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Koutzalexis House

T

Years 1801-1868

he three-story neoclassical building which rises on the corner of Diogenous
and Mnisikleous Streets, has an original core dating from the Ottoman period.
The present day semi-basement level already existed in 1833, and was probably the
ground floor of an unadorned structure of very simple lines, that also displayed a
number of traditional elements of form. The edifice was sold by the Vrizakis family
in 1836, to the brothers Alexios and Ioannis Koutzalexis, who in the following years,
through to 1868, added two additional floors, conferring a neoclassical style to the
structure, which it retains to this day. The building first housed the Naval Ministry in
1837, and since has changed owners several times, serving primarily as a residence,
except during the decades of the 1960s and 1970s, when the basement level hosted
the artistic boite ‘Κατακόμβη’ (‘Catacomb’), where legends, such as George Marinos
began their career, and Poly Panou who sang in the 1968 Greek movie ‘Olga, Agapi
Mou’. The upper floor was home to the ‘new wave’ music venue ‘Ταβάνια’ (‘Ceilings’),
whose name was inspired by the refined decorative paintings that grace them. The
ceilings suffered damages during the earthquake of 1999, and were later restored by
Mariza Aggelopoulou and Dimitri Fresey (Verdigris Architectural Painting) in the year
2000.
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Οικία Κουτζαλέξη
Έτη 1801-1868

Τ

ο τριώροφο νεοκλασικό κτίριο που υψώνεται στην γωνία των οδών Διογένους και Μνησικλέους, διαθέτει ένα αρχικό πυρήνα των οθωμανικών χρόνων. Το 1833 υπήρχε ήδη το
σημερινό ημιυπόγειο, ένα λιτό κτίσμα, με απλές γραμμές και αρκετά παραδοσιακά μορφολογικά στοιχεία, το οποίο φαίνεται ότι ήταν τότε ισόγειο. Το κτίσμα αυτό αγόρασαν το 1836
οι αδελφοί Αλέξιος και Ιωάννης Κουτζαλέξης, οι οποίοι στο επόμενο διάστημα, έως το 1868,
προσέθεσαν τους επιπλέον ορόφους, προσδίδοντας στο όλο κτίσμα το νεοκλασικό ύφος που
διατηρεί μέχρι σήμερα. Το κτίριο στέγασε αρχικά τη Γραμματεία (Υπουργείο) των Ναυτικών
(1837) και έκτοτε άλλαξε διάφορους ιδιοκτήτες, χρησιμοποιούμενο κυρίως ως κατοικία, με
εξαίρεση τις δεκαετίες 1960 και 1970, όταν το ημιυπόγειο φιλοξένησε τη μπουάτ ‘Κατακόμβη’
(όπου τραγούδησε και η Πόλυ Πάνου στην ελληνική ταινία ‘Ολγα Αγάπη μου’ του 1968) και
στο ανώγειο εγκαταστάθηκε το κέντρο “νέου κύματος” με το ονομα ‘Ταβάνια’ (τίτλος εμπνευσμένος από τις αξιόλογες ταβανογραφίες που το κοσμούν). Οι οροφές υπέστησαν φθορά από
το σεισμό του 1999, και οι ταβανογραφίες αποκατεστήθηκαν από την Μαρίζα Αγγελοπούλου
και τον Δημήτρη Fresey, (Verdigris Architectural Painting), το έτος 2000.
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The poems

Ἄφωνος . Mute | Ἄφωνοι . Muted | Ἡ Tαφή . The Burial
are special dedications to ‘A Poets’ Agora’
by the three guest authors

Poems of Katerina Anghelaki-Rooke
Epitaph On Love (1975)
Ὁ Τελευταῖος ᾽Ερωτικός
From the Collection the body is the victory and the defeat of dreams
Translating Into Love Life’s End (2004)
Μεταφράζοντας σέ έρωτα τῆς ζωῆς τό τέλος
From the Collection translating into love life’s end
Poems of Liana Sakelliou Schultz
Aquarelle
Ὑδατογραφία
Study by a Flemish master
Ἄσκηση Φλαμανδοῦ δασκάλου
Από την συλλογή πάρε με σάν φωτογράφίά
(Translated by David Connolly)

The Gate
Ἡ Πύλη
Poems of Orfeas Apergis
The Table
Το Τραπέζι
From the collection ‘y’
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Sunset with the day also learning from you

and steadily maturing
there on the balcony of Kallidromiou street,
the mulberry trees blossoming again
young poets holding their secret poems
under their tongues
and reciting them for the wind and the street.

Katerina Anghelaki-Rooke
- The Angel Poems (1998) -
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Η

ατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Είναι βαπτισιμιά του ίκου
αζαντζάκη που ήταν στενός φίλος του πατέρα της. Σπούδασε στην Αθήνα, στη νότια
Γαλλία και αποφοίτησε στη Γενεύη με το δίπλωμα εταφραστών και Διερμηνέων (ελληνικά,
αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά). Πρωτοδημοσίευσε το 1956 στην « αινούργια Εποχή». Άρθρα
της για την ποίηση και τη μετάφραση της ποίησης έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και
εφημερίδες ανά τον κόσμο. Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από δέκα
γλώσσες και βρίσκονται σε παγκόσμιες ανθολογίες. Το 1984 της απονεμήθηκε το ρατικό
Βραβείο Ποίησης, και το 2000 το Βραβείο Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών. Το μεταφραστικό
της έργο επικεντρώνεται στην ποίηση. Έχει εκδώσει περίπου 20 ποιητικές συλλογές.

K

aterina Anghelaki-Rooke was born in 1939. She is the godchild of Nikos Kazantzakis, who was her father’s close friend. She studied foreign languages at the
University of Athens, Nice and Geneva, graduating in 1962. She was a Fulbright Visiting
Lecturer in 1980-81, teaching courses on Modern Greek poetry and on Nikos Kazantzakis at Harvard, Utah and San Francisco State universities. Anghelaki-Rooke was
awarded the Greek State Poetry Prize in 1985 and in 2000 the Ouranis Poetry Prize
of the Academy of Athens. Among her translations into Greek are works by Samuel
Beckett, Andrei Voznesensky, Edward Albee, Dylan Thomas, Seamus Heaney, Pushkin, and a volume of 20 contemporary American poets. She has published more than
twelve collections of poems. She has been translated into more than ten languages.
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Ἂφωνος

Mute
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Σίφουνας ἔφερε τόσα δεινά

χὰνοντ᾽ ἐλπίδες, σβύνει ἡ ἀστροφεγγιά
κι ἐγώ μένω ἂλλαλη, χωρίς φωνή
χωρίς πνοή
γιά νὰ ζητήσω
ν᾽ἀποκτήσω
ὃσα ὴ ζωή μοῦ εἶχε ὑποσχεθεῖ.
Ἀλλά τώρα ἡ ἴδια ἡ ζωή
διατάζει νά σωπάσω
ἀλλοιῶς τά λίγα πούχω
κι αὐτα θέ νά τά χάσω.

Whirlwind brought so many sufferings
hope disappears, starlight dies
while I remain mute, voiceless
breathless
so I can’t ask
for what life has promised me.
But now, life itself
orders me to hush
otherwise the little I have left
I will lose as well.

Epitaph
On
Love

Every drop from you

is the end of love;
whatever I lost in life
I lose again in your eyes
light becomes a drill
in the absurd shape
of an intangible touch
when at our feet the wave
spreads out
the eternal sea
of the creature-death.
There is no reason to live
the bones will break
like summer reeds
and the loadstone will become tar
casting black on what shines.
Your body – Sublime Gate
shut, blocked up
from so much pain
and me a burned wilderness
a scorched surface
I don’t exist
while the days of burden
are doubled,
the sand scraping
scraping at the wound
destruction is what I refuse
to be destroyed
to break the cask
and the inside to pour
out
where the upended rock
is met.
In the room
suddenly my limits appeared
my nails broken
my spleen seriously damaged
while the river I had adored
runs in another bed.
The pomegranate bursts
always elsewhere
the saps which advanced
life
and I fly from abundance to
privation; youth is a frightened
bat
darkness its wings.
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῾Ο
Τελευταίος
᾽Ερωτικός
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Κάθε σταγόνα ἀπό σένα

τό τέλος τοῦ ἔρωτα
ὄ,τι ἔχασα στή ζωή
τό ξαναχάνω στά μάτια σου
τό φῶς ἔγινε τρυπάνι
μές τό παράλογο σχῆμα
μιᾶς ἄπιαστης ἐπαφῆς
ὅταν στά πόδια χύνεται
τό κύμα
τό αἰώνιο πέλαγος
τοῦ ζώου - θανάτου.
Δέν ὑπάρχει λόγος νά ζοῦμε
τά κόκαλα θά σπάσουν
σάν καλοκαιρινά καλάμια
κι ὁ μαγνήτης θά γίνει πίσσα
στά λαμπερά νά ρίχνει μαῦρο
Τό σῶμα σου - ἡ Πύλη
ἔκλεισε, ἔφραξε
ἀπ᾽τόν πολύ πόνο
κι ἐγώ καμένος ἐρημότοπος
τσουρουφλισμένη ἐπιφάνεια
δέν ὑπάρχω
ἐνῶ διπλασιάζονται οἱ μέρες
τοῦ φορτίου
ἡ ἄμμος ξύνει
ὅλο ξύνει τήν πληγή
ἡ καταστροφή εἶναι π᾽ἀρνιέμαι
νά καταστραφῶ
νά σπάσει τό πιθάρι
νά χυθοῦν τά μέσα
ἔξω
ὅπου συναντιέται ὁλόστητος
ὁ βράχος.
Μές τό δωμάτιο
φάνηκαν ξάφνικα τά ὅρια μου
τά νύχια μου σπασμένα
ἡ σπλήνα μου βαριά τραυματισμένη
κι ὁ ποταμός πού λάτρεψα
σ᾽ἄλλη κοίτη κυλάει
Ὅλο κι ἀλλοῦ σκάει
τό ρόδι
οἱ χυμοί πού προχωροῦσαν
τή ζωή
ἀλλοῦ λιμνάζουν
ἀπ᾽τήν ἀφθονία στή στέρηση
πετάω• τρομαγμένη νυχτερίδα
ἡ νεότητα
σκοτάδι τά φτερά της.

Translating
into
love
life’s
end

Since I cannot touch you

with my tongue
I translate my passion.
I cannot communicate
so I transubstantiate;
I cannot undress you
so I dress you with the fantasy
of a foreign tongue.
Under your wings
I cannot nestle
so I fly around you
turning the pages of your dictionary.
I want to know how you strip
how you open up
so I look for your habits
in between your lines
for your favourite fruit
your favourite smells
girls you leaf through.
I’ll never see your punctuation marks
naked, I work hard on your adjectives
so that I can recite them in the susurrations
of another religion.
But my story has aged
my volume adorns no shelf
and I imagine you now
with a rare gold leather binding
in a foreign library.
Because I should never
have indulged in the luxury of nostalgia
and written this poem
I am reading the gray sky now
in a sun-drenched translation.
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Μεταφράζοντας
σέ
ἔρωτα
τῆς ζωῆς
τό τέλος
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Επειδή μέ τή δική μου γλῶσσα

δέν μπορῶ νά σ’ αγγίξω
μεταγλωττίζω τό πάθος μου.
Δέν μπορῶ νά σέ μεταλάβω
καί σέ μετουσιώνω,
δέν μπορῶ νά σέ ξεντύσω
ἔτσι σέ ντύνω μ’ αλλόφωνη φαντασία.
Στά φτερά σου ἀπό κάτω
δέν μπορῶ νά κουρνιάσω
γι’ αὐτό γύρω σου πετάω
καί τοῦ λεξικοῦ σου γυρνάω τίς σελίδες.
Πώς απογυμνώνεσαι θέλω νά μάθω
πώς ξανοίγεσαι
γι’ αὐτό μές στίς γραμμές σου
ψάχνω συνήθειες
τά φροῦτα π’ ἀγαπάς
μυρουδιές πού προτιμάς
κορίτσια πού ξεφυλλίζεις.
Τά σημάδια σου ποτέ μου δέν θά δῶ γυμνά
ὲργάζομαι λοιπόν σκληρά πάνω στά ἐπίθετά σου
γιά νά τ’ ἀπαγγείλω σ’ ἀλλόθρησκη λαλιά.
Πάλιωσε όμως ἡ δική μου ἱστορία
κανένα ράφι δέν στολίζει ὁ τόμος μου
καί τώρα ἐσένα φαντάζομαι μέ δέρμα σπάνιο
ὁλόδετο σέ ξένη βιβλιοθήκη.
᾽Επειδή δέν ἔπρεπε ποτέ
ν’ ἀφεθῶ στήν ἀσυδοσία τῆς νοσταλγίας
καί νά γράψω αὐτό τό ποίημα
τόν γκρίζο οὐρανό διαβάζω
σέ ἡλιόλουστη μετάφραση.

Η

ιάνα Σακελλίου γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βρετανία και την Αμερική.
Έχουν κυκλοφορήσει 18 βιβλία της με ποιήματα, δοκίμια, άρθρα και μεταφράσεις στην
Ελλάδα, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Είναι Πρόεδρος και αθηγήτρια δημιουργικής γραφής και
αμερικανικής λογοτεχνίας στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Για τις επιστημονικές και συγγραφικές της δραστηριότητες έλαβε υποτροφίες από
το Ίδρυμα Φουλμπράιτ, από το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον,
από το Πανεπιστήμιο της οίμπρα, από το Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ (Γουέστ τιν) και από
το Βρετανικό Συμβούλιο. Ποιήματά της έχουν εμφανιστεί σε περιοδικά και σε εφημερίδες
καθώς και σε έξι διεθνείς ανθολογίες. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών καθώς
και της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων.

B

orn in Athens, Greece, Liana Sakelliou studied English at the University of Athens
(B.A.), Edinburgh (Grad Diploma), Essex (M.A.), and The Pennsylvania State University (Ph.D.). She is Professor in English and Chair of the Department of English
Language and Literature at The University of Athens, where she teaches Creative
Writing and American Literature. Her 18 books with poems, scholarly articles, essays,
and translations have been widely published in Greece, France and the U.S.A. For her
academic and creative-writing activities she received two Fulbright awards, and grants
from Princeton University, University of Coimbra, University of Sussex (West Dean),
and The British Council. Her poems have appeared in six international anthologies, as
well as in many journals and magazines. She is a member of various professional societies including The Greek Authors’ Society.
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Ἄφωνοι

Πέθανα στά δεκαεννιά μου
_
ἀπό τόν κόκκινο θάνατο
μ’ έθαψαν στό Μοναστήρι.

Πάρτε με ἀπό εδώ, γλυτῶστε με
πέφτω στό γκρεμό _
ἡ πανώλη.
Ἥμουν Τοῦρκος αἰχμάλωτος τοῦ Βαλκανικοῦ
ἔπαθα ἐξανθηματικό τύφο _
μ’ ἔθαψαν στόν Τουρκόδρομο.
Δέν περιελήφθην στόν κατάλογο προαγωγῆς
ὧς ᾽Αξιωματικός τοῦ Ναυτικοῦ _
ἔκανα χαρακίρι.
Ἐπί Τουρκοκρατίας μ’ ἐκτέλεσαν στό Δασκαλειό.
Ἧταν ὁ τόπος ἐκτελέσεων _
ἥμουν δασκάλα, εἶπαν ὅλοι.
Ἐκκενῶστε τά σπίτια σας κύριοι.
Ἡ φωτιά πλησιάζει _

Muted

Muted at nineteen

by the red death—
in the Monastery I was left forever.
Take me from here, save me,
I am falling off the cliff—
the plague.

A Turkish hostage of the Balkan War
I caught typhoid fever—
they buried me in the Turkish road.
I wasn’ t nominated for promotion
as a Naval Officer—
I committed hara-kiri.

In the Turkish occupation I was executed
in Daskalio; it was the site of executions—
I was a teacher, they said.
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Abandon your houses everyone
Fire nears—

Aquarelle

We swam together, centuries ago

in an ocean beside the desert
while the breeze collapsed
into the blue grotto of nothingness.
I dived into something marked and deep
and in its darkness I found anthozoa
that fluctuated like the skeletons
of newborn.
You bent, straightened and arched your back again
as though condensing the desire
as though showing me the fear
and then the death of love that you saw.

Study
by a
Flemish
master

He sits evergreen in the prow.

With a movement of the hand
as if painting them
he shows me the size of the facing mountains.
He wants us to cross the lake
as far as the borders and for me to leave him
where he never was.
It’s dark.
I plunge the oars’ blades into the somber expanse.
In the tenseness the boat smells of thick vegetation.
Owls fly in and out of the leafage
at its every propulsion. The rowlocks creak.
I rustle. He works in silence.
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῾Υδατογραφία

Κολυμπούσαμε μαζί, αἰῶνες πρίν
σ᾽ἕναν ὠκεανό κοντὰ στὴν ἔρημο
ἐνῶ ἡ αὔρα σωριαζόταν
στὴ μπλὲ σπηλιὰ τοῦ τίποτα.

Βουτοῦσα σὲ κάτι σημαδεμένο καὶ βαθὺ
καὶ στὸ σκοτάδι του ἔβρισκα ἀνθόζωα
ποὺ κυμαίνονταν σὰν σκελετοὶ
νεογνῶν.
Λύγιζες, ἴσιωνες καὶ πάλι κύρτωνες τὴν πλάτη
σὰν νὰ συμπύκνωνες τὸν πόθο
σὰν νὰ μοῦ ἔδειχνες τὸν τρόμο
κι ὕστερα τὸ θάνατο ποὺ ἔβλεπες τοῦ ἔρωτα.

Ἄσκηση
Φλαμανδοῦ
δασκάλου

Κάθεται στὴν πλώρη ἀειθαλής.

Μὲ μία κίνηση τοῦ χεριοῦ
σὰν νὰ τοὺς ζωγραφίζει
μοῦ δείχνει τοὺς ὄγκους τῶν ἀπέναντι βουνῶν.
Θέλει νὰ διασχίσουμε τὴ λίμνη
μέχρι τὰ σύνορα κι ἐκεῖ νὰ τὸν ἀφήσω
σ᾽αὐτὸ ποὺ δὲν ἦταν ποτέ.
Εἶναι σκοτάδι.
Βυθίζω τὶς λεπίδες τῶν κουπιῶν στὴ σκούρα ἔκταση.
Στὴν ἔνταση ἡ βάρκα μυρίζει βλάστηση πυκνή.
Κουκουβάγιες μπαινοβγαίνουν στὰ φυλλώματα
σὲ κάθε ὤθησή της. Οἱ σκαρμοὶ τρίζουν.
Θροΐζω. Δουλεύει στὴ σιωπή.
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The
Gate

All night beside him

in the endless glow
of his fishing lamp
I spend the sand
I spend the oil
in a cove where the Sleeping Woman
disappears.
Give me your hand, my child.
The signs for the weather are favorable.
But I set my course by the Scops owl,
which is infallible, blunt
and doesn’t budge.
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῾Η
Πύλη

῾Όλη τή νύχτα πλάϊ του
στό ἀτέλειωτο πυροφάνι
ξοδεύω τήν ἄμμο
ξοδεύω τό λάδι
σ’ ἑναν ὅρμο ὅπου ἐξαφανίζεται
ἡ Κοιμωμένη.
Δῶσ’ μου τό χέρι σου, παιδί μου,
ὁ καιρός πιά εὐνοϊκός.
Ὅμως ἐγώ προσέχω τόν γκιῶνη
καί εἶναι ἀλάνθαστος κί᾽ εἶναι κοφτός
καί δέν σαλεύει.
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Ο

Ορφέας Απέργης γεννήθηκε στην Αθήνα. Ποιήματα, μεταφράσεις και δοκίμιά του
βρίσκονται μεταξύ άλλων στα περιοδικά Ποίηση, Ποιητική και έα Εστία από το 2006
και εξής. Από το 2013 γράφει κυρίως για το λογοτεχνικό περιοδικό Φάρμακο. Συγκεντρωτική
έκδοση των ποιημάτων του, με τίτλο «Υ», το 2011 από τις εκδόσεις Πατάκη. Ποιήματά του
έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, σπανικά και Σουηδικά. Έχει διδάξει Αγγλικά και Ελληνικά
στη μέση εκπαίδευση. Ειδικεύεται στη Βρετανική λογοτεχνία του 19ου αιώνα και τη θεωρία
της λογοτεχνίας του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Έχει μεταφράσει πράουνινγκ, άρκιν,
αλντούν, Χιλλ και άλλους. Το 2013 ήταν επισκέπτης ποιητής (poet-in-residence) στο King’s
College του Πανεπιστημίου του ονδίνου και φιλοξενούμενος συγγραφέας στο Πανεπιστήμιο
της Βαρκελώνης.

O

rfeas Apergis was born in Athens, in 1974. His profession is the writing of Greek
poetry and his hobby the writing of said poetry in English, in observance of the
fact that, for those of us in the periphery, poetry is usually what is found in translation. He studied Greek literature (London, King’s College), after that health policy and
economics (London, LSE) and English literature at the University of Athens. He has
worked variously as a hospital doctor, an army doctor, a real estate agent, a political
consultant, a classical singer, but mainly as a school teacher in Athens where he lives
with his wife, Laline, and their two sons. A volume of his collected poetry appeared in
late 2011, “Y”, a work he prefers to call a collecture, in other words a genetic syllogism in lieu of a poetic collection. In 2013, he was poet-in-residence at King’s College,
London, Department of Classics and Hellenic Studies, and visiting poet at the University of Barcelona, Department of Sociology.
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Η
ταφή

The
Burial

19

Ό,τι νοιώθω παύει να υπάρχει.

Σκοτώνω με το αίσθημά μου
και ξαναδίνω τη ζωή.
Όλα αυτά που φοβούνται
τη ζωή μου,
για παράδειγμα το νερό πάνω
στο πρόσωπο,
η αποφορά ενός λερωμένου κήπου,
η μέρα – τρίτη – που οδήγησε
τη νύχτα πιο μακριά από το
τέλος της,
να αυτά
που τρέμουνε
το άγγισμα και
το χωνεμένο βλέμμα
όλα τους
πεθαίνουνε βιαστικά
και χαρούμενα
ότι δεν κατάφερα
να τα νιώσω.

Μετά
την
ταφή

Θα πεθάνουνε σίγουρα

Όλα αυτά
Που φοβούνται
Το θάνατό μου.

Με την απόσταση πλησιάζω και με το θάνατο ξαναδίνω ζωή.
Ο θάνατός μου
η ζωή σας.

What I feel ceases to exit.

I kill with feeling
and give life again.
All those that fear
my life,
for example water
on faces,
the reek of a soiled
garden,
the day – third – that guided
the night farther than
its end,
here they are, those
that shudder
to my touch and
to the accepted gaze
all of them
die in a hurry
and happy
that I didn’t manage
to feel them.

After
the
burial

They will die for certain

All those
That fear
My death.

By distance I approach and by death return life.

Matter of my death
and your life.

The
Table
(excerpt)

The door is half-open and you can see in it the waters of the wood

and on it some light, albeit somewhat intense,
perhaps from the bare garden or the incandescent lamp,
that one however cannot make out.
Next to it the drawer with the silverware, round, sculpted with bizarre creatures,
desirous, namely satyrs and nymphs and small animals for slaughter
with swollen livers, assured, unctuous,
as if they were being prepared for sacrifice,
ready,
immotile,
caught inside the intricacies of the cedar wood.
.........
it floats, you would think, the table,
it levitates inside its whiteness, surrounded by its shadows in purple,
its legs never showing,
that is to say without any apparent holdings, worthwhile,
like a white tablet,
like a wax
tablet
engraved with the laws of fruits,
the possession of food
and the burnt offering.
.......
On the table,
it goes on,
it is also the bread that is inescapable,
.......
This is how we commune with what we are made of
and this is how we sit,
on the right of the girl
and fill the lovely orchard
with the pomegranates and the grain of wheat,
bread and blood
and the final, fatal parenthesis
where we realise that
the table is made of acacia
and that that her glasses have slightly cracked
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Το
τραπέζι
(απόσπασμα)

Η πόρτα είναι μισάνοιχτη και φαίνονται μέσα της τα νερά του ξύλου
κι από πάνω λίγο φως, αλλά κάπως έντονο,
ίσως από τον ανύπαρχτο κήπο ή από την λυχνία πυρακτώσεως
που όμως δεν φαίνεται καλά.
Δίπλα η κονσόλα με τ’ ασημομάχαιρα, τορνευτή, σκαλιγμένη με
όντα περίεργα,
επιθυμητικά, ήγουν σάτυροι και νύμφες και μικρά ζωάκια
εκπαχύνσεως
με πρησμένα συκώτια, σίγουρα, λιπαρά,
σαν επί θυσία,
έτοιμα,
ακινητούντα,
πιασμένα μέσα στις περιπλοκές του κέδρου.
........
αιωρείται, νομίζεις, το τραπέζι,
μετεωρίζεται μέσα στο άσπρο του, με γύρω τις σκιές του βυσσινιές,
χωρίς να φαίνονται τα πόδια του,
δηλαδή χωρίς στηρίγματα εμφανή, αξιόλογα,
σαν πλάκα ασπρουδερή,
σαν στήλη
δέλτος
χαραγμένη με τους νόμους των φρούτων,
με την νομή της τροφής
και της μαγειρευτής κνίσας.
.........
Πάνω στο τραπέζι,
συνεχίζει,
είναι και το ψωμί το αναπόφευκτο,
.........
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Έτσι μεταλαβαίνουμε από τι είμαστε φτιαγμένοι
κι έτσι καθόμαστε,
στα δεξιά της κοπέλας
και συμπληρώνουμε το χαριτωμένο περιβόλι
με τα ρόδια και με τον κόκκο του σιταριού,
ψωμί και αίμα
και η τελική, μοιραία παρένθεση
όπου συνειδητοποιούμε πως
το τραπέζι είναι από ακακία
και πως τα γυαλιά της έχουνε λίγο ραγίσει

and furthermore the surface is not holding well,
that it’s missing legs
that the carpenter has gone under
and that all the money is gone
and the trees are no longer cut
but turn into something like gallows
and that we drowned you guys
inside a borrowed conviction
and inside a devious atonement,
oh what a terrible and austere construct,
oh what an official happiness,
the crippled table
is made of boards, hollow on the inside,
deplorable board,
concave and overly gilded,
like the mercy seat with the two angels
and the horns on four corners.
Underneath the table,
- time cannot withstand allegory you can see the inside altar,
the boilers,
the shovels, the grills
and the large fleshhook with the fresh fat,
all made of brass,
vulgar.
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κι ακόμα πως δεν στηρίζεται καλά η επιφάνεια,
πως της λείπουνε ποδάρια
πως χρεωκόπησε ο ξυλουργός
και πως όλα τα λεφτά σωθήκανε
και τα δέντρα δεν κόβονται
αλλά γίνονται σαν αγχόνη
και πως πνιγήκαμε παιδιά
μέσα σε δανεισμένη πεποίθηση
και μέσα σε δόλιο εξιλασμό,
ω τι φριχτό κι απέριττο κατασκεύασμα,
ω τι επίσημη ευτυχία,
το τραπέζι το κουτσό
είναι από σανίδες, κούφιο από μέσα,
φαύλον σανιδωτόν,
κοίλον και καταχρυσωμένο,
σαν το ιλαστήριο με τους δύο αγγέλους
και με τα κέρατα στις τέσσερις γωνίες.
Κάτω από το τραπέζι,
– δεν αντέχει ο καιρός αλληγορία –
βλέπεις το μέσα θυσιαστήριο,
τους λέβητες,
τα φτυάρια, τις σχάρες
και τη μεγάλη κρεάγρα με το φρέσκο λίπος,
όλα από χαλκό,
αγοραίο.

23

‘A Poets’ Agora’ is an initiative of Karine Ancellin and Angela Lyras
Athens, November 27, 2015
Cover photograph by Derek Wagon
Mnisikleous street, Plaka, Athens 1961
Photography of decorative ceilings by Panos Kokkinias
Layout design by cstudio, Athens
Printed by GPrinting, Athens
24

‘A Poets’ Agora’
is an initiative of Karine Ancellin and Angela Lyras
Athens, November 27, 2015

