωση
ο κώδικας παρελαύνει
ο κώδικας αναλύει ο κώδικας υπαγορεύει
και στον αντίποδα ιδού ο τρυφερός κώδικας προβάλλει

μεταξύ κώδικα και κώδικα το διάστημα είναι απατηλό
κανένας τόπος για την καταγγελία
η ορολογία τροποποιεί

ο κώδικας διεισδύει
η παραμικρή απόπειρα καταλήγει σε διάσπαση

εις το εξής το νόημα έχει δύο
ένα επιπλέον
το τέχνασμα είναι αναπόφευκτο

ιδού πώς
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DÉRIVE/INVERSE ΠΑΡΑΣΕΡΝΕΙ/ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΙ

et heurte par magie
l’épiderme consentant
tous les sorts qui le traversent
et circulent courbes lentes
dans les zones interdites
consens 
pour que la bête s’éprenne
d’étrangeté et soulève les griffes
jusqu’à ton cou

t’exhibes sans motif muscle
t’écorches les courbes
et dans le rythme te fais ployer
l’échine et danser les charmes
louve déplacée en la saison
dérivée sur l’horizon
une image lente de plaisir

noir frémir o bouge persuasif
les mots désirent et moi aveuglément
les effets de passage qui soulèvent
raniment les griffes m’inclinent 
à faire fente et fête entre les dents
le poil et le noir déclenchent
le dérèglement
force de liaison de lèvres mouvantes
nous dérive inverse les pauses d’amour
puisque avec le temps le silence
le souffle se défend et mord

et lenteur tapie
le poil
s’éveillant déclencha dévorante
notre stratégie
la séduction dévia

bête y surgit au lieu
découpe le sens dévore
et ranime à l’unité
les contours
l’image dans le clair-obscur
dormante au manque de soleil
………………………………………
si gravite insiste comme pour séduire
et se fondre ensuite
sans usage parmi les autres mots
alors l’épaule s’endort et ne cherche
plus de victime à renverser par
plaisir et privation
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και χτυπά μαγικά
η επιδερμίδα δεκτική
όλα τα ξόρκια που τη διασχίζουν
και απλώνονται αργά 
στις απαγορευμένες ζώνες
δέξου
να ξελογιαστεί το θηρίο
από το αλλότριο και να υψώσει τα νύχια του 
στο λαιμό σου

εκθέτεις χωρίς κίνητρο μυ
γδέρνεις τις καμπύλες
και στον ρυθμό λυγίζεις
τη ραχοκοκαλιά και χορεύεις τα θέλγητρα
λύκαινα εκτοπισμένη στην εποχή
παρασυρμένη στον ορίζοντα
μια αργή εικόνα ηδονής 

μαύρο ρίγος ω κινήσου πειστικό
οι λέξεις ποθούν και εγώ τυφλά
περαστικές εντυπώσεις που υψώνουν
επαναφέρουν τα νύχια με τρέπουν
να ανοίξω σχισμή και γιορτή ανάμεσα στα δόντια
το τρίχωμα και το σκοτάδι πυροδοτούν
την εκτροπή
δύναμη ένωσης χειλιών σε κίνηση
μας παρασέρνει αντιστρέφει τις παύσεις του έρωτα
καθώς με τον καιρό η σιωπή
η ανάσα αμύνεται και δαγκώνει

και η βραδύτητα παραφυλά
το τρίχωμα
αφυπνισμένη προκλητική καταβροχθίζει 
τη στρατηγική μας
η αποπλάνηση ξεστράτισε

θηρίο εμφανίζεται στο μέρος
τεμαχίζει το νόημα καταβροχθίζει
και επαναφέρει σε ενότητα 
τα περιγράμματα
την εικόνα μες στη φωτοσκίαση
κοιμάται απουσία ήλιου
...........................................
αν το πλησίασμα εμμένει για να αποπλανήσει
και να λιώσει έπειτα
σε αχρηστία ανάμεσα στις άλλες λέξεις 
τότε ο ώμος αποκοιμιέται και δεν ψάχνει
πια θύμα να τουμπάρει με
ηδονή και στέρηση
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/chaque fois qu’une phrase
commence par un je
elle doit être vraiment jeune

et pendant qu’on la traduit
il faut éviter de dire jamais ou selon moi

je me souviens du cou de Lee Miller
un jour de juin à Paris

/souvent dans la même phrase je reviens
sachant répéter là
où l’inquiétude veut encore vœux noués

et pendant qu’on traduit
pour expliquer mon genre je regarde

le cou de Lee Miller cette année-là
il valait toutes les abstractions

/je me déplace souvent au même endroit
en amoureuse
pour attraper l’ombre à la même heure

et pendant qu’on traduit
je respire

le cou de Lee Miller la perfection
de l’image en me rapprochant

/souvent au milieu de la phrase je suis
essoufflée j’observe
je peux rester ainsi longtemps sans mémoire

et pendant qu’on traduit
je touche à certains endroits je m’épuise

le cou de Lee Miller
sans trace de baiser

/au-dessus de la ville et du musée
de grandes lèvres intelligentes font signe
d’un rouge à tout remettre en question

et pendant qu’on traduit
je m’en tiens à la partie supérieure de l’œuvre

le cou de Lee Miller aux environs de seize heures
un jour d’épreuve argentine

/je disais souvent tous les jours
l’art s’étire dans nos vies à deux
tranchant dialogue

/κάθε φορά που μια φράση
αρχίζει μ’ ένα εγώ
πρέπει να είναι νέα πολύ

και όσο τη μεταφράζουμε
πρέπει να προσέχουμε να μην πούμε ποτέ ή για μένα

θυμάμαι τον λαιμό της Λη Μίλλερ
μια μέρα του Ιούνη στο Παρίσι

/συχνά στην ίδια φράση επιστρέφω 
ξέροντας να επαναλαμβάνω τα σημεία 
όπου η ανησυχία ακόμα θέλει σφιχτοδεμένους όρκους 
 
και όσο μεταφράζουμε 
για να εξηγήσω το φύλο1 μου κοιτάζω 
 
ο λαιμός της Λη Μίλλερ τη χρονιά εκείνη 
άξιζε κάθε αφαίρεση

/συχνά πηγαίνω στο ίδιο μέρος
ερωτευμένη
να πιάσω τη σκιά την ίδια πάντα ώρα

και όσο μεταφράζουμε
ανασαίνω

ο λαιμός της Λη Μίλλερ η τελειότητα
της εικόνας καθώς πλησιάζω

/συχνά στη μέση της φράσης είμαι
ξέπνοη παρατηρώ
μπορώ να μείνω έτσι πολύ χωρίς μνήμη

και όσο μεταφράζουμε
αγγίζω κάποια σημεία και με εξαντλώ

ο λαιμός της Λη Μίλλερ
χωρίς ίχνος φιλιού

/πάνω από την πόλη και το μουσείο
χείλη μεγάλα έξυπνα μού νεύουν
το κόκκινό τους αμφισβητεί τα πάντα 

και όσο μεταφράζουμε
κρατιέμαι στο ανώτερο μέρος του έργου

ο λαιμός της Λη Μίλλερ γύρω στις τέσσερις το   
 απόγευμα
μια μέρα ασημοκαπνισμένη

/έλεγα συχνά καθημερινά
η τέχνη απλώνεται στις διχασμένες ζωές μας
δίκοπο μαχαίρι πάνω στο διάλογο

LE COU DE LEE MILLER Ο ΛΑΙΜΟΣ ΤΗΣ ΛΗ ΜΙΛΛΕΡ
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et pendant qu’on traduit
je traverse la rue de l’Observatoire

le cou de Lee Miller en tête
lèvres ou corps emmêlés j’observe

/maintenant en plein hiver d’un rouge rage
La voie lactée de Geneviève Cadieux
je ne crois pas avoir souffert de la comparaison

et pendant qu’on traduit
of course there is no relation

le cou tendu de Lee Miller
prête à toute spéculation

και όσο μεταφράζουμε
διασχίζω την οδό Ομπζερβατουάρ

με τον λαιμό της Λη Μίλλερ στον νου
χείλη ή σώματα μπλεγμένα παρατηρώ

/τώρα στου κόκκινου θυμού το καταχείμωνο
Ο γαλαξίας της Ζενεβιέβ Καντιέ
δε νομίζω να με πόνεσε η σύγκριση

και όσο μεταφράζουμε
of course there is no relation

ο τεντωμένος λαιμός της Λη Μίλλερ
ανοιχτός σε κάθε ερμηνεία

1. Εδώ η γαλλική λέξη «genre» παραπέμπει και στο λογοτεχνικό είδος, αμφισημία που δεν στάθηκε δυνατό να διατηρηθεί 
στην ελληνική μετάφραση.

teflon_9.indd   93 15/6/2013   2:24:57 μμ



94

MA continent qui possède à cette heure
toutes mes salives, car chez toi, j’ai
oublié le texte que je voulais sous tes
yeux de lecture qui ont vu passer des
siècles de fantasmes, de peau, le bruit/
la détonation. (ma) c’est un espace/
une hypothèse

ma continent femme de tous les espaces
cortex et flot: un sens de la gravité
qui me met au monde
ma différente matière à existence qui
comble et évacue cette tension unique
qui ressemble à l’ultime vitalité et
sagesse où intelligence et seins, cuisses
successivement dormantes et d’agitation
les poitrines ont la raison du souffle
que nous y trouvons / écriture

ma continent des espaces de raison et
(d’amour) comme une histoire spatiale
où nous pouvons dire dans le concret
des allégeances et des caresses en silence
une forme de réverbération / je traverse
les villes sans simuler la nature car
je suis si civilisée face à la mer
au comble de l’eau, persistante / j’ai lu
«Toute la mer va vers la ville»
et aussi dans ta langue
«Non smettete di delirare, questo è il
momento de l’utopia»

ma continent multiple de celles qui ont signé:
Djuna Barnes, Janes Bowles, Gertrude Stein,
Natalie Barney, Michèle Causse, Marie-Claire
Blais, Jovette Marchessault, Adrienne Rich,
Mary Daly, Colette et Virginia, les autres noyées,
Cristina Perri Rossi, Louky Bersianik, Pol Pelletier,
Maryvonne si attentive, Monique Wittig, Sande Zeig,
Anna d’Argentine, Kate Millett, Jeanne d’Arc Jutras,
Marie Lafleur, Jane Rule, Renée Vivien,  
Romaine Brooks, ecrire: le réel / la peau clairvoyante
prunelle essentielle dans le déploiement
de ma conscience et expression: mon double
une singulière mobilité et le continent
certes une joie

ma continent, je veux parler l’effet
radical de la lumière au grand jour
aujourd’hui, je t’ai serrée de près,
aimée de toute civilisation, de toute
texture, de toute géométrie et de braise,
délirantes, comme on écrit: et
mon corps est ravi

Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ήπειρος1 που κατέχει αυτή τη στιγμή
όλο μου το σάλιο, γιατί στο σπίτι σου,
ξέχασα το κείμενο που ήθελα κάτω από τα
μάτια σου της ανάγνωσης που είδαν να περνούν
αιώνες παραισθήσεων, δέρματος, ο θόρυβος/
η εκπυρσοκρότηση. (η δική μου)2 είναι ένας χώρος/
μια υπόθεση

η δική μου ήπειρος γυναίκα παντός χώρου
φλοιός3 και κύμα: μια αίσθηση της βαρύτητας
που με φέρνει στον κόσμο
δίνει υπόσταση στη διαφορετική μου ύλη που
πληροί και εκκενώνει τούτη τη μοναδική ένταση
που μοιάζει στην υπέρτατη ζωτικότητα και
σοφία όπου ευφυΐα και μαστοί, μηροί
διαδοχικά σε λήθαργο και αναταραχή
τα στήθη έχουν τον λόγο της ανάσας
που βρίσκουμε εκεί / γραφή

η δική μου ήπειρος των χώρων λόγου και
(έρωτα) σαν ιστορία τόπων
όπου μπορούμε να πούμε στην πράξη
όρκους και χάδια στη σιωπή
μια μορφή αντήχησης / διασχίζω
τις πόλεις δίχως να προσποιούμαι τη φύση γιατί
είμαι τόσο πολιτισμένη απέναντι στη θάλασσα
στο φούσκωμα του νερού, επίμονη / διάβασα
«Η θάλασσα όλη πηγαίνει προς την πόλη»
και επίσης στη γλώσσα σου
«Non smettete di delirare, questo è il
momento del’utopia»4

η δική μου ήπειρος πολλαπλασιασμένη από όσες 
υπέγραψαν: Τζούνα Μπαρνς, Τζέινς Μπόουλς, 
Γερτρούδη Στάιν, Νάταλι Μπάρνεϊ, Μισέλ Κος, 
Μαρί-Κλερ Μπλε, Ζοβέτ Μαρσεσό, Άντριεν Ριτς, 
Μαίρη Ντάλι, Κολέτ και Βιρτζίνια, οι άλλες πνιγμένες, 
Κριστίνα Πέρι Ρόσι, Λουκί Μπερσιανίκ, Πολ Πελετιέ, 
Μαριβόν τόσο προσεκτική, Μονίκ Βιτίγκ, Σάντε Ζάιγκ,
Άννα ντ’Αρζεντίν, Κέιτ Μίλετ, Ζαν ντ’Αρκ Ζιτράς,
Μαρί Λαφλέρ, Τζέιν Ρουλ, Ρενέ Βιβιέν, Ρομέν 
Μπρουκς,5 να γράφεις: το πραγματικό / το διορατικό 
δέρμα κόρη οφθαλμού ζωτική για τη διεύρυνση
της συνείδησης και έκφρασής μου: το όμοιό μου
μια κινητικότητα μονήρης και η ήπειρος
σαφώς μια αγαλλίαση

η δική μου ήπειρος, θέλω να αρθρώσω τη ριζική
επίδραση του φωτός μέρα μεσημέρι
σήμερα, σε κράτησα σφιχτά,
αγαπημένη από κάθε πολιτισμό, κάθε
υφή, κάθε γεωμετρία και θράκα,
παραληρούσαμε, όπως όταν γράφουμε: και
το σώμα μου σε έκσταση

MA CONTINENT Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ

NICOLE BROSSARD ΤΕΦΛΟΝ
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1.
l’idée de se balancer au bout d’un je
suspendu
aux joies fiévreuses de juillet
ou salivant devant l’obscur
d’un présent rempli de
pourquoi qui ruissellent dans les pensées

2.
alors fais-moi le plaisir
de tracer des mots impossibles à trouer
remonte le cours du temps
entre les dialogues ne vacille pas

3.
répète: la mémoire
tiens bon. La langue
elle veut
de nous, de tout
se lover partout se nourrir
du silence

4.
une idée d’absolu
emportée d’un mot d’un coup
par le vent
pose ta question

Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ήπειρος1 που κατέχει αυτή τη στιγμή
όλο μου το σάλιο, γιατί στο σπίτι σου,
ξέχασα το κείμενο που ήθελα κάτω από τα
μάτια σου της ανάγνωσης που είδαν να περνούν
αιώνες παραισθήσεων, δέρματος, ο θόρυβος/
η εκπυρσοκρότηση. (η δική μου)2 είναι ένας χώρος/
μια υπόθεση

η δική μου ήπειρος γυναίκα παντός χώρου
φλοιός3 και κύμα: μια αίσθηση της βαρύτητας
που με φέρνει στον κόσμο
δίνει υπόσταση στη διαφορετική μου ύλη που
πληροί και εκκενώνει τούτη τη μοναδική ένταση
που μοιάζει στην υπέρτατη ζωτικότητα και
σοφία όπου ευφυΐα και μαστοί, μηροί
διαδοχικά σε λήθαργο και αναταραχή
τα στήθη έχουν τον λόγο της ανάσας
που βρίσκουμε εκεί / γραφή

η δική μου ήπειρος των χώρων λόγου και
(έρωτα) σαν ιστορία τόπων
όπου μπορούμε να πούμε στην πράξη
όρκους και χάδια στη σιωπή
μια μορφή αντήχησης / διασχίζω
τις πόλεις δίχως να προσποιούμαι τη φύση γιατί
είμαι τόσο πολιτισμένη απέναντι στη θάλασσα
στο φούσκωμα του νερού, επίμονη / διάβασα
«Η θάλασσα όλη πηγαίνει προς την πόλη»
και επίσης στη γλώσσα σου
«Non smettete di delirare, questo è il
momento del’utopia»4

η δική μου ήπειρος πολλαπλασιασμένη από όσες 
υπέγραψαν: Τζούνα Μπαρνς, Τζέινς Μπόουλς, 
Γερτρούδη Στάιν, Νάταλι Μπάρνεϊ, Μισέλ Κος, 
Μαρί-Κλερ Μπλε, Ζοβέτ Μαρσεσό, Άντριεν Ριτς, 
Μαίρη Ντάλι, Κολέτ και Βιρτζίνια, οι άλλες πνιγμένες, 
Κριστίνα Πέρι Ρόσι, Λουκί Μπερσιανίκ, Πολ Πελετιέ, 
Μαριβόν τόσο προσεκτική, Μονίκ Βιτίγκ, Σάντε Ζάιγκ,
Άννα ντ’Αρζεντίν, Κέιτ Μίλετ, Ζαν ντ’Αρκ Ζιτράς,
Μαρί Λαφλέρ, Τζέιν Ρουλ, Ρενέ Βιβιέν, Ρομέν 
Μπρουκς,5 να γράφεις: το πραγματικό / το διορατικό 
δέρμα κόρη οφθαλμού ζωτική για τη διεύρυνση
της συνείδησης και έκφρασής μου: το όμοιό μου
μια κινητικότητα μονήρης και η ήπειρος
σαφώς μια αγαλλίαση

η δική μου ήπειρος, θέλω να αρθρώσω τη ριζική
επίδραση του φωτός μέρα μεσημέρι
σήμερα, σε κράτησα σφιχτά,
αγαπημένη από κάθε πολιτισμό, κάθε
υφή, κάθε γεωμετρία και θράκα,
παραληρούσαμε, όπως όταν γράφουμε: και
το σώμα μου σε έκσταση

1.
η ιδέα του να ισορροπείς στην άκρη ενός εγώ
που κρέμεται
από τις πυρετικές χαρές του ιούλη
ή να εκκρίνεις σάλιο εμπρός στο άγνωστο
ενός παρόντος γεμάτου 
γιατί που ρέουν μες στις σκέψεις 

2.
δώσε μου λοιπόν την ευχαρίστηση
να χαράξω λέξεις αδιάτρητες
κούρδισε τη ροή του χρόνου
ανάμεσα στους διαλόγους μην ταλαντεύεσαι

3.
επανάλαβε: η μνήμη
κράτα γερά. Η γλώσσα
θέλει
εμάς, τα πάντα
να φωλιάσει παντού να τραφεί
με σιωπή

4.
μια ιδέα απόλυτου
παρασυρμένη από μια λέξη μεμιάς
από τον άνεμο
κάνε την ερώτησή σου

SUGGESTIONS LE CŒUR SERRÉ ΝΥΞΕΙΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑ

95NICOLE BROSSARDΤΕΦΛΟΝ

1. Η λέξη «ήπειρος» στα γαλλικά είναι αρσενικού γένους, όμως η Μπροσάρ παραβιάζει τον γραμματικό κανόνα, 
συντάσσοντάς τη με την κτητική αντωνυμία θηλυκού γένους: ma continent (και όχι mon continent), με την ανάλογη 
τυπογραφική έμφαση να συμπληρώνει την εικόνα.
2. Εκτός από την κτητική αντωνυμία θηλυκού γένους στα γαλλικά, mâ στα ιαπωνικά σημαίνει κενός χώρος, διάστημα.
3. Cortex: λέξη που επανέρχεται διαρκώς στην ποίηση της Μπροσάρ και η οποία στο πρωτότυπο παραπέμπει ηχητικά στις 
θεμελιακές έννοιες «corps/texte» (σώμα/κείμενο).
4. «Μην σταματάς να παραληρείς, αυτή είναι η στιγμή της ουτοπίας». Στίχος του αβάν-γκαρντ Ιταλού ποιητή Antonio Porta 
(1935-1989).
5. Σημαντικές συγγραφείς, διανοήτριες και καλλιτέχνιδες, λεσβίες και φεμινίστριες. Ένας κατάλογος-φόρος τιμής, η 
χαρτογράφηση της ηπείρου όπου κατοικεί η Μπροσάρ ή αλλιώς το λογοτεχνικό γενεαλογικό δέντρο στο οποίο εγγράφει 
τον εαυτό της.
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it celebrates cerebral spinning
                                                                MARY DALY

Parmi les nombreuses fêtes que célèbrent les amantes, il en 
existe une, dite fête d’amour, qui peut prendre toutes sortes 

de formes. Les fêtes d’amour sont en général une célébration 
mutuelle de deux amantes ou de plusieurs amantes.

MONIQUE WITTIG

SANDE ZEIG

quelque part toujours un énoncé, la peau concentrée
à l’inverse du système
attentive aux circonstances amoureuses, ce texte
à l’oeil: juin suscité par l’audace
lèvres précises ou cet attrait du clitoris
sa pensée inédite qui rend au corps son intelligence
car          chaque tremblement vise l’émergence
juin la fièvre la fin des couples
leur prolongement comme le plus innatendu des
silences: amoureuses

la texture des identités
                                       
en réalité, il n’y a pas de fiction

«le ravissement» dit L. pour saisir le sens
d’une expérience mentale où frangments et délire
de l’éclat traduisent une pratique de l’émeute
en soi comme une théorie de la réalité

simultanément la pluie la prose
un processus qui fait que concentrée des lèvres
sur ton épaule
incite à ce devenir du spasme
dans le graphique: nos cuisses que rien n’épuise
sauf un petit geste, une coïncidence
qui nous accompagne longtemps le temps
de quelques secondes décisives:
gémir pour calquer sur soi son identité
dans le laboratoire des émotions

JE N’ARRÊTE PAS DE LIRE
EN CE JUIN DES AMANTES

tous mes muscles cette spirale
vos mains du secret sur mes seins

«Oeil ouvert sur d’étranges correspondances»
                                                  Michèle Causse

JE N’ARRÊTE PAS DE LIRE

selon les années de la réalité, imaginer les parcours de ville en 
ville pour parler les versions lisses qui se glissent en chaque 
corps suscitant le déploiement, l’éxcitation: partout des 
femmes faisaient le guet de la seule manière plausible: belles 
et graves dans leur énergie de spirale en spirale

– sous les oranges de L.A. la frontière de feu entre le palmier 
dérisoire et les fleurs rouges comme un papier d’argent. 
j’assiste au croisement accessible de tous les dangers qui 
survoltent les peaux compatibles          l’excitation: ce qui met 
la réalité en péril, comme une invitation à la connaissance, 
présence intégrale

– près de moi, sa pensée fluide, l’encre
à peine sa voix cherchant les mots
à quelques pieds de distance, nos actes de
recueillement face à l’écrit
tendue vers elle de la même intensité
que penchée sur elle: souffle

JE N’ARRÊTE PAS DE LIRE

«la splendeur» dit O.

«your strong tongue and slender fingers
reaching where I had been waiting years for you
in my rose-wet cave – whatever happens, this is.»
                                                            Adrienne Rich
                                                                                                           

partout le projet des villes et des géographies pour inciter nos 
corps à toujours plus de fluidité, chute inlassable
dans nos bouches des saveurs rendent cette approche du 
délire compatible avec l’esprit et nous imaginons de nouvelles 
moeurs avec ces bouches mêmes qui savent tenir un discours, 
les nôtres au goût des mots au goût du baiser (je n’arrête pas 
de lire – excitation: ce qui me suscite inédite dans ma peau)

«la science» dit Xa.

«lécher jusqu’au coeur notre vaste complot»
                                               Louky Bersianik
                                                                                                           

dans la posture heureuse des mains sur la hanche une ten-
dresse sexuelle parcourt toutes les distances urbaines – on 
n’y voit que du feu, la permanence du désir dans nos exercises 
de précision car nos lèvres chercheuses captent toute notre 
attention, convoquées par la science de nos musiques

juin, l’urgence du repli: couple ramifié tenant dans ma main 
un livre de Djuna Barnes, je n’arrête pas de lire, j’ai besoin 
de toutes mes tensions face à la dérive car dans tous mes 
muscles, un besoin de souplesse, c’est alors que je fais la 
spirale devant toi et que la plus étrange séduction prend forme 
en même temps que l’étreinte.    on dirait ce soir que la nuit 
nous pousse à des comportements de douce avidité et que nos 
bouches s’éteignent lentement, on ne peut plus attentives à 
leurs effets.

(4) : AMANTES / ÉCRIRE

NICOLE BROSSARD ΤΕΦΛΟΝ
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γιορτάζει την εγκεφαλική περιδίνηση
                                                                ΜΑΙΡΗ ΝΤΑΛΙ

Ανάμεσα στις πολυάριθμες τελετές των εραστριών, υπάρχει μία, η ονομαζόμενη γιορτή του έρωτα, 
που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές· σε γενικές γραμμές πρόκειται για αμοιβαίο εορτασμό 

μεταξύ δύο ή περισσότερων εραστριών.
ΜΟΝΙΚ ΒΙΤΙΓΚ
ΣΑΝΤΕ ΖΑΙΓΚ

κάπου πάντα μια δήλωση, το δέρμα συγκεντρωμένο
σύστημα ανεστραμμένο
προσεχτικό στις περιστάσεις του έρωτα, αυτό το κείμενο
στο μάτι: ιούνης παρακινημένος από τόλμη 
χείλη ακριβή ή αυτό το θέλγητρο της κλειτορίδας
η ανένδοτη σκέψη της που επιστρέφει στο σώμα την ευφυΐα του
γιατί          κάθε τρεμούλιασμα σκοπεύει στην ανάδυση
ιούνης κάψα λήξη ζευγαριών
η παράτασή τους ως η πιο αναπάντεχη από τις
σιωπές: ερωτευμένες

η υφή των ταυτοτήτων 
                                     

στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει μύθος

«η έκσταση» λέει η Λ. για να αδράξει το νόημα
μιας εμπειρίας όπου θραύσματα και ντελίριο
της έκρηξης μεταφράζουν μια δοκιμή εξέγερσης
της ίδιας ως θεωρία περί πραγματικότητας

ταυτόχρονα βροχή πρόζα 
μια διαδικασία που με συγκεντρώνει με τα χείλη
στον ώμο σου
παροτρύνει τον σπασμό
να γίνει παραστατικός: τίποτα δεν κουράζει τους μηρούς μας
μόνο μια μικρή κίνηση, μια σύμπτωση
που μας συνοδεύει εδώ και καιρό στο διάστημα 
κάποιων στιγμών καθοριστικών:
ένα βογκητό για να εγγραφεί ταυτότητα στον εαυτό 
μες στο εργαστήρι του αισθήματος

ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ/ΠΑΡΑΛΗΡΩ
ΤΟΥΤΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΗ ΤΩΝ ΕΡΑΣΤΡΙΩΝ

όλοι μου οι μύες τούτη η σπείρα
τα χέρια σας το μυστικό πάνω στα στήθη μου

«Μάτι ανοιχτό σε παράξενες αποκρίσεις»
                                                  Μισέλ Κος

ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ/ΠΑΡΑΛΗΡΩ 

σύμφωνα με τα χρόνια της πραγματικότητας, φαντάσου να πηγαίνεις από πόλη σε πόλη για να 
εκφωνήσεις τις λείες εκδοχές που γλιστρούν σε κάθε σώμα παρακινώντας το ξεδίπλωμα, τη 
διέγερση: παντού γυναίκες φύλαγαν σκοπιά με τον μόνο εύλογο τρόπο: ωραίες και σοβαρές μες 
στην ενέργειά τους από σπείρα σε σπείρα
 

(4) : ΕΡΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΡΑΦΗ1

97NICOLE BROSSARDΤΕΦΛΟΝ
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– κάτω από τα πορτοκάλια του Λ.Α. το σύνορο της φωτιάς ανάμεσα στον γελοίο φοίνικα και 
τα κόκκινα λουλούδια σαν αλουμινόχαρτο. είμαι παρούσα στην προσβάσιμη διασταύρωση 
όλων των κινδύνων που εξάπτουν τα συμβατά δέρματα          η διέγερση: αυτό που θέτει την 
πραγματικότητα σε κίνδυνο, σαν μια πρόσκληση στη γνώση, ακέραιη παρουσία

– κοντά μου, η σκέψη της ρευστή, το μελάνι, 
αμυδρά η φωνή της ψάχνει τις λέξεις
λίγα μέτρα μακριά, οι πράξεις μας της
περισυλλογής αντιμέτωπες με τη γραφή
τεντωμένη προς το μέρος της με την ίδια ένταση
όπως γερμένη πάνω της: ανάσα

ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ/ΠΑΡΑΛΗΡΩ

«η λαμπρότητα» λέει η Ο.

«η δυνατή σου γλώσσα και τα λεπτά σου δάχτυλα
φτάνουν εκεί όπου σε περίμενα χρόνια
στη ρόδινη υγρή σπηλιά μου –ό,τι κι αν συμβεί, αυτό είναι».
                                                                           Άντριεν Ριτς
                                                                                                                                                              

παντού το σχέδιο των πόλεων και των γεωγραφιών διεγείρει τα σώματά μας να ρέουν όλο και 
περισσότερο, ασταμάτητη πλημμύρα από γεύσεις
μες στα στόματά μας καθιστά αυτή την προσέγγιση του παραληρήματος συμβατή με το πνεύμα 
και φανταζόμαστε καινούρια ήθη με τα ίδια αυτά στόματα που ξέρουν να ρητορεύουν, τα δικά 
μας που γεύονται λέξεις που γεύονται φιλιά (δεν σταματώ να διαβάζω/παραληρώ –διέγερση: 
αυτό που με εγείρει πρωτόγνωρη μες στο δέρμα μου)

«η επιστήμη» λέει η Χα.

«γλείψτε ως την καρδιά την απέραντη συνωμοσία μας»
                                                           Λουκί Μπερσιανίκ
                                                                                                                                                              

στην ευτυχισμένη θέση των χεριών στους γοφούς μια σεξουαλική τρυφερότητα διατρέχει 
όλες τις αστικές αποστάσεις –δεν βλέπουμε άλλο παρά φωτιά, τη διατήρηση της επιθυμίας 
στις ασκήσεις ακριβείας μας γιατί τα ανήσυχα χείλη μας αιχμαλωτίζουν όλη την προσοχή μας, 
καλεσμένα από την επιστήμη της μουσικής μας

ιούνης, επείγουσα αναδίπλωση: ζευγάρι που διακλαδίζεται κρατώντας στο χέρι μου ένα βιβλίο 
της Τζούνα Μπαρνς, δεν σταματώ να διαβάζω/παραληρώ, χρειάζομαι όλες μου τις εντάσεις για 
να αντιμετωπίσω την παρέκκλιση γιατί σ’ όλους τους μύες μου, μια ανάγκη για ελαστικότητα, 
τότε είναι που γίνομαι σπείρα μπροστά σου και η πιο παράξενη αποπλάνηση παίρνει μορφή 
ταυτόχρονα με την αγκαλιά.    απόψε θα λέγαμε πως η νύχτα μάς σπρώχνει σε φερσίματα 
γλυκιάς λαιμαργίας και τα στόματά μας σβήνουν αργά, πιο προσηλωμένες στην επίδρασή τους 
δεν γίνεται.

NICOLE BROSSARD ΤΕΦΛΟΝ

1. Ο αριθμός στον τίτλο δεν χρησιμεύει ως κάποιου είδους αρίθμηση, αλλά είναι ένα παιχνίδι της ποιήτριας με την αγγλική 
λέξη «four» (τέσσερα), η οποία είναι ομόηχη με την, επίσης αγγλική, «for» (για). Το ποίημα, δηλαδή, είναι αφιερωμένο στις 
εράστριες και τη γραφή.
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99NICOLE BROSSARDΤΕΦΛΟΝ

1.
le monde on s’essouffle
une passion roulée
déferlante sous la langue

2.
un nom de rue une ombre qui flotte
collée comme un jour de semaine
à la poussière
vieux refuge: tutoie

3.
souvent c’est ça le bonheur
dis je t’aime ou nuit blanche
couleurs qui précèdent
l’iode des mots
tourment de ponctuation

4.
tourne la tête du bon côté
de l’horizon et de l’eau
ici c’est Montréal joue contre joue
s’enfonçant dans la langue
une odeur d’énigme, un lien

1.
ο κόσμος με κομμένη την ανάσα
ένα πάθος κουβαριασμένο
ξεχύνεται κάτω απ’ τη γλώσσα

2.
ένα όνομα δρόμου μια σκιά που επιπλέει
κολλημένη σαν ημέρα της εβδομάδας
στη σκόνη
γνώριμο καταφύγιο: μίλα στον ενικό

3.
συχνά αυτό είναι η ευτυχία
πες σ’ αγαπώ ή άγρυπνη νύχτα
χρώματα που προηγούνται 
του ιώδους των λέξεων
βάσανο στίξης

4.
γύρνα το κεφάλι προς τη σωστή μεριά
του ορίζοντα και του νερού
εδώ είναι Μόντρεαλ απ’ άκρη σε άκρη
μπήγεται στη γλώσσα
μια οσμή αινίγματος, ένας δεσμός

BRUISSEMENT ET PONCTUATION ΘΡΟΪΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΞΗ
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la nuit dit-on vient comme un corps
paradoxal équilibre au bout de l’utopie
de la fiction dans les angles
à l’aurore les profils se dissipent
d’autres suggestions, ne pas exclure
demain comme une joie observée

et les éclats de dévotion heurtent l’aube
au comble de l’instinct, les poitrines
par la suite
par la peau de toucher encore des tableaux
pendant qu’épaules et récit
le lueur les vitesses d’oubli
dans la nuit prolongée des existences

parier dans l’infra sur la pensée
les songes emplis des plis de la nuit
et tourner le mot dans la nudité
successive la voix

page par impression déroulée dans l’idée
de l’aube ce besoin d’exister
la peau du délire à force d’expression
dans les villes au toucher
la réalité comme une souplesse du langage
au matin, café, l’évidence capable
de sens

le trajet des verbes quand on se tutoie
ça suffit d’un souffle
à bout de réflexes, reflet d’
épiderme, cortex puis des mots concrets
qui affirment qu’azur ou ce soir
et qu’avec des mots, la voix
comme un trajet de l’être forme
une ressemblance

les extases autour des phrases
des bruits d’aura d’aurore et de verres
en plein jour des coupures
dans l’espace des synthèses avalées
sens à toute allure spin
un jour indigo, la rue, autour de yeux

on sourira du sortir du ravissement
quand c’est calme ou qu’à lire
l’heure tardive et la civilisation
alors on sourira comme absorbée
la langue assoupie entre
cortex et bord de mer
tout le corps en apparence
montrant la nuque, et confidence

λένε η νύχτα έρχεται σαν σώμα
παράδοξα ισορροπεί στο χείλος της ουτοπίας 
της μυθοπλασίας στις γωνιές
την αυγή τα περιγράμματα διαλύουν
κάθε άλλη πρόταση, δεν αποκλείεται
ως χαρά το αύριο να παρατηρείς

και σπίθες αφοσίωσης την αυγή χτυπούν
στου ενστίκτου το απόγειο, τα στήθη
εν συνεχεία
περισσότερα σκηνικά στης αφής το δέρμα
όσο ώμοι και αφήγηση
το υπόφως οι ταχύτητες της λήθης
στων υπάρξεων την παρατεταμένη νύχτα

να στοιχηματίζεις στο αδιόρατο της σκέψης
τα όνειρα γεμάτα πτυχώσεις της νύχτας
στρέφοντας τη λέξη στη γύμνια της
ακολουθεί η φωνή

σελίδα τυπωμένη ξετυλίγεται μες στην ιδέα
της αυγής αυτή η ανάγκη να υπάρχεις
το δέρμα που παραληρεί καθώς εκφράζεται
στις πόλεις της αφής
η πραγματικότητα ως ευελιξία της γλώσσας 
το πρωί, καφές, απόδειξη
των αισθήσεων

η τροχιά των ρημάτων όταν ερχόμαστε κοντά
μια ανάσα αρκεί
στο χείλος των αντανακλαστικών, αντανάκλαση
επιδερμίδας, φλοιός έπειτα λέξεις απτές
που διαβεβαιώνουν πως κυανή ή απόψε
και με λέξεις, η φωνή
σαν μια τροχιά της ύπαρξης συγκροτεί
μια ομοιότητα

εκστάσεις γύρω από φράσεις
θόρυβοι αύρας αυγής και γυαλικών
τομές στο φως της μέρας 
εκεί όπου οι συνθέσεις κατασπαράσσονται
ταχύτατα το νόημα στροβιλίζεται
μια μέρα λουλακιά, ο δρόμος, γύρω από τα μάτια

θα γελάσουμε όταν η μέθη μας τελειώσει
όταν είναι ήρεμα ή διαβάζουμε
η ώρα όψιμη και ο πολιτισμός
τότε θα χαμογελάσουμε σαν απορροφημένη
η γλώσσα νυσταγμένη μεταξύ
φλοιού και ακτής
όλο το σώμα φαινομενικά
προτάσσει τον αυχένα, και μυστικά 

DANS LES VILLES AU TOUCHER ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΦΗΣ
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101NICOLE BROSSARDΤΕΦΛΟΝ

à force d’expression, toute une vie:
une partie de l’image, un signet
placé dans la conscience, d’un trait

et le silence comme un appui
des choses du délire et des sens
telle une peau possible de la proximité
comme un instant
près de la cornée cette intimité
de l’aube qui se forme, bruine
quelques syllabes côté mer, corps

c’est que tout arrive suffisamment
d’un point de vue, au toucher
et des images suivies de l’aube
comme une décision arrondie qui désigne
la ferveur cérébrale, un sourire
traversée par la représentation, le réflexe
d’aube

χάρη στην έκφραση, μια ολόκληρη ζωή:
ένα μέρος της εικόνας, σελιδοδείκτης
βαλμένος στη συνείδηση, με μια κίνηση

και η σιωπή σαν ένα στήριγμα
για πράγματα παραληρηματικά και τις αισθήσεις
σαν δέρμα εφικτό χάρη στην εγγύτητα
σαν μια στιγμή
κοντά στον κερατοειδή αυτή η οικειότητα
της αυγής που παίρνει μορφή, ψιλόβροχο
λίγες συλλαβές κοντά στη θάλασσα, σώμα

γιατί όλα έρχονται με επάρκεια
από μια άποψη, της αφής
και οι εικόνες που ακολουθεί η αυγή
ολοστρόγγυλη απόφαση που σχεδιάζει
την εγκεφαλική έξαψη, ένα χαμόγελο
η αναπαράσταση την διασχίζει, της αυγής
το είδωλο
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toutes les formes d’éternité ont été
précisément inventées chaudes ou intenables
monologue ultime, soif intime
c’est à bout portant que l’éternité se loge
dans nos lits, épreuve orale
dans nos récits
l’éternité envahit la vie
la partie silencieuse du délire

l’existence est mouvementée
le visage parfaitement utile
et de plus belle
dans tous les creux unanimes
la nature du désir s’obstine
délire avec beaucoup d’écho
équivant à tout dire
à penser fort dans la peau des gestes
un oui à l’infini qui va son énergie

la réalité est une petite craie
qui trace sans tracer
la vie, son déchiffrement
dans le bleu l’ombre des récits
la réalité existe toujours
ailleurs
à la ferveur du corps la langue souligne
l’appétit de vivre au milieu
la réalité je la compare pour décrire
le trajet sournois, la luxuriance
de la fiction dans une vie

όλες οι μορφές της αιωνιότητας έχουν
ακριβώς επινοηθεί καυτές ή αβάσταχτες
ύστατος μονόλογος, εσώτερη δίψα 
στο σημείο μηδέν η αιωνιότητα σφηνώνεται
στα κρεβάτια μας, εξέταση προφορική
στις αφηγήσεις μας
η αιωνιότητα κατακλύζει τη ζωή
το κομμάτι της σιωπής στο παραλήρημα

η ύπαρξη είναι πολυτάραχη
το πρόσωπο εξαιρετικά χρήσιμο
και πιο όμορφη
απ’ όλες τις ομόφωνες κοιλότητες
η φύση του πόθου επιμένει
παραληρεί με περίσσια ηχώ
προσπαθεί να τα πει όλα
να σκεφτεί έντονα μέσα στο δέρμα των κινήσεων
ένα ναι άφθαρτο που βαδίζει μες στην ενέργειά του

η πραγματικότητα είναι μια κιμωλία τόση δα
που σημαδεύει χωρίς να αφήνει ίχνη
τη ζωή, την αποκρυπτογράφησή της
μες στη μαυρίλα η σκιά των αφηγήσεων
η πραγματικότητα υπάρχει πάντα
αλλού
στην έξαψη των σωμάτων η γλώσσα υπογραμμίζει
την όρεξη για ζωή ανάμεσα 
την πραγματικότητα την παραβάλλω για να    
 περιγράψω
την υποχθόνια διαδρομή, την πληθώρα
μυθοπλασίας μέσα σε μια ζωή

ÉTERNITÉ

ACTE SEXUEL

RÉALITÉ

ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

la vie passe à travers tout, je nomme quand même
la vitesse, les beaux abris sous la langue
la pensée qui fait des retouches au désir
entre les paupières
de longues pages averties de l’extrême et carnales
je nomme en épelant chaque vertèbre
verticale entre les racines et la pluie
l’instinct en amont, heat

η ζωή διασχίζει τα πάντα, αναφέρω ωστόσο
την ταχύτητα, τα όμορφα καταφύγια κάτω από τη   
 γλώσσα
τη σκέψη που τροποποιεί τον πόθο
ανάμεσα στα βλέφαρα
μακριές σελίδες δοκιμασμένες στο ακραίο και   
 σαρκικές 
αναφέρω συλλαβίζοντας κάθε σπόνδυλο
κατακόρυφα ανάμεσα στις ρίζες και τη βροχή
το ένστικτο κόντρα στο ρεύμα, heat

PLUIE ΒΡΟΧΗ
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je ne tiens plus en place
la vie est trop touffue
bien lucide, bien huilée
de nuits et de récits,
je me glisse dans la marge
le cortex encore chaud, éprise
tout à fait de nervures et de voyage
j’enquête au sujet de la docilité

parce que c’est avec la bouche
la parole est un manège maximal
autour du ventre
un flux de tendresse et de peur
qui donne au verbe être sa démesure
recto verso la parole lèche tout

on dit la joie, c’est que mon corps
sans avoir recours à l’apesanteur
rassemble
les syllabes souples d’un vaste été
plie bien en marchant
ou s’il déroule ses couleurs universelles
verbe en tête, bouge à peine
dans l’odeur spacieuse du hasard

yet women have always survived
dans une autre langue

quand même la langue a des oublis
on ne se dérange pas pour rien
vas-y voir toi-même
as-tu peur des institutions
as-tu peur de l’érosion
thanatos, porno blues, red district
vas-y voir si la langue passe souvent
l’éponge sur les peurs bleues
absorbe les auteurs, les petits collages instinctifs
que les hommes cachent sous leur oreiller
pour ne pas jeter l’éponge
la nuit, la langue se souvient de tout
la nuit, la langue coûte plus cher

δεν μπορώ να μείνω ακίνητη
η ζωή είναι πολύ πυκνή
καλοφωτισμένη, καλολαδωμένη
από νύχτες και αφηγήσεις,
γλιστράω στο περιθώριο
ο φλοιός ακόμα ζεστός, παθιασμένη
ολότελα με τις νευρώσεις και το ταξίδι
ερευνώ το ζήτημα της υπακοής

επειδή ακριβώς γίνεται με το στόμα
ο λόγος είναι ύψιστη πανουργία
γύρω από την κοιλιά
μια ροή τρυφεράδας και φόβου
που κάνει το ρήμα είμαι αβυσσαλέο
recto verso ο λόγος τα γλείφει όλα

λέγεται χαρά, όταν το σώμα μου
χωρίς να καταφύγει στην έλλειψη βαρύτητας
συλλέγει
τις εύκαμπτες συλλαβές ενός απέραντου καλοκαιριού
λυγίζει καλά καθώς περπατά
ή όταν ξετυλίγει τα οικουμενικά του χρώματα
με το ρήμα κατά νου, κινείται μετά βίας
μες στην ευρύχωρη πνοή του τυχαίου

yet women have always survived
σε μια άλλη γλώσσα

όταν ακόμα και η γλώσσα ξεχνά
δεν αναστατωνόμαστε χωρίς λόγο
εμπρός δες κι εσύ
άραγε φοβάσαι τους θεσμούς
άραγε φοβάσαι τη διάβρωση
θάνατος, πορνό μπλουζ, κόκκινα φανάρια
εμπρός δες αν η γλώσσα ξεχνά συχνά
τους μεγάλους μπλε φόβους
απορροφά τους συγγραφείς, τα μικρά ενστικτώδη   
 κολάζ
που οι άνδρες κρύβουν κάτω από το μαξιλάρι τους
για να μην παραδώσουν τα όπλα
τη νύχτα, η γλώσσα θυμάται τα πάντα
τη νύχτα, η γλώσσα κοστίζει πιο ακριβά

MARGE

LANGUE

GENOU

SOCIOLOGIE

DÉRÈGLEMENT

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΟΝΑΤΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΤΡΟΠΗ
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chaque matin je m’intéresse à la vie
de grands détours et des preuves
au coeur de la langue des pans de siècle
icônes, soies, souvent manuscrits
le corps impair des femmes
les grands séismes
de loin ça se voit
je m’installe dans mon corps
de manière à pouvoir bouger
quand une femme me fait signe

là où ça fait mal dans la vie
par touches successives
ce n’est pas la mort
mais la mobilité de la lumière
le don que nous avons d’aggraver la beauté

au québec imaginer est littéraire
et pleurer, errer, recommencer
au québec, être une femme
et pleurer, errer, recommencer
mourir est bien facile, très souvent
on retrouve une femme blessée
au niveau du bonheur

la souffrance en toi est littéraire
parce que la vie ça ressemble souvent
quelque chose qu’on a lu, le tourment
la vie voyage sans permission
dans les livres ou le corps
se taire simplifie la souffrance
parler ne s’applique pas de la même manière
aux femmes

langue spirante
proche, la vie veut
amplifie
les secondes fines
le son filé du désir
ton épaule frôle
un toit
______________________ le coeur est vaste
midi, ontologie

κάθε πρωί βρίσκω ενδιαφέρον στη ζωή
με τις μεγάλες παρεκκλίσεις και αποδείξεις
οι απολήξεις του αιώνα στην καρδιά της γλώσσας
εικονίσματα, μετάξια, συχνά χειρόγραφα
το άζυγο σώμα των γυναικών
οι μεγάλοι σεισμοί
από μακριά είναι φανερό
εγκαθίσταμαι στο σώμα μου
με τρόπο που να μπορώ να κινηθώ
όταν μια γυναίκα μού κάνει νόημα

όπου πονάει η ζωή
από χτυπήματα απανωτά
δεν είναι ο θάνατος
αλλά η κινητικότητα του φωτός
το χάρισμά μας να επιδεινώνουμε την ομορφιά

στο κεμπέκ το να φαντάζεσαι είναι λογοτεχνικό
και το να κλαις, να περιπλανιέσαι, να ξαναρχίζεις
στο κεμπέκ, το να είσαι γυναίκα
και να κλαις, να περιπλανιέσαι, να ξαναρχίζεις
να πεθαίνεις είναι πολύ εύκολο, πολύ συχνά
εντοπίζεται κάποια γυναίκα τραυματισμένη
στην περιοχή της ευτυχίας

τα δεινά σου είναι λογοτεχνία
γατί η ζωή συχνά μοιάζει 
κάτι που διαβάσαμε, το μαρτύριο
η ζωή ταξιδεύει χωρίς άδεια
στα βιβλία ή στο σώμα
το να σωπαίνεις απλουστεύει τα δεινά
το να μιλάς δεν έχει την ίδια εφαρμογή
στις γυναίκες

συρίζει η γλώσσα 
κοντά, η ζωή θέλει
διογκώνει
τις λεπτές στιγμές
τον παρατεταμένο ήχο της επιθυμίας
ο ώμος σου αγγίζει ελαφρά
μια σκεπή
________________________η καρδιά είναι αχανής
μεσημέρι, οντολογία

INSTALLATION

CONTEMPORAINE

PAYS

ÉCHO

TYMPAN

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΧΩΡΑ

ΗΧΩ

ΤΥΜΠΑΝΟ
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je ne pleure pas inutilement
comme un homme qui fait la guerre
l’idée du cul en tête
avec un peu de recul
savoir quand savoir vivre
le pape est un tueur
assez précis

ce n’est jamais assez
chaque fois
tu roules de l’espoir dans ta bouche
pour apaiser trop d’idées leur contraire allumé
un goût de rondeurs et de partout à la fois
avec l’alternative de crier
si la mort et l’utopie entrent
en collision

tes bras
époque blanche
au-délà je
vacille
le temps va
au toucher
lier
le long-dit
du réel
atome, socle
et l’état de la vie
tout flot, ondes

écrire déjà remplir la page
la petite tribu à plein rythme d’euphorie
la vie bascule favorablement et puis
soudains desiderata
même s’il y a avait de mots
il faudrait inventer le bruit
le dernier son de mourir

δεν θρηνώ ανώφελα
όπως ένας άντρας που κάνει πόλεμο
με το πισωκολλητό στον νου
κρατώντας πισινές
να ξέρεις πότε η ευπρέπεια αρμόζει
ο πάπας είναι δολοφόνος
αρκετά ακριβής

ποτέ δεν φτάνει
κάθε φορά
τυλίγεις ελπίδα μες στο στόμα σου
για να κατευνάσεις αμέτρητες ιδέες το αντίθετό τους   
 αναμμένο
η προτίμηση για καμπύλες και για παντού ταυτόχρονα
με την εναλλακτική να φωνάξεις 
αν ο θάνατος και η ουτοπία έρθουν
σε σύγκρουση

η αγκαλιά σου
λευκή εποχή
πιο πέρα εγώ
τρεκλίζω
ο χρόνος φεύγει
στο άγγιγμα
δένει μαζί
ό,τι ειπώθηκε πολύ
για το πραγματικό
άτομο, βάθρο
και η κατάσταση της ζωής
τα πάντα ρέουν, κύματα

να γράφεις ήδη να γεμίζεις τη σελίδα
η μικρή φυλή σε ρυθμό πλήρους ευφορίας
η ζωή γυρίζει ευνοϊκά και μετά
ξαφνικά desiderata
ακόμα κι αν υπήρχαν ήδη λέξεις
θα έπρεπε να εφεύρουμε τον θόρυβο
τον τελευταίο ήχο του θανάτου

SEXE

ENCORE

RAI

CONTRADICTION

ΦΥΛΟ

ENCORE

ΑΚΤΙΝΑ

ΑΝΤΙΦΑΣΗ

dans tous les coins où ça parle
je fais bien attention à ne pas
bafouiller dans les sens interdits
hoqueter et paralyser dans les graffiti
je fais attention
quand je rêve avec ma langue
de prendre la morale par surprise
dans la partie intacte du désir

σε κάθε γωνιά όπου κουβέντα γίνεται
προσέχω πολύ να μη
τραυλίσω σε απαγορευμένα νοήματα 
με πιάσει λόξιγκας και παραλύσω στα γκράφιτι
προσέχω
όταν ονειρεύομαι με τη γλώσσα μου
να εκπλήσσω την ηθική 
στης επιθυμίας τα ανέγγιχτα σημεία

TABOU ΤΑΜΠΟΥ
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106 NICOLE BROSSARD ΤΕΦΛΟΝ

1.
fais attention aux mots qui s’estompent
à la chaleur de l’été qui déferle
comme un océan sur l’espèce

2.
donc nous irons 
sans nous souvenir
des verbes en leur temps
qui nous rapprochaient
des miroirs et du ravissement

3.
puisque l’immensité cherche
à prendre une autre forme
imagine la vélocité du murmure
le surgissement bruyant des vieilles intentions
ce grand oui surgi
du fond de la mémoire

4.
si tout le corps est replié
quelle détente si le corps 
s’agenouille refait surface
à l’heure des draps ou de l’encre

1.
πρόσεχε τις λέξεις που ξεθωριάζουν
τη ζέστη του καλοκαιριού που ξεχύνεται
σαν ωκεανός πάνω στο είδος

2.
έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε 
χωρίς να θυμόμαστε
τον χρόνο των ρημάτων
που μας έφερναν κοντά
σε καθρέφτες και σε έκσταση

3.
αφού η απεραντοσύνη ψάχνει
να πάρει άλλη μορφή
φαντάσου την ταχύτητα του ψιθύρου
το θορυβώδες χίμηγμα προθέσεων παλιών 
αυτό το μεγάλο ναι να ξεπροβάλλει
από τα βάθη της μνήμης

4.
αν το σώμα ολόκληρο είναι διπλωμένο 
πόση χαλάρωση εάν το σώμα
γονατίσει επανέλθει στην επιφάνεια
την ώρα των σεντονιών ή της μελάνης

CHAQUE ARDEUR  ΚΑΘΕ ΕΞΑΨΗ
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107NICOLE BROSSARDΤΕΦΛΟΝ

1.
une image urbaine des années 80
quand nous allions Chez Madame Arthur
et qu’au fond de la salle
des femmes entouraient de leurs bras
des nuits d’encre et d’aurore

2.
calendrier de murmures
caresses vagues concernant la planète et son eau
on pouvait confondre les mots
mais il y avait des portes ouvertes
des confettis au milieu de l’obscurité
des manières douces
de s’évanouir dans un coin avec elle qui
mettait sa langue dans ma bouche 

3.
concentre-toi sur oui, sur les paupières
de la femme
caresse ni silence ni verbe
concentre-toi au-delà. Retiens-moi

1.
αστική εικόνα του ’80
όταν πηγαίναμε στο Chez Madame Arthur
και στο βάθος της αίθουσας
γυναίκες τύλιγαν τα χέρια τους γύρω από
νύχτες από μελάνι και ξημέρωμα

2.
ημερολόγιο ψιθύρων
αμυδρά χάδια σχετικά με τον πλανήτη και το νερό του
μπορούσαμε να μπερδέψουμε τις λέξεις
αλλά υπήρχαν πόρτες ανοιχτές
χαρτοπόλεμος μες στα σκοτάδια
τρυφεροί τρόποι
να σωριάζομαι σε μια γωνιά με αυτήν που
έβαζε τη γλώσσα της στο στόμα μου
 
3.
συγκεντρώσου στο ναι, στα βλέφαρα
της γυναίκας
χάιδεψε ούτε σιωπή ούτε ρήμα
συγκεντρώσου στο επέκεινα. Συγκράτησέ με 

HORIZON LISSE DU VERBE AIMER ΛΕΙΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΑΓΑΠΩ
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TXUS GARCIA
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ΤΕΦΛΟΝ 109

Ύστερα πήγα στις καλόγριες για να γίνω καλόγρια:
να ζήσω σε μια ενάρετη κοινότητα κυριών
όλες με στολή (καλές και κακές).
Μια όμως απ’ αυτές με πρόσβαλε.

Επίσης για χρόνια ήμουν ερωτευμένη με τη δασκάλα, 
ή μ’ ένα κορίτσι απ’ το σχολείο.
Κάτσε μαζί μου στο λεωφορείο
και πάμε εκδρομή παρέα, παρα-καλώ.
Είχα μεγάλη τρέλα για Τζούλι Άντριους, Μπάρμπρα και Μινέλι, 
όλες εκείνες που τυφλά η παράδοση θέλει μια αισθηματίας να λατρεύει.

Την εφηβεία πέρασα με μίσος και κλάματα
για τη φριχτή στα πάρτυ ώρα των μπλουζ.
Να με ζητήσουν για χορό δεν ήθελα, κι ούτε ποτέ με ζήτησε κανείς.
Ήμουνα πολύ τρανς για άτριχα αντράκια,
πολύ κορίτσι για κρυφόπουστες,
πάρα πολύ νταλίκα για τις χαζο-ετερό.

Όσο για την κόμμωσή μου, θλιβερή η κατάσταση:
να τα κόψω ή να μην τα κόψω;
Φίλε, έχεις ώρα; Αν τα έκοβα,
κι όταν μεγάλωναν, Ήμουν εγώ αυτό;
Τα άφηνα λοιπόν σ’ ένα μεσαίο μήκος κι 
από τα 13 μέχρι τα 21 δεν γνώρισα καμία σαν κι εμένα.
Μόνη κι έρημη στην Τρανσυλβανία ζούσα.

PASAPORTE

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Luego fui a las monjas y quise ser monja:
ese vivir en virtuosa comunidad de señoras,
todas de uniforme (tan buenas y tan malas).
Pero una que era alférez me hizo desplante.

También estuve años enamorada de la seño, o de esa niña de clase.
Siéntate conmigo en el bus y vamos juntas en la excursión, porfa.
Estaba loca por Julie Andrews, por la Minnelli, por Barbra y
por todas las que una moñas -dice la tradición- tiene que adorar a ciegas.

Pasé mi adolescencia odiando y llorando
por el terrible momento de las lentas.
No quería que me sacaran, nunca nadie me lo pidió.
Era muy trans para barbilampiños machotes,
mucha chica para los maricones de armario y
demasiado camión para las tontas hetero.

Tenía tristes problemas de peluquería:
y si me corto el pelo, y si no me lo corto.
¡Eh, chico! ¿Tienes hora? Si me lo cortaba,
o ¿quién era yo? Si me lo dejaba crecer.
La solución fue peinar media melena y
de los 13 a los 21 no conocí a nadie como yo.
Estuve sola en Transylvania.
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Μεγάλωσα. Στα 22 μια μάγισσα μού έριξε τα χαρτιά,  
είπε πως θα γνώριζα επιτέλους μια κοπέλα 
και προσπάθησε να με ρίξει στο κρεβάτι με την γκόμενά της.
Η περίεργη μέθοδος της χαρτομαντείας με έσπρωξε στο 
cherchez la femme 
στις απελευθερωμένες λεσβίες της πρωτεύουσας. 
Ερωτεύτηκα ανόητα και 
η όμορφη αμαζόνα με καταβρόχθισε μετά τη συνουσία. 
 
Όταν πέρασε ο πόνος, αποφάσισα ν’ αλλάξω στρατηγική,  
αφιερώθηκα στην αποπλάνηση παντρεμένων κυριών, 
τις γυρόφερνα, τις στοίχειωνα σαν βάρδος. 
Ήμουν μια μοναχική καουμπόισσα, μια καμικάζι, μια νίντζα του σεξ, 
μερικές φορές στα λαμέ –είμαι πούστης. 
Άλλες, ντυμένη στα δερμάτινα, λεσβία. 
 
Από τότε, είμαι κάτοικος Middlesex. 
Κάπου στη μέση, όπως η Πέμπτη, 
κι όλες σκοντάφτουν πάνω μου,
ψάχνονται με τα δικά τους, 
με ρωτάνε για το σεξ,  
ψαχουλεύουν, και 
σχεδόν χωρίς να θέλουν με φιλάνε: Δεν-ήμουνα-εγώ-αυτή. 
 
Εδώ είμαι. Με λένε Τσους. 
Υπάρχω.

VISADO

ΒΙΖΑ

Crecí. A los 22 una bruja me tiró las cartas y
me dijo que conocería por fin a una chica,
e intentó meterme en la cama con su novia.
Curiosa modalidad de cartomancia que me decidió
a chercher la femme
entre liberadas lesbianas de la capital.
Fui tonta enamorada y
la bella amazona me devoró tras la cópula.

Después del dolor decidí cambiar estrategia y
me dediqué a pervertir a damas casadas,
las rondaba, las perseguía como un trovador.
Era una llanera solitaria, kamikaze, sex ninja,
embutida unas veces en lamé –soy marika.
Otras, vestida de cuero, como una bollera.

Desde entonces vivo in the Middlesex.
Y, este estar en medio como el jueves,
hace que todas tropiecen con la menda
se cuestionen sus cosillas y
me pregunten sobre sexo y
curioseen y
me besen casi sin querer: Yo no he sido.

Aquí estoy. Me llamo Txus.
Soy.

TXUS GARCIA ΤΕΦΛΟΝ
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Έχετε μπροστά σας μια γυναίκα φτιαγμένη να αγωνιά.
ΤΖΟΥΝΑ ΜΠΑΡΝΣ

 
Ούτε καν με κοιτάζουν,
κανείς δε με κάλεσε,
καμιά ημερομηνία για χορό σημειωμένη στο  
 καρνέ μου.
 
Εγώ, που τόσο στολίστηκα: 
ξύρισα τις επαίσχυντες τρίχες μου,
πλύθηκα και παρφουμαρίστηκα επί τούτου, 
ίσιωσα τα μαλλιά μου και ψέκασα
με φίνο άρωμα τα στήθη μου.
Έσφιξα τον κορσέ περισσότερο από ποτέ,
μακιγιάρισα τις ρυτίδες μου και αέρισα 
όλη νύχτα τα μεσοφόρια.
 
Πάνε τρεις μήνες που νηστεύω,
δεν τρώω παρά αέρα κοπανιστό,
οι κρόταφοί μου αραίωσαν,
αισθάνομαι τα κόκαλά μου να τρίζουν,
όλα αυτά για το αναθεματισμένο το φόρεμα από   
 οργάντζα,
ή σατέν, δεν μπορώ να θυμηθώ.
Τα κόκκινα παπούτσια με στενεύουν
κι όσο και να τα χτυπάω
στο Κάνσας δεν γυρνάω, ούτε εμφανίζεται ο Οζ,
εγώ, τόσο γελοία και γριά
μάταια όλη νύχτα περιμένω.
 
Δε με ζητάνε σε χορό,
τι θλιβερή, αξιολύπητη φακλάνα.
Όλοι γύρω μου γελούν,
φιλιούνται, χαϊδεύονται,
ρωτάνε όνομα,
αγαπημένο χρώμα και ζώδιο.
 
Τώρα μένει να κάνω πως δεν τρέχει τίποτα,
να κλείσω σφιχτά τα μάτια,
περιμένοντας να περάσει η ώρα που χορεύουνε   
 μπλουζ
–διαρκεί πολλά χρόνια.

DANCING QUEEN DANCING QUEEN

Tiene ante usted una mujer creada para la ansiedad.
DJUNA BARNES

Ni siquiera me miran,
nadie me ha pedido la vez,
mi libreta de baile está vacía.

Yo, que me he puesto tan guapa:
depilé mis vergonzosos vellos,
me lavé y perfumé a conciencia,
atusé mis cabellos y rocié
de sutiles perfumes mis senos.
Apreté el corsé más que nunca,
maquillé mis arrugas y ventilé
toda la noche las enaguas.

He estado tres meses ayunando,
casi sin comer más que aire fresco,
adelgazando mis sienes,
sintiendo crujir mis huesos,
todo para ponerme este
maldito vestidito de organdí,
o es de raso, no me acuerdo.
Los zapatitos rojos me aprietan
y aunque no hago más que golpearlos
no vuelvo a Kansas, ni aparece Oz,
estoy yo, tan ridícula y vieja
esperando toda la noche en vano.

No me sacan a bailar,
qué triste, patética gorda.
Todos a mi alrededor ríen,
se besan, se acarician,
se preguntan el nombre,
el color favorito y el horóscopo.

Ahora me queda disimular,
apretar fuerte los ojos,
esperar a que pase el rato de las lentas
–que está durando demasiados años.

111TXUS GARCIAΤΕΦΛΟΝ
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Ο νταλικέρης who lives inside me λέει
πως λατρεύει τα βυζιά σου, τον τρόπο που κουνιούνται,
χοροπηδάνε όλη την ώρα, τον κοιτάζουν,
τον φωνάζουν με τ’ όνομά του, Μανόλο!,
και του ζητάνε ένα εξαίσιο μπαλαμούτι,
ένα χούφτωμα απ’ αυτά που αφήνουν ιστορία
με τους αναστεναγμούς τους τα τσιμπήματα και τα γέλια.
 
Αυτή η σκύλα με προκαλεί με τα βυζιά της.
Ναι, μικρή μου, I like you, σε γουστάρω, honey.
Πάνω κάτω, κάτω πάνω, δεν σταματάνε,
με προτρέπουν, με κοιτάζουν με τις σκληρές τους ρώγες.
Και τότε, λίγο θέλω να τα παρατήσω όλα,
να χωρίσω τη γυναίκα μου, να το σκάσω απ’ την Αϊόβα μαζί σου,
ν’ αγοράσω ένα τροχόσπιτο και τρία βρωμόσκυλα.
 
Μου αρέσει να βλέπω τη ζόρικη έκφραση
που παίρνεις όταν μου δείχνεις τα βυζιά σου,
σαν να μην τρέχει τίποτα,
σαν να είσαι ακόμα αθώα και αγνή,
ντυμένη στα λευκά.
 
Αλλά και οι δύο το ξέρουμε, μας το φωνάζουμε,
πως ο νταλικέρης who lives inside me
σήμερα θα σου ανοίξει την καμπίνα του, μωρό, διάπλατα. 

TITS IN MY BOWL (CHAMAQUITA)

ΒΥΖΙΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΥΛΑ)

The camionero who lives inside me dice
que adora tus tetas, cómo se mueven,
se bambolean todo el rato, le miran
le llaman por su nombre, ¡Manolo!,
y le piden un magreo supremo,
un magreo de los que hacen historia
con sus suspiros pellizcos y risitas.

Esa zorra me provoca con sus tetas.
Sí señorita I like you me gustas honey.
Arriba y abajo, abajo y arriba, no paran,
me incitan, me miran con su duro pezón.
Y entonces, casi casi decido abandonarlo todo,
divorciarme de mi mujer, huir de lowa contigo,
comparme una caravana y tener tres perros feos.

Me gusta verte la cara de mala puta
que pones cuando me enseñas las tetas,
como si no hicieras nada,
como si aún fueras inocente y casta,
vestidita de blanco.

Pero las dos lo sabermos, nos lo gritamos,
que el camionero who lives inside me
hoy te abrirá su cabina, nena, de par en par.

TXUS GARCIA ΤΕΦΛΟΝ
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Είναι τόσο όμορφος,
τόσο διάφανα τα μάτια,
η τόσο ατάραχη έκφραση
σε κάνει να θέλεις βίαια να βγάλεις 
αυτή την όψη που φοράει,
να χαϊδέψεις την απαλότητα του δέρματος
που προβάλλει ανάμεσα στους δυνατούς μηρούς,
να νιώσεις πώς μεγαλώνει το ρωμαϊκό καβλί,
να κουνάς το χέρι χωρίς σταματημό
μέχρι αυτός εν μέσω βογκητών να στο ζητήσει.

Ένας νέος με κρίνα 
ποζάρει σήμερα στο εργαστήρι
ξένος μπροστά σε τόση λαγνεία,
σε τόση γεροντική συγκατάβαση.
Τον ζωγραφίζουμε, αλλά
στην πραγματικότητα μάς τρέχουν τα σάλια στο χαρτί,
φανταζόμαστε πως τον γδύνουμε στα γρήγορα,
πως τον γαργαλάμε μ’ ένα φτερό
στην κοιλιά και στους γλουτούς,
πως ζυγιάζουμε τους όρχεις του με το στόμα μας.

Ένας νέος με κρίνα
έχει κάνει πάλι να
βράζει το ετεροφυλόφιλό μου αίμα,
να φλογίζεται η ρώγα και το στόμα,
να ποθώ να σκύψω, να γλείψω και να δοθώ,
να εκτεθώ, να αγγίξω και να θυμηθώ παλιούς τρόπους.

Κρίμα που κανείς από τους παρόντες
δεν τολμά να σταματήσει να σκιτσάρει το περίγραμμά  
 του.
Με τεταμένα δάχτυλα
κρατάμε σφιχτά το κάρβουνο
συγκρατώντας την επιθυμία
να του τσακίσουμε 
                                 τα γαμημένα κρίνα
πάνω στο γλείψιμο.

UN JOVEN CON UNOS LIRIOS ΝΕΟΣ ΜΕ ΚΡΙΝΑ

Está tan guapo,
tan transparentes los ojos,
tan impasible el ademán
que dan ganas de arrancarle
el viso ese que lleva,
acariciar la suavidad de la piel
que asoma entre los fuertes muslos,
sentir como crece la verga romana,
mover la mano y no parar
hasta que él lo pida entre lamentos.

Un joven con unos lirios
posa hoy en el taller de arte
ajeno a tanta lubricidad,
a tanta aquiescencia senil.
Lo estamos dibujando, pero
en realidad babeamos el cuaderno,
pensamos en desnudarlo rápido,
hacerle cosquillitas con una pluma
en el vientre y en los glúteos,
sopesar sus testículos con la boca.

Un joven con unos lirios
ha hecho que hoy vuelva
a hervirme la sangre hetero,
que se me inflame pezón y boca,
que desee agacharme, lamer y cederme,
enseñar, tocar y recordar viejos modos.

Lástima que ninguno de los presentes
se atreva a dejar de dibujarle el contorno.
Con los dedos crispados
agarramos el carboncillo
conteniendo las ganas
de romperle 
  los putos lirios
a lametones.

113TXUS GARCIAΤΕΦΛΟΝ

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την Ελένη Οικονόμου για τις πολύτιμες επισημάνσεις.
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114 ΤΕΦΛΟΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Εκείνο τον καιρό το ’παιζα κοριτσάκι σεμνό. Με έντυναν 
με κοντά φουστανάκια κι αφήναν τις γάμπες μου γυμνές. 
Σκορπούσαν στα μαλλιά μου χρωματιστούς φιόγκους και 
μου κολλούσαν ένα εξωτικό ονοματάκι. Στο σπίτι υπήρχαν 
τα πιο φίνα κορίτσια. Μια σπουδαία ποικιλία ειδών. Κορί-
τσια ντυμένα νύφες, μαθήτριες, νοσοκόμες, μπαλαρίνες, 
καλόγριες, νταντάδες. Έτοιμες να ξεκάνουν κάτι μουρλούς 
τύπους που σκόρπιζαν τη μικρή τους περιουσία στα πόδια 
μας. Σκύλοι που ούρλιαζαν, γάτοι που νιαούριζαν, αστρα-
πιαίοι νοικοκυραίοι που ξερόχυναν κι έπειτα έτρεχαν στη 
σύζυγο, γυμνασιόπαιδα που κοκκίνιζαν σα ραπανάκια και 
κουρασμένα γεροντάκια έτοιμα για κυνηγητό.

Ένας ωραίος γεροντάκος που έγερνε κάθε τόσο κι ήταν 
έτοιμος να σωριαστεί για πάντα, αλλά την τελευταία στιγ-
μή σαν από θαύμα ξαναστεκόταν στα πόδια του, μου ’φερ-
νε σε κάθε επίσκεψή του ένα κουβαδάκι κι ένα φτυάρι για 
να κάνω παιχνιδάκια με την άμμο. Με ρωτούσε τα νέα της 
κούκλας μου και μιλούσαμε για τα ρούχα και τις κακές της 
συνήθειες. Μιλούσαμε για τις τέσσερις πράξεις της αριθ-
μητικής και την κυβέρνηση περίπου για ένα τέταρτο της 
ώρας. Έπειτα με χαμηλή φωνή τον έβλεπα να μουρμου-
ρίζει μερικές λέξεις στο ταμείο και τότε ξαναριχνόταν σε 
μένα όπως ο λύκος στο αρνάκι.

Γλιστρούσα απ’ τα χέρια του και τον έκανα να τρέχει 
γύρω απ’ τα τραπέζια. Οι άλλες κοπέλες γελούσαν και 
χτυπούσαν παλαμάκια, ενώ εγώ λαχανιασμένη έκανα πως 
είχα τρομάξει. Φώναζα, χτυπιόμουν σαν ανυπεράσπιστο 
ελαφάκι στο δάσος. Στο τέλος, κι ενώ αυτός με κυνηγούσε, 
έτρεχα προς το δωμάτιό μου προσπαθώντας να κλειδώσω 
την πόρτα. Όμως ο λυσσασμένος παλιάνθρωπος την πα-
ραβίαζε. Μ’ άρπαζε και με αναποδογύριζε εδώ κι εκεί μετά 
από σύντομη πάλη.

Τον έβλεπαν να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια τρεκλίζο-
ντας σα μεθυσμένος, να ξανακάθεται στο σαλόνι αποκα-
μωμένος, ξεχαρβαλωμένος και απαίσιος. Να ουρλιάζει 
σχεδόν, με το γέρικο λαρύγγι του. Ω! τι όμορφο μωρό, ω! 
τι όμορφο μωρό!

ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΜΟ

teflon_9.indd   114 15/6/2013   2:25:00 μμ



115ΤΕΦΛΟΝ

Εκείνα τα χρόνια έκανα όλες τις δουλειές. Μάζευα δεκά-
ρες και κατοστάρικα. Πήγαινα κάλφας κοντά στους μαστό-
ρους και μάθαινα τα μυστικά. Χτίσιμο, αγροτικά, μπακαλι-
κή, μέχρι και πεθαμένους καλαφάτιζα. Το φόρτε μου όμως 
ήταν η κουρευτική. Όλο το χωριό περνούσε απ’ τα χέρια 
μου. Οι άντρες μόνο, οι γυναίκες βολεύονταν μεταξύ τους. 
Τότε δε θέλαν και πολλά. Οι περισσότερες είχαν κότσο. 
Κόβαν την ψαλίδα κι αυτό ήταν. 

Ο Παπαδημητρίου, χασάπης και ψάλτης, μου είχε πα-
ραχωρήσει μιαν αποθηκούλα, φάτσα στο δρόμο, και δού-
λευα μόνιμα σχεδόν κουρέας. Ένα πρωί ήρθε τρέχοντας η 
Πανωραία. Έλα, μου λέει, πάμε στο Γάλλο. Τι έπαθε μωρέ, 
της λέω. Κρεμάστηκε ο διάολος, μου λέει. 

Ο Γάλλος είχε χρόνια στο χωριό. Κουβάλησε και το 
πιάνο του και τα νοικοκυριά του όλα. Ζούσε στην αρχή με 
τη φίλη του, ένα χλωμό κορίτσι που δεν άντεξε το βουνό. 
Πήρε μια βαλίτσα ένα βράδυ και κατέβηκε με κούρσα στο 
Καρπενήσι. Ο Ζολάς μάς είπε πως την άφησε στα λεωφο-
ρεία. Έκτοτε δεν την είδε κανείς.

Ο Γάλλος τα ’χε βάψει μαύρα. Έπαιζε κάτι πένθιμα τη 
δεύτερη μέρα του Πάσχα για τη Ζορζέτ που έφυγε. Του 
κατέβαζαν το πιάνο στην πλατεία κι αυτός για μια ώρα 
βαρούσε τ’ ασπρόμαυρα πλήκτρα. Μοίραζε χαρτάκια που 
γράφαν στα ξενικά το κομμάτι. 

Eric Satie. 
Gymnopédies 1,2,3,......
Gnossiennes 1,2,3,......
Η Πανωραία πήγαινε μπροστά. Τρεχάλα σχεδόν. Του 

καθάριζε και του μαγείρευε. Του κρατούσε και συντροφιά 
πολλές φορές κι αυτός της έπαιζε τα βαλς. 

Έσπρωξε την πόρτα και μου έδειξε το θέαμα. Άρχισε 
να χτυπιέται. Ο Γάλλος είχε κρεμαστεί από μια χορδή του 
πιάνου, δεμένη σ’ ένα γάντζο καρφωμένο στο ταβάνι. Εγώ 
του έκανα την αποκαθήλωση. Το τελευταίο μπάνιο με το 
σφουγγάρι. Του έβαλα κι ένα άρωμα που βρήκα στο ντου-
λάπι. Έκανα και το πιο πετυχημένο μου κούρεμα, μιας και 
στεκόταν ατάραχος. Τον θάψαμε στο χωριό. Ήταν δύσκολο 
να φύγει το πτώμα για τη Γαλλία εκείνα τα χρόνια. Ήρθε 
μόνο ο αδερφός του με τη γυναίκα του. Τον φίλησε και κάτι 
ψιθύρισε για το άρωμα. Στο σπίτι, μετά την κηδεία, έπαιξε 
το αγαπημένο κομμάτι του αδερφού του. Λειψό όμως, σα 
ν’ ακούγεται ανάμεσα πόνος βουβός και κατρακύλα στον 
Άδη.   

ΓΥΜΝΟΠΑΙΔΙΕΣ
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Μου είπε πως λεηλάτησα τον
ουρανίσκο της και κάλεσε σε
παλλαϊκή εξέγερση κάθε κύτταρο 
και κάθε κρατημένο μυστικό
από τ’ αγκίστρια της. Μια
καλοκαμωμένη θεωρία έρωτος 
χρειάζεται πάντα ένα σφοδρό 
αλφάβητο κι ένα διαολεμένο 
λεξιλόγιο που να καυλώνει 
ακόμα και ελέφαντα. 

Σπρωγμένοι από καύλα
θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο φεγγάρι.
Και να περπατήσουμε 
πάνω απ’ τις πατημασιές του Άρμστρονγκ.
Ή να περιμένουμε γυμνοί στο κρεβάτι.
Ώσπου ο θεός να το πάρει απόφαση 
και να παραιτηθεί.

Μ’ αρέσει ακόμα ο εικοστός πρώτος 
αιώνας, παρότι δε βρίσκομαι εδώ
με τη θέλησή μου και ξεπερνώ αυτή
την υπαρξιακή απρέπεια των γονιών μου
παραμονεύοντας τις κοσμικές ωοθήκες. 

Τι να σκαρώνουν οι Άραβες
κάτω απ’ τις λευκές τους κελεμπίες!

Η γλώσσα κάνει όλη
τη βρωμοδουλειά.
Βγάζει φωτοκόπιες 
αδρεναλίνης κι αποθηκεύει μπελάδες.
Μνήμες από καυτερή πιπεριά.
Από άλλη γλώσσα μνήμες από
φιλιά και στοργικά γλειφομούνια. 

ΜΑΓΓΑΝΕΙΕΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

teflon_9.indd   116 15/6/2013   2:25:00 μμ



117ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣΤΕΦΛΟΝ

Απ’ το δάσος του ονείρου
κουβαλάμε στα σπίτια μας τη λεία.
Την καθαρίζουμε.
Τη στεριώνουμε. 
Την ξεμαγεύουμε.
Κάνουμε τα συρτάρια μας
στρατιωτικές αποθήκες 
ζωολογικούς κήπους
εγκληματολογικά μουσεία.
Κρύπτες θεσπέσιων θηλυκών.

Με το χαρταετό τους 
θα σκαρώσουν απόκριες οι καύλες.
Οι ερεθισμένοι θα περιμένουν το εβραϊκό Πάσχα.
Στις αλυκές Μεσολογγίου
σε κάποιο θελκτικό τοπίο της ανοίξεως
με την αλμύρα στα χείλη και στη γλώσσα.
Επιμελέστατα ισοπεδωμένοι 
στο πεδίο τιμής των οργασμών.
Περιμένοντας τους μάγους με τα δώρα 
και τους μπακάληδες του θανάτου. 

Η σοφία των σοφών είναι
να περιορίσει τους ανθρώπους στα σπιτάκια τους.
Ω! ύπαρξη, καλύτερα να πηδήξεις απ’ το παράθυρο.
Καλύτερα μια ώρα νωρίτερα να γαμηθείς. 

Βλέπω το γέρο και τη γριά στο φαρμακείο.
Μια μαύρη τσάντα γεμάτη φάρμακα.
Για να κρατήσουν λίγο ακόμα στη ζωή
αρχαίες άσεμνες αναμνήσεις. 

Έρωτας είναι η εξοικείωση με τη λεπτομέρεια. 
Τα φοβερά δευτερόλεπτα που αθώες γύμνιες
χαριεντίζονται με τους οργασμούς. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«Κι εγώ κυλάω κυλάω, μέχρι να έρθει η σειρά μου περιμένω τη σειρά μου... 
Τώρα!... τίποτα. Κι ύστερα τσουλάω γλιστράω και ρωτάω αν έρχεται η σειρά 
μου μα η απόσταση μεγαλώνει γύρω μου, τι να κρατήσω; Κρατάω τον γιακά μου. 
Άστο!... τίποτα. Ξαναρχίζω να γυρίζω να τρίζω τους φτάνω, σκουντάω να χωθώ. 
Τρέχω και προλαβαίνω, να τρέξω προλαβαίνω και τρέχω, Σταμάτα!... τίποτα. Η 
απόσταση... τίποτα. 

Τώρα οι λέξεις κούφιες έρχονται πίσω μία μία και η ανάγκη μαζί... ανάμεσά 
τους να βρεθεί ο χρόνος να χωρέσω. Να μιλήσω με μια ανάσα πριν γυρίσουν  
–Τελείωνε!... τίποτα. Τώρα μετράω και χάνω βήματα, τα χαρτιά στις τσέπες δεν 
φτάνουν, αλλάζω σειρά... πλάτη με πλάτη μετράμε.

Φτάνω στα χίλια μα δεν είναι αρκετό, μοιάζω με κλέφτη και κλέβω. Ρίγες 
πάνω μου ρίγες μπροστά μου να σπάσουν θέλω να σπάσουν δεν λένε. Χαράζω 
γραμμές ο τοίχος τελειώνει, 9:30 η ώρα τα φώτα σβήνουν –Κλείστο!... τίποτα. 
Οι δείκτες γυρίζουν ο λεπτός σπάει, σκέψου σε μέτρα. 82 γύροι μια μέρα, νερό 
χωρίς πίεση, 590 σταγόνες το ξέβγαλμα, 43 πλακάκια στην αυλή, 6 ηρεμιστικά. 
Μία γραμμή ακόμη στον τοίχο –Τέρμα!... τίποτα. Ο γιατρός μού δείχνει σχήματα, 
εγώ συνεχίζω να τα κοιτάω... ο κύκλος φελλός στο στόμα του, γελάω. 

Μου αλλάζουν στολή λευκή χωρίς τσέπες. Το άσπρο με τυφλώνει, φοράω 
γυαλιά προλαβαίνω και κρύβω τα χαρτάκια, τα βρίσκουν καταπίνω. Η απόσταση 
μικραίνει, σκέψου σε γουλιές. 3 για το πράσινο χάπι, 7 για το μπλε, δύο για το 
κόκκινο, 1156 για να ξεραθεί το στόμα μου. Μια ακόμα γραμμή στο χέρι μου, τη 
ράβουν. Κρατάω την ανάγκη μου και από την ανάγκη μου κρατιέμαι. Ο γιατρός 
μού ξαναδείχνει σχήματα, τα βλέπω του τα λέω. 

Μ’ αφήνουν, η απόσταση τεράστια. Ακουμπάω στον τοίχο και τοίχο τοίχο 
περπατάω –Σταμάτα!... τίποτα. Βρίσκω μια ουρά, μπαίνω... 3 δελτία καιρού 7 
φανάρια έρχεται η σειρά μου. Δείχνω τα χαρτάκια, ζητάω ό,τι θυμάμαι... μου 
δίνουν λίγα. Πρέπει να βγάλω κι άλλα, πηγαίνω στην τουαλέτα, δαγκώνομαι... 
τίποτα. Μπαίνω στο κουτί, η απόσταση μικραίνει. Ανοίγω το παράθυρο... 
καλύτερα. Το κουτί γυρίζει, ο κόσμος γυρίζει, το στομάχι μου μαζί τους  
–Ξερνάω!... τίποτα. Αλλάζω ταχύτητα, ψάχνω την επόμενη... κίνηση, βγαίνω, 
η απόσταση μεγαλώνει. Χαλάω κι άλλα χαρτάκια, μου δίνουν λίγα. Τρώω μαζί 
τους, καινούργια ρούχα καινούργιο ρολόι. 4 πιρουνιές η σαλάτα 8 το κυρίως 3 
το γλυκό. Συνήθεια... χαμογελάω με προσέχει. Κοιτάω κάτω, μετράω τσίχλες... 
μία γόπα με κραγιόν. Με φιλάει... τίποτα. 

Επιστρέφω στο κουτί μου, η απόσταση μικραίνει. Αφήνω την πόρτα ανοιχτή... 
καλύτερα. Κάποιος μπαίνει με χτυπάει, του δίνω χαρτάκια... δεν μου δίνει κάτι. 
Πρέπει να βρω άλλα ή τα ίδια.

Ψάχνω σειρά, βρίσκω, μένω τελευταίος. Πάω σ’ άλλη, είμαι μόνος, με 
παίρνουν. Αλλάζω ρούχα με μεγάλες τσέπες, σχολάω. Ψάχνω στο βάθος... 
τίποτα. Κοιμάμαι νηστικός ξυπνάω πεινασμένος. Ξανά το ίδιο. Κλείνω την 
πόρτα, κρύβω ό,τι μπορώ, μένω ξύπνιος για σιγουριά. Η μέρα μικραίνει, αλλάζω 
ρολόι... τα ίδια. Μοιάζω άρρωστος και αρρωσταίνω... το προσέχουν παίρνουν 
άλλον. 

Πηγαίνω στον γιατρό, μου παίρνει αίμα... δεν μου δίνει κάτι. Νευριάζω, 
αρπάζω όλες τις καραμέλες στην είσοδο και δύο περιοδικά. Τα διαβάζω, 
πείθομαι ό,τι πάσχω από τα πάντα... βγαίνουν τ’ αποτελέσματα... τίποτα. 

Οι μπαταρίες τελειώνουν, σκέψου σε απόσταση. Θυμάμαι τη νοσοκόμα... 
καυλώνω. 12637 βήματα ως το μουνί της, είναι πολλά... παίρνω ταξί. Δίνω 
χαρτάκια... δεν μου δίνει κάτι. Νευριάζω, γυρνάω πίσω με τα πόδια. Διόρθωση: 
12641 βήματα. 

ΑΚΙΝΗΣΙΑ
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Το κουτί ακατάστατο, σκόρπιες κινήσεις σε κάτοψη. Δύο αποτσίγαρα  
–αλλάζω πορεία, μία κονσέρβα –αλλάζω πορεία, γάλα, γλείφω μου κάθεται μία 
τρίχα. Κάνω κύκλους με τη γλώσσα... δεν τη βρίσκω. Φτάνω στη βεράντα, 10 η 
ώρα –627 λαμπάκια, 12-315, 2 –τα φώτα σβήνουν.

Σηκώνομαι παγωμένος, τρίβω τα χέρια μου στο στήθος... Μία τρύπα! Μου 
κόβεται το αίμα... μόνο στη φανέλα, ηρεμώ. Κλείνω την πόρτα, η απόσταση 
μικραίνει... ανάβω την τηλεόραση, καλύτερα. Ένα πουλί μαθαίνει να πετάει, 
ζηλεύω, πέφτει στη θάλασσα. Κλείνω τα πάντα, βάζω το κεφάλι μου στα 
χέρια... μένει εκεί... περνάω το ένα στο πιγούνι, σκαλώνει. Σηκώνομαι, πιάνω το 
ξυράφι, το νερό κρύο... ξεπλένω στο γάλα. Τα χείλη μου κολλάνε, φτύνω, η τρίχα 
κολλάει στον καθρέφτη. Τραβάω το μανίκι να σκουπίσω, η τρύπα μεγαλώνει 
μου κόβεται η ανάσα... μόνο στη φανέλα... ηρεμώ. 

Φτάνω στον καναπέ, σκέφτομαι τη νοσοκόμα, καυλώνω, ξεκινάω προπόνηση 
κάνω πως γαμάω... τα ελατήρια τρίζουν, ο από πάνω χτυπάει το πάτωμα, 
κλείνω τ’ αυτιά... κουδούνι. Μου ζητάνε χαρτάκια, τους δίνω γάλα... τίποτα... 
την κονσέρβα, μου δίνουν 10 μέρες. Μετράω τ’ αποτσίγαρα μου λείπει ένα...

Έρχεται χαρτί... πρέπει να φύγω. Αλλάζω στολή, χακί με πολλές τσέπες. Μου 
δίνουν αριθμούς, κανέναν που να ξέρω, μου δίνουν όπλο το παίρνω. Σηκώνω το 
χέρι, λάθος χέρι... σηκώνω το πόδι, λάθος πόδι. Φωνάζουν νευριάζω, ρίχνω με 
το όπλο... λάθος στόχος.

Ρίγες μπροστά μου ρίγες πάνω μου, τις μετράω... είναι σωστές. Ο γιατρός μού 
δείχνει τα ίδια σχήματα, τα ξαναλέω... μου αλλάζει δόσεις. 4 πράσινα, 9 μπλε, 
3 κόκκινα... λάθος χρώμα. Με δένουν με λουριά, γαβγίζω, δεν τους πείθω... με 
βαράνε αλλάζω χρώμα, μοβ... μου κάνει. Ηρεμώ, με λύνουν. Περπατάω στα 
τέσσερα, όλοι με συμπαθούν, γαβγίζω στους φύλακες... με βαράνε, δαγκώνω με 
δένουν. Η απόσταση μικραίνει, δεν μιλάω. Σκέψου σε παύσεις... δεν υπάρχουν. 
Αλλάζω πλευρό μου κάνουν ένεση, ξαναλλάζω, ακόμα μία, κάθομαι ανάσκελα... 
τίποτα. Μια γραμμή για το μπράτσο μου, το ράβουν. Μου δίνουν χαρτάκια, 8.15 
το μήνα... τα παίρνω, δεν έχω ρέστα, κρατάνε τα 5 νευριάζω με πετάνε έξω. Η 
απόσταση μεγαλώνει. 

Βρίσκω ένα μικρό κουτί... μπαίνω, ρίχνω χαρτάκια, με προσέχει μου δίνει 
κερί τ’ ανάβω, κάνει σταυρό, κάνω ό,τι μπορώ... λάθος χέρι. Μου δίνει ρούχα, 
τα φοράω φαρδιά με τρύπιες τσέπες... ψάχνω... τίποτα. Μοιάζω με ζητιάνο και 
ζητιανεύω. Μου δίνουν χαρτιά, δεν έχω πού να τα βάλω, ένα προφυλακτικό, το 
φοράω. Θυμάμαι τη νοσοκόμα. Δεν τη βρίσκω... σπάω το πόδι, τίποτα... σπάω 
τ’ άλλο, τη βρήκα. Χάνω το προφυλακτικό, νευριάζω με δένουν γαβγίζω δεν την 
πείθω.

Μου αλλάζει ρούχα κι ένα λουρί, με τραβάει, πάω... ανοίγει την πόρτα, 
βλέπω ένα παιδί. Μου μοιάζει, μ’ αγκαλιάζει μουδιάζω... η απόσταση μικραίνει... 
δεν με νοιάζει. Κλειδώνω ό,τι μπορώ, μένω ξύπνιος για σιγουριά... λάθος κλειδί. 
Ανοίγει, ξεσπάω, με κρατάει... η απόσταση μικραίνει... δεν με νοιάζει. Σκέψου 
σε νούμερα. Παπούτσια: 3 ετών –19 νούμερο, 8-31, 18-42. Πιάνει σειρά... 
τίποτα...»
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ΤΕΦΛΟΝ 121

Θάνατος 

Για να μεταγραφώ στην άλλη πλευρά των φαναριών
στην οποία περιμένουν οι οδηγοί των απορριματοφόρων και χωρίς αυτά 
είναι τυφλοί; Για να μετατραπεί η νομισματική αξία σε 
ορυκτό; Δεν ξέρω. Ο αφηγητής μου έχει 
αυτοπυρποληθεί. Γυμνός, απολεπισμένος, ξαπλωμένος κάτω από μένα
όπως η σκιά του, κι εγώ πάλι απαντώ εκ μέρους του.

Πουλιά

Θυμάσαι τη σόμπα που έβηχε γύρω από την κάσα της πόρτας και τη μεταφορά
των ξύλων στα μάτια των κολάσεων; Επειδή δεν θυμάσαι. Και δεν
υπάρχουν μάρτυρες πέρα από τα πουλιά της καπνοδόχου σου:
η πολωνική κουρούνα και το καφετί εβραιόπουλο.

Ιστορία 

Δίνοντας σταγόνα σταγόνα το δηλητήριο, το σχήμα του φαντάσματος.
Ποτίζοντας τη γάγγραινα στις νευρώσεις των οστών.
Χάνοντας τη μνήμη από το πέρασμα της μέρας.

Μαζεύοντας τη μνήμη από την αντίσταση των νευρώσεων.
Εκτοπίζοντας το φάντασμα, που ανακουφίζει.
Η ιστορία εν τέλει: τρεις άδειοι κουβάδες.

TRZY PUSTE WIERSZE

ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΙΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

Śmierć 
 
Że się przepisze na drugą stronę światła
na których stoją kierowcy śmieciarek i
bez tego ślepi? Że się obróci nominał
w kruszec? Nie wiem. Mój narrator dokonał
samospalenia. Nagi, złuszczony, leży pode mną
jak swój cień, a ja znowu odpowiadam za niego.

Ptactwo

Pamiętasz piec kaszlący od framug i zwózkę
drewna na oczach piekieł? Bo nie pamiętasz. I nie ma
świadków, chyba że ptactwo twoich kominów:
gawron polaczek i kawka żydziak.

Historia 

Sączyć jad, kształtować widmo.
Poić zgorzel w kośćcu żeber.
Tracić pamięć przez opór do dni.

Pobierać pamięć do oporu żeber.
Wypierać widmo, które niesie ulgę.
Wreszcie historia: trzy puste kubły. 
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KONRAD GÓRA122 ΤΕΦΛΟΝ

KRYJCIE WIARĘ  PAPĄ   

Spaliłem ten tekst na chujowym konkursie. Było
nas czterech; szli za nami ludzie, którym było wolno,
kiedy moi ludzie zostali za płotem, jak głuche zwierzęta
na podłodze rzeźni: popatrz na nas, popatrz
kurewski niedojebie łaknący mnie jak rewersu.

Ale
 nie, ty wolisz pierdolić
o czwartej serii Pitbulla i śmierci Geremka,
ty jesteś ślepy, kiedy myśmy głusi i głos się nam
podnosi, a siada nagłośnienie.

     Nikt za nami
nie szedł, ty zostaleś w wejściu przewijając
dziecko zanim wgra się w ekran, łom zostanie w mojej
ręce, choc zamek wykruszał.

Έκαψα το κείμενο που προοριζόταν για τον διαγωνισμό πούτσου. Ήμασταν 
τέσσερις. πίσω μας ακολουθούσαν άνθρωποι, που μπορούσαν να το κάνουν,
ενώ οι δικοί μου άνθρωποι έμεναν πίσω από τον φράχτη, σαν ζώα κουφά
στο πάτωμα σφαγείου: κοίταξέ μας, κοίτα 
γαμημένε ανάπηρε πεινασμένε για μένα όπως και για το ανάποδο. 

Αλλά
 όχι, εσύ προτιμάς να μιλάς 
για την τέταρτη σεζόν του Πίτμπουλ1 και τον θάνατο του Γκερέμεκ2,
εσύ ήσουν τυφλός, όταν εμείς ήμασταν κουφοί και υψώναμε τη
φωνή μας, κι ο ήχος έπεφτε.
      Κανείς πίσω μας
δεν ερχόταν, εσύ έμεινες στην είσοδο και άλλαξες το
παιδί πριν γράψω κάτι στην οθόνη, ένας λοστός έμεινε στα 
χέρια μου, αν και η κλειδαριά ήταν ρημαγμένη.
 

 
1. Pitbull: Πολωνική τηλεοπτική αστυνομική σειρά που διήρκησε τρεις σεζόν. 
2. Bronisław Geremek: Πολωνός πολιτικός, πρωτοστάτης του αντικομμουνιστικού κινήματος Αλληλεγγύη (1980),  υπουργός 
Εξωτερικών (1997-2000) και ευρωβουλευτής. Το 2008, σε ηλικία 76 ετών, σκοτώθηκε σε τροχαίο.

ΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 
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MUSZĄ BYĆ MILIARDY 

Muszą być miliardy spojrzeń nienawiści Musi być lustro do
miliarda spojrzeń Musi być niebo głuche jak lustro kiedy Być
to za krótkie słowo Do wiersza z duymi literami Używa się
dużych liter gołymi rękami Rozstawiając usta w komicznym
otępieniu Żeby wypuścić całe powietrze dużej litery Gnąc
przy tym kark jak kark przechrzty Musi odbijać ziemię do
stłumienia pustki Jak pod cudzym spojrzeniem cofa się swoje
Cofa się słowo dane pod spojrzeniem Pod cudzą nienawiścią
Która karmiąc się przed lustrem doznajesz sytości i opada 
łuska z powiek Kiedy orszak prowadzony przez pastucha o
zmierzchu trafia między cycle i Ostatni tracą z oczu pierwszych
przechrzta i pastuch Są już plecami do siebie ja jestem
Bez powietrza Zostałem z jedną literą Musi opaść łuska Musi
się być bezbronnym Wyjętym z obleczenia Rozewrzeć powieki
Być rozwartą powieką
Jedna rozwartą
powieką drugą
Zostawiając na
spojrzenie

Πρέπει να υπάρχουν δισεκατομμύρια βλέμματα μίσους Πρέπει να υπάρχει ένας καθρέφτης όλων 
αυτών των δισεκατομμύριων βλεμμάτων Πρέπει να υπάρχει ένας θολός ουρανός σαν καθρέφτης 
όταν Υπάρχει μια λέξη πάρα πολύ μικρή Για τον στίχο με τα μεγάλα γράμματα Χρησιμοποιούνται 
κεφαλαία γράμματα με γυμνά χέρια Αφήνοντας στο στόμα μια κωμική γκριμάτσα Για να 
απελευθερωθεί όλος ο αέρας των κεφαλαίων γραμμάτων Γέρνοντας τον λαιμό όπως οι 
νεοφώτιστοι Θα πρέπει ν’ αντανακλάται το έδαφος για να κατασταλεί το κενό Όπως κάτω από 
το ξένο βλέμμα, αποδιώχνεις το δικό σου Αποδιώχνεις τις λέξεις των δεδομένων κάτω από το 
βλέμμα Από το ξένο μίσος Το οποίο τρέφεται μπροστά στον καθρέφτη που νιώθεις γεμάτος 
και πέφτει ο φλοιός των βλεφάρων Όταν η πομπή με πρωτοστάστη έναν βοσκό το σούρουπο 
βρίσκεται ανάμεσα στον κύκλο και οι Τελευταίοι χάνουν τη βλεμματική οπτική με τους πρώτους 
και τον βοσκό Είναι ήδη πλάτη με πλάτη κι εγώ είμαι Χωρίς αέρα Έμεινα μ’ ένα γράμμα Πρέπει 
να πέσουν τα βλέφαρα Πρέπει να μείνεις αβοήθητος Χωρίς ρούχα Με ανοιχτά βλέφαρα
Να είναι ανοιχτά τα βλέφαρα
Και το ένα βλέφαρο 
Ανοιχτό και το άλλο
Αφήνοντάς σε 
να δεις 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
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124 KONRAD GÓRA ΤΕΦΛΟΝ

CYRK

BLIZNA

Dobre do śmierci, nie wino a wódkę,
Chleb, jemu brak zaprzeczenia.
Widać nędzę, która tu karmi,
I tamtą nędzę, która jest karmiona.

Mim brnie w szczudłach wprost na haki aresztu. 

Zrzec się pamięcy, jedyny horyzont. 
Chcieli świętości i ponieśly klęskę. Na 
Jej ogniu gotują rzemienie, żeby wytrawić z nich białko. Ich zmarli
Patrzą wycofanym wzrokiem, jak opada para i powraca widok. 

Τα καλά μας ως το θανάτο, όχι το κρασί αλλά η βότκα,
Το ψωμί, σε αυτό δεν μπορείς να αρνηθείς.
Φαίνεται ότι η εξαθλίωση θρέφει εδώ,
Και θρέφεται. 

Ο μίμος σπαρταρά πάνω σε ξυλοπόδαρα κατευθείαν προς της φυλάκισης τα άγκιστρα. 

Να απαλειφθεί η μνήμη, ο μοναδικός ορίζοντας. 
Λαχταρούσαν την αγιότητα αλλά απέτυχαν. Πάνω
στη φωτιά βράζουν λουριά, για να βγάλουν πρωτεΐνη. Οι νεκροί τους
παρακολουθούν με βλέμμα αποτραβηγμένο, καθώς διαλύεται ο ατμός και η εικόνα επιστρέφει.

ΤΣΙΡΚΟ

ΟΥΛΗ
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MUSI ZOSTAĆ POWIEDZIANE SŁOWO

PO CO ΓΙΑ ΤΙ 

Musi zostać powiedziane słowo
Musi zostać powiedziane ciszej
Musi zostać powiedziane nie zostanie powiedziane nie zostanie powiedziane 

Musi zostać powiedziane szydło 
Musi zostać powiedziane które połknął
Musi zostać powiedziane chłopiec najwłaściwiej dziecko 
Musi zostać powiedziane sznurując usta 
Musi zostać powiedziane tak sobie jak i nam 

po
co
ze
strachu
przed
chym
nie
pamiętam
jeszcze
czy już

για 
τι 
από
φόβο
πριν
από τι
δεν
θυμάμαι
ακόμη
ήδη

Πρέπει να παραμείνει ειπωμένη η λέξη
Πρέπει να παραμείνει ειπωμένη πιο χαμηλόφωνα
Πρέπει να παραμείνει ειπώμενη η λέξη που δεν μπορεί να παραμείνει ειπωμένη που δεν μπορεί να   
 παραμείνει ειπωμένη

Πρέπει να παραμείνει ειπωμένη η λέξη σουβλί
Πρέπει να παραμείνει ειπωμένη η λέξη που την έχουν καταπιεί
Πρέπει να παραμείνει ειπωμένη η λέξη αγόρι με κατάλληλο τρόπο παιδί
Πρέπει να παραμείνει ειπωμένη με σφιγμένα χείλη
Πρέπει να παραμείνει ειπωμένη για την ίδια αλλά και για μας

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΙΠΩΜΕΝΗ Η ΛΕΞΗ
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YVAN ALAGBÉ. Δεν γνωρίζει πολύ καλά τι ακρι-
βώς είναι. Ταλαντεύεται μεταξύ δημιουργού κό-
μικς, μεταφραστή και εκδότη. Συνιδρυτής του εκ-
δοτικού οίκου Fremok, ενώνει τα ταλέντα του με 
αυτά της Amandine Boucher, στο κυνήγι του Δαι-
μονικού ή στη συγγραφή της Ιστορίας ενός έρω-
τα. Για να απελευθερωθεί από το χρήμα, έχει βά-
λει στόχο να αλλάζει νομίσματα και να ζει τη Ζωή. 
www.demoniak.wordpress.com 
www.fremok.org

ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ. Αν δεν ήταν ποιητής θα ήταν 
τρομοκράτης, κι έτσι θεωρεί τον εαυτό του αποτυ-
χημένο. 

TXUS GARCIA. Γεννήθηκε το 1974 στην Ταραγόνα. 
Ραψωδός από φυσική ανάγκη, από το 1995 απαγγέλ-
λει σε θέατρα, μπαρ, γκαλερί, αίθουσες διδασκαλίας, 
φεστιβάλ, δρόμους, λεωφορεία... Γράφει ποίηση ερ-
γατική, λεσβιακή και κοινότυπη, η οποία έχει εκδοθεί 
σε ανθολογίες και περιοδικά. Η συλλογή της Poesía 
para niñas bien (Tits in my bowl) κυκλοφόρησε το 
2011 από τις εκδόσεις Cangrejo Pistolero.
katalitza.blogspot.com

KONRAD GÓRA. Πολωνός ποιητής. Γεννήθηκε το 
1978, κατοικεί στο Βρόκλαφ. Έχει εκδώσει τις συλλο-
γές Ρέκβιεμ για τον Σαντάμ Χουσεΐν και άλλα ποιήμα-
τα για τους πτωχούς τω πνεύματι (2008) και Οράματα 
δωματίου (2011). 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΔΑΚΗ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1980. Σπούδασε κοινωνική ανθρωπολογία, μουσειο-
λογία και επιμέλεια εκθέσεων, και οπτική ανθρωπο-
λογία στην Αθήνα, το Έσεξ και το Λονδίνο. Υπήρξε 
υπότροφος του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές στο 
εξωτερικό. Εργάζεται ως ανεξάρτητη επιμελήτρια 
σύγχρονης τέχνης και θεωρητικός της τέχνης. 

ΔΑΦΝΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ. Συνηθίζει να μιλάει για 
τον εαυτό της στο τρίτο πρόσωπο. Παράδειγμα: 
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε σκηνοθεσία στη 
Σχολή Λυκούργου Σταυράκου και ασχολείται χρόνια 
με το σενάριο και τη συγγραφή. Έχει εργαστεί ως 
δασκάλα χορού και κειμενογράφος, ενώ παράλληλα 
δουλεύει σε ταινίες μικρού μήκους.

ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ. http://alom.hotglue.me
 

NADJA. Γεννήθηκε το 1991 στην Αθήνα. Στα 17 έκα-
νε μια σύντομη βόλτα δύο χρόνων στη Θεσσαλονίκη, 
αλλά τελικά αποφάσισε να αφήσει το αντεργκράουντ 
και να ασχοληθεί με τη γερμανική λογοτεχνία και τη 
γλωσσολογία στην Αθήνα. Κάπως έτσι κατέληξε να 
διδάσκει γερμανικά, εκτός των άλλων, και σε γόνους 
ευυπόληπτων αριστερών οικογενειών, ενώ παράλ-
ληλα προσπαθεί να λύσει γλωσσολογικούς γρίφους. 
Πρόσφατα ανακάλυψε τη σύνδεση μεταξύ φυσικής, 
γλωσσολογίας και πολιτισμού. Μακάρι βέβαια να ήξε-
ρε και φυσική.
holyasgaol.tumblr.com

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. Γεννήθηκε 25 
Οκτωβρίου του 1979 στον Χολαργό Αττικής. Ήταν 
γύρω στα δυόμισι κιλά όταν βγήκε, τώρα είναι εβδο-
μήντα. Γράφει με το δεξί χέρι και τρώει με το αρι-
στερό. Ξέρει να ζωγραφίζει, να μιλάει και λίγο από 
άλλα...

KAI POHL. Γεννήθηκε το 1964 στο Βίτενμπουργκ 
(Μέκλενμπουργκ, Ανατολική Γερμανία). Ζει στο Βε-
ρολίνο όπου εργάζεται ως ποιητής και καλλιτέχνης. 
Είναι αρχισυντάκτης του λογοτεχνικού περιοδικού 
floppy myriapoda και εκδότης της σειράς ποίησης 
Schock Edition. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο 
του Zerschossene Bande/Rozstrelana banda, ποιή-
ματα (γερμανικά/πολωνικά), με εικονογραφήσεις του 
Tomasz Bohajedyn, στον εκδοτικό οίκο Rothahndruck, 
Βερολίνο.

JADWIGA SARBINOWSKA. Καθηγήτρια Αγγλι-
κών-Πολωνικών.

ΠΑΝΟΣ ΧΑ!. Γεννήθηκε το 1996. Τον τελευταίο 
χρόνο γράφει παντού Χα!, νομίζει πως είναι ερωτευ-
μένος και πως κάνει ποίηση... Χα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. Γεννήθη-
κε το 1974 στην Αθήνα. Γράφει και κινηματογραφεί. 
Έχει εκδώσει τις Σημειώσεις από τα βουνά (2009).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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WEB

http://teflon.wordpress.com
EMAIL

teflon08@gmail.com

ΤΕΦΛΟΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ: 

Ράνια Καραχάλιου
Jazra Khaleed
Kyoko Kishida 

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

κάποιος τρομερά ύποπτος 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ–ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ:

Yvan Alagbé

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε το περιοδικό ταχυδρομικά ή να σώσετε την ψυχή σας  
ενισχύοντάς το οικονομικά, επικοινωνήστε:
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YVAN ALAGBÉ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ

NICOLE BROSSARD

ΜΑΡΙΑ ΓΑΡΓΑΡΩΝΗ

ΕΛΕΝΗ Γ ΙΩΤΗ

STEFAN DÖRING

TXUS GARCIA

KONRAD GÓRA

MOHJA KAHF

ΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

JAZRA KHALEED

KYOKO KISHIDA

ΛΑΜΠΕΡΟΥΚ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΔΑΚΗ

ΔΑΦΝΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

NADJA

ΠΑΝΟΣ ΧΑ!

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

KAI  POHL

ΣΑΜΣΩΝ ΡΑΚΑΣ

JADWIGA SARBINOWSKA

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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