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Στους πρόποδες μιας παράξενης γλώσσας 
δεν υπάρχουν όρια ν’ αγνοηθούν 
για μια ζωή στο περιθώριο 
-αβαράχαρτα, αβαράχαρτα 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

Δείξε μου τη γλώσσα σου :P 

Τι ξύλο απελέκητο 

Άνθρωπος αδιάβαστος 

Αθαύμαστο το έργο του 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να διαβάζονται οι φίλοι μας στα ελληνικά 
 

 



 
  

 



Francesco Balsamo 
1 
l’amore mi rende p i c c h i e t t a t o 
come sotto fitto fogliame 
e fa piccoli vortici nello specchio 
ogni volta che mi sembra tu sorrida – 
l’amore è come la luce scalza 
di una candela 
con i mobili intorno 
che dondolano 
a grandi profondità 
 
2 
la luce scalza di una candela, 
è la luce premurosa 
di quando torniamo a casa la sera – 
una luce dolce come una toppa 
o una piccola pace in tasca, di riserva. 
è un buio soleggiato 
quando a testa bassa facciamo ombra sul tavolo 
e mi piace guardare la spirale delle tue orecchie 
attente come foglie. 
 
la candela accesa 
è al centro dell’orbita persa degli anni, 
è un’astronomia da tavolo di cucina 
quando ho un pensiero preso per il manico. 
è il fuoco in un granaio 
quando il temporale preme sulle ossa del tetto. 
una luce che spenta lascia una scia 
come un filo spezzato 

 

 



μετάφραση Ελένη Μοσχοβάκη 

1 
η αγάπη με κάνει δ ι ά σ τ ι κ τ ο  
σα να ‘μαι κάτω από πυκνό φύλλωμα 
και δημιουργεί μικρούς στρόβιλους στον καθρέφτη 
κάθε που μου φαίνεται πως γελάς - 
η αγάπη είναι σαν το ξεγυμνωμένο φως 
ενός κεριού 
με τα έπιπλα τριγύρω 
να λικνίζονται 
σε μεγάλα βάθη 
 
2 
το γυμνό φως ενός κεριού 
είναι το φως που μας προσέχει 
όταν επιστρέφουμε σπίτι το βράδυ - 
ένα φως γλυκό σαν μπάλωμα 
ή μια μικρή γαλήνη στην τσέπη, απόθεμα. 
είναι ένα ηλιόλουστο σκοτάδι 
όταν με σκυμμένο κεφάλι κάνουμε σκιά 
στο τραπέζι 
και μου αρέσει να κοιτώ τη σπείρα των αυτιών σου 
τρυφερών σαν φύλλα 
 
το αναμμένο κερί 
στο κέντρο της τροχιάς που χάθηκε απ’ τα χρόνια 
είναι μια αστρονομία για τραπέζι κουζίνας 
όταν έχω μια σκέψη πιασμένη από το χερούλι 
η φλόγα σε μια σιταποθήκη 
όταν η καταιγίδα συνθλίβει τα κόκαλα της σκεπής. 
ένα φως που σβησμένο αφήνει χνάρι 
σαν κομματιασμένο νήμα 

 



3 
ci corichiamo vicini a uno spiffero, 
minuscola vocale del vento. 
ci portiamo pure a letto 
la farina delle parole 
e nella traiettoria dello spiffero 
sbanda leggera … 
fino a coprirci – in pieno sonno – 
interamente di bianco 
 
4 
vi ho scritto questa pagina bianca, 
è una fitta nevicata in pieno petto, 
è la bianca ronda dei pensieri, 
è il battito del quaderno 
se vi poggio sopra l’orecchio. 
 
vi ho scritto questa pagina bianca 
perché prima di niente è solo neve, 
e sembra cadendo dire pardon, 
ma voleva dire niente. 
 
vi ho scritto questa pagina bianca 
anche se forse non si riuscirà 
a trattenerla a lungo, 
 
ma è questa la lanugine degli eventi, 
sono questi i contrattempi degli anni, 
i fiocchi dei pomeriggi, 
i piccoli pugni stretti dei cuori. 
 
 

 



3 
ξαπλώνουμε κοντά σε ρεύμα, 
στο μικρό φωνήεν του ανέμου. 
φέρνουμε ακόμη και στο κρεβάτι 
το αλεύρι των λέξεων 
και στην τροχιά του ρεύματος 
τον ελαφρύ ελιγμό… 
μέχρι να μας σκεπάσει – στο βαθύ ύπνο - 
ολότελα το λευκό 
 
4 
σας έγραψα αυτή τη λευκή σελίδα 
μια πυκνή χιονόπτωση κατάστηθα, 
η λευκή περιπολία των σκέψεων, 
ο παλμός του τετραδίου 
όταν βάζω πάνω τ’ αυτί. 
 
σας έγραψα αυτή τη λευκή σελίδα 
γιατί πριν απ’ το τίποτα υπάρχει μόνο χιόνι, 
και μοιάζει πέφτοντας να λέει pardon, 
ενώ ήθελε να πει τίποτα. 
 
σας έγραψα αυτή τη λευκή σελίδα 
ακόμα κι αν ίσως κανείς δεν καταφέρει 
να την κρατήσει για πολύ, 
 
μα αυτή είναι το χνούδι των γεγονότων, 
οι αναποδιές των χρόνων, 
οι νιφάδες των μεσημεριών, 
οι σφιγμένες γροθίτσες της καρδιάς. 
 

 



Giampaolo De Pietro 
Scarpe equipaggio 
  
“Telemaco allora, saggio, gli rispose a sua volta: 
 
(…) Invece, datemi subito 
una nave leggera e venti uomini, equipaggio 
al mio seguito nel viaggio d’andata e di ritorno 
(…).” 
  
Odissea   

Oggi ho scarpe 
leggere per 

camminare oggi. 
Ma è inverno, e 

dovrei indossare 
scarpe un po’ più 

robuste, 
ricordare dove 

le ho lasciate 
quelle più adatte 
alla stagione che 

è, ricalzarle. 
Intanto 

cammino, e ho i 
piedi freddi, 
almeno non 

scalzi. Basterà 
pertanto cambiare 

scarpe, 
temprare le 
stanchezze, 

imbottire 
l’equipaggio dei 
miei due piedi, e 

andare, già che 
ci sono 

 



μετάφραση Ελένη Μοσχοβάκη 

Παπούτσια πλήρωμα 
“Ο φρόνιμος Τηλέμαχος αντιμιλώντας αποκρίθηκε: 

[...] Ένα μονάχα σας ζητώ, δώστε μου γρήγορο καράβι κι είκοσι συντρόφους, που θα μου ανοίξουνε 

 τον δρόμο, να πάω και να γυρίσω [...]” Όμηρος, Οδύσσεια, ραψ. β',   "Ἰθακησίων   ἐκκλησία", 

 στ. 185-259, μτφρ. Δ.Ν. Μαρωνίτης, Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών - Ίδρυμα  

Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2006, σ.30 

 
Σήμερα έχω παπούτσια 
ελαφριά για 
να περπατώ, σήμερα. 
Αλλά είναι χειμώνας, και 
θα έπρεπε να φορώ  
παπούτσια λίγο πιο 
γερά, 
να θυμάμαι πού 
άφησα  
αυτά τα πιο κατάλληλα 
για την εποχή, 
να τα ξαναφορέσω. 
Στο μεταξύ 
περπατώ, με 
πόδια παγωμένα, 
τουλάχιστον όχι  
γυμνά. Θ’ αρκεί 
συνεπώς ν’ αλλάξω 
παπούτσια, 
να χαλυβδώσω 
την κούραση, 
να παραχώσω 
το πλήρωμα των 
δυο μου ποδιών, και 
να πάω, εκεί που ήδη  
είμαι 

 



Sì, è vero, ora ho i capelli del bambino che fùi – cioè che fugge, se ne                 
va da qui via ascoltare una glossolalia di Vic Chesnutt è il mio affare              
di oggi, il trovare un lavoro con la lingua che traccia solchi verdi nel              
verde incominciato dalla stagione, si sa più dentro che fuori si è            
uguali a sentire le mani che una volta riuscivano a tenerlo il cuore ed              
il continuo agitarsi delle abitazioni dei vicini dei lontani dissapori          
d’arte che non metteremmo da parte se non si sciogliesse la neve al             
fondo di ciò che poi resta e si confonde continua a toccarci a abbinare              
il proprio tono di voce a quello di altri, è qui che l’altro giorno ho               
riletto – con la dovuta cautela, di sempre, sempre nuova – Kafka, che             
scriveva e ha scritto, di nuovo: 
“Solo nel coro può esserci una certa verità”. 
Una glossolalia, che ascolto, e provo. Solo nel coro,         
nell’impossibilità, forse di un tempo staccato dalla musica. 
 
 
 
 
 
* fùi ρ. σιτσιλιάνικη διάλεκτος || δραπέτευσε,  πρβλ. fui ρ. ιταλικά || υπήρξα 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ναι, είναι αλήθεια, τώρα έχω τα μαλλιά του παιδιού που κάποτε           
δραπέτευσε – εκείνου δηλαδή που το σκάει, που από δω φεύγει - το να              
ακούω το glossolalia του Vic Chesnutt είναι η ασχολία μου σήμερα, το            
να βρω μια δουλειά με τη γλώσσα που χαράζει αυλάκια πράσινα στο            
πράσινο το πρώτο της εποχής, ξέρει κανείς περισσότερο μέσα απ’ ό,τι           
έξω ίσα αισθανόμαστε τα χέρια που κάποτε κατάφερναν την καρδιά να           
κρατούν και τη συνεχή αναταραχή στα σπίτια των γειτόνων από τις           
μακρινές διαφωνίες για την τέχνη που δε θα βάζαμε στην άκρη αν δεν             
έλιωνε το χιόνι στο βάθος αυτού που στο τέλος μένει κι ανακατεύεται            
συνεχίζει να μας σπρώχνει στη σειρά μας να συντονίσουμε τη δική μας            
φωνή με κείνη των άλλων, είναι εδώ που τις προάλλες ξαναδιάβασα -με            
την απαιτούμενη προσοχή, την παντοτινή, την πάντα καινούρια-        
Κάφκα, που έγραφε κι έγραψε, ξανά: 
“Μόνο στο χορικό μπορεί να υπάρχει κάποια αλήθεια”. 
Μια γλωσσολαλιά, που ακούω, και γεύομαι. Μόνο στο χορό, στην          
αδυνατότητα, ίσως ενός tempo* αποκομμένου από τη μουσική. 
 

 
 
 

 
*tempo, ουσ. αρσ. χρόνος || καιρός || μουσικό τέμπο 

 



Dinica Chaos 
 
putovanje #2 
                                                                          Osijek, Hrvatska, 2013.  
 
 
 
Sjedim sama pored vlakova, vozni me red ne zanima. 
Kiša se javlja u intervalima, ali život se i s njom nastavlja. 
 
Žena ulazi s kišobranom, čovjek izlazi bez kišobrana. 
Čudno je kako se neki pripreme za kišu, neki ju pokušaju izbjeći, a 
oni treći ju prihvate. 
Neki nose velike kofere na kotačiće dok drugi ulaze u vlak bez 
imovine, bez pripreme. A možda samo takvi znaju gdje idu. [...] 
 
Kiša je prestala, a s njom i žamor ljudi. 
Kako došli, tako ošli. 
Možda je vrijeme da krenem dalje, da se vratim kući, tamo gdje me 
čekaju. 
Hvala ti što si provela ovu kavu sa mnom. Iako to ne znaš, bila si 
prisutna. 
 
Pitala sam tišinu kada će mi odgovoriti, a ona je rekla: ''Budi uporna.''  
  
  
 
 
 
 
 

 

 



μετάφραση Κικέρτα, κατίμ & Dinica Chaos 

 
ταξίδι #2 

Όσιγιεκ, Κροατία, 2013. 
 
 
 
Κάθομαι μόνη δίπλα στα τρένα, χωρίς τα δρομολόγια να με νοιάζουν. 
Βροχή να πέφτει ανά διαστήματα, μα η ζωή συνεχίζει μαζί της. 
 
Μια γυναίκα ανεβαίνει στο τρένο με ομπρέλα, ένας άνδρας 
κατεβαίνει δίχως ομπρέλα. 
Είναι αστείο πώς κάποιοι προετοιμάζονται για τη βροχή, κάποιοι 
προσπαθούν να την αποφύγουν, κι άλλοι τη δέχονται. 
Μερικοί κουβαλάνε τεράστιες βαλίτσες με ρόδες, ενώ άλλοι μπαίνουν 
στο τρένο χωρίς περιουσία, χωρίς προετοιμασία 
Κι ίσως μόνον αυτοί ξέρουν πού πηγαίνουν. [...] 
 
Η βροχή σταμάτησε, και μαζί της και το μουρμούρισμα των 
ανθρώπων. 
Όσα πάνε κι όσα έρθουν. 
Ίσως ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Nα γυρίσω σπίτι που με 
περιμένουν. 
Σ' ευχαριστώ που πέρασες την ώρα σου μαζί μου. 
Κι ας μην το ξέρεις, ήσουν παρούσα. 
  
Ρώτησα τη σιωπή πότε θα μου απαντήσει, και μου είπε: “Να είσαι 
επίμονη”. 
 

 
 

 



葉覓覓 Ye Mimi 
他們在那裡而我不在 
  
手錶在那裡時間不在 
時間在那裡人不在 
人在那裡雞不在 
鸚鵡在那裡神明不在 
三點鐘在那裡九點鐘不在 
春天在那裡冬天不在 
日曆在那裡數字不在 
  
我的右眼在今天 可是左眼還留在昨天 
我的左膝在後天 右膝卻已經來到明年 
  
難道這是一片五百年前的手摸過的五百年前的海嗎？ 
還是五百年前的海摸過的五百年前的手？ 
  
大家一起把時間踩破 
然後假裝來到外太空 
  
時間不在那裡時間在 
他們在那裡而我不在 
時間不在那裡時間在 
他們在那裡而我不在 
  
最前面的前面就是後面 
最後面的後面就是前面 
最老的人一轉身就是最小的人 
最小的人一轉身就是最老的人 
  
時間不在那裡時間在 
他們在那裡而我不在 
時間不在那裡時間在 
他們在那裡而我不在 

 

 



Translated by Ye Mimi and Steve Bradbury 
They Are There But I Am Not 
 

A watch is there but time is not 
Time is there but people are not 
People are there but chickens are not 
A parrot is there but God is not 
Three o’clock is there but nine o’clock is not 
Spring is there but winter is not 
A calendar is there but the numerals are not 
  
My right eye is in today 
But my left eye is still in yesterday 
My left knee is in the day after tomorrow 
But my right knee is arriving at the year after next 
  
Was this 500-year old ocean touched by 500-year old hands? 
Or were these 500-year old hands touched by the 500-year old ocean? 
  
They break time with their feet 
And then pretend they’re out in space 
  
Time isn’t there but it is 
They are there but I am not 
Time isn’t there but it is 
They are there but I am not 
  
Before before is behind 
Behind behind is before 
As the oldest person turns back 
She becomes the youngest 
As the youngest person turns back 
She becomes the oldest 
  
Time isn’t there but it is 
They are there but I am not 
Time isn’t there but it is 
They are there but I am not 

 

 



μετάφραση Ιώ Αρματά 
Εκείνοι Είναι Εκεί Αλλά Όχι Εγώ 

 

Λείπει ο χρόνος το ρολόι εκεί  
Λείπουν οι άνθρωποι ο χρόνος εκεί  
Λείπουν οι κότες οι άνθρωποι εκεί  
Λείπει ο Θεός ο παπαγάλος εκεί  
Η τρίτη ώρα είναι εκεί η ενάτη δεν είναι 
Η άνοιξη είναι εκεί ο χειμώνας δεν είναι 
Ο ημεροδείκτης είναι εκεί οι αριθμοί δεν είναι 
 
Το δεξί μου μάτι είναι στο σήμερα 
Αλλά το αριστερό μου μάτι είναι ακόμα στο χθες 
Το αριστερό μου γόνατο είναι στη μέρα μετά το αύριο 
Αλλά το δεξί μου γόνατο φτάνει το χρόνο μετά το επόμενο έτος 
  
Άραγε, τον 500 χρόνων γηραιό ωκεανό άγγιξαν τα 500 χρόνων γηραιά 
χέρια; Ή μήπως τα 500 χρόνων γηραιά χέρια άγγιξε ο 500 χρόνων γηραιός 
ωκεανός; 
  
Σπάζουν το χρόνο με τα πόδια τους 
Και ύστερα προσποιούνται πως χάνονται στο διάστημα 
  
Ο χρόνος δεν υπάρχει αλλά υπάρχει 
Εκείνοι είναι εκεί αλλά όχι εγώ 
Ο χρόνος δεν υπάρχει αλλά υπάρχει 
Εκείνοι είναι εκεί αλλά όχι εγώ 
  
Πριν από το πριν είναι το πίσω  
Πίσω από το πίσω είναι το πριν  
Καθώς η γηραιότερη γυρίζει πίσω 
Γίνεται  η νεότερη 
Καθώς η νεότερη  γυρίζει πίσω 
Γίνεται η γηραιότερη 
  
Ο χρόνος δεν υπάρχει αλλά υπάρχει 
Εκείνοι είναι εκεί αλλά όχι εγώ 
Ο χρόνος δεν υπάρχει αλλά υπάρχει 
Εκείνοι είναι εκεί αλλά όχι εγώ 
 



 

 



Στάθης Αντωνίου 
Arctic mountain 
 
Snow melts under the summer sun 
Only few white brushes remain 
The rest merges with dirty rivers and is washed away 
This is the mountain’s shower, where the unnecessary is discarded 
This is the mountain revealing its essence 
having yet to preserve its arctic self 
  
To understand, you need to climb it 
March on its black rocks and see through its gaze 
Feel its immensity step by step 
Hear how the wind breaks its silence 
Find the red flower hidden on the way 
Let mud unexpectedly cover your feet 
Touch the earth 
Feel the air getting colder as you’re getting warmer 
Find the shadows 
where snow turns to blue ice 
and let this color remind you of wisdom 
  
Reach the top 
Place a stone onto the pile of stones 
This is you saying “I climbed it” 
This is you growing the mountain by one stone 
This is you preserving the top for the climbers to come 
 
 



μετάφραση Κώστας Πλησιώτης & Στάθης Αντωνίου 
Αρκτική κορφή 
 
Το χιόνι λιώνει υπό τον ήλιο του θέρους 
Μένουν μονάχα λίγες λευκές πινελιές 
Το υπόλοιπο σμίγει με λασπωμένα ποτάμια και χάνεται 
Είναι η κάθαρση του βουνού, όπου το περιττό αποβάλλεται 
Είναι το βουνό που αποκαλύπτεται 
μένοντας πάντα πιστό στην αρκτική του φύση 
  
Πρέπει ν’ ανέβεις για να το καταλάβεις 
Διάβαινε στα μαύρα βράχια και κοίτα με το βλέμμα του 
Νιώσε βήμα-βήμα την απεραντοσύνη του 
Άκου τον άνεμο να σπάει τη σιωπή του 
Βρες το κρυφό λουλούδι πορφυρό στη διαδρομή 
Άσε τη λάσπη απροσδόκητα να καλύψει τα πόδια σου 
Άγγιξε το χώμα 
Νιώσε τον αέρα να ψυχραίνει όσο εσύ ζεσταίνεσαι 
Βρες τις σκιές 
όπου το χιόνι μετατρέπεται σε κρύσταλλο γαλάζιο 
και άσε το χρώμα του να σου θυμίσει τη σοφία 
  

Φτάσε στην κορυφή 
Κατάθεσε μια πέτρα στο σωρό των πετρών 
Έτσι λες «Ανέβηκα» 
Έτσι ψηλώνεις κατά μια πέτρα το βουνό 
Έτσι συντηρείς την κορυφή για τους επόμενους 
  

 



The following seconds are crucial 
You’ve earned them 
Look down at where you were 
Who could have imagined 
that such vastness could be covered by little steps? 
  
Look around 
The horizon is filled with mountains 
You wouldn’t believe your eyes can absorb so many 
From these mountains emerges something bigger than the biggest 
galaxy 
and quieter than the calmest sea: infinity 
Infinity measured in the scale that matters most: the human one 
  
And yes, for those few seconds, you are free 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Τα δευτερόλεπτα που έρχονται είναι κρίσιμα 
Τα κέρδισες 
Κοίτα πού ήσουν 
Ποιος να το φανταζόταν 
πως μία τέτοια αχάνεια σβήνεται με βήματα τόσο μικρά; 
 
Κοίταξε γύρω 
Ο ορίζοντας γεμάτος βουνά 
Τόσα που δεν πίστευες το βλέμμα σου να τα χωρέσει 
Απ’ τα βουνά αυτά αναδύεται κάτι μεγαλύτερο από τον πιο μεγάλο 
γαλαξία 
κάτι πιο ήρεμο από τις πιο γαλήνιες θάλασσες: το άπειρο 
Το άπειρο σταθμισμένο στην αξιότερη κλίμακα: την ανθρώπινη 
 
Και ναι, για τις λίγες αυτές στιγμές, είσαι ελεύθερος  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Κικέρτα 

Man suits  1

On the usual  
custom worn  
for work  
or for pleasure,  
I thought I saw  
a man thinking  
of wearing two ties 
and then the suit 
would most likely  
give him  
twice the dignity  
he wants 
and 1/10 of the dignity 
he actually has. 
 
 
Refuge 

to find refuge 
over the eyes of perception 
what comes down  
and strikes suddenly like horror 
what comes from inside  
and strikes unevenly.  
to find justice  
in an unjustified way, 
to find peace  
outside manipulation. 

 Ανθρώπινα κοστούμια 

Στο συνηθισμένο  
κοστούμι που φοριέται 
για δουλειά  
ή για ευχαρίστηση, 
μου φάνηκε πως είδα 
έναν άνθρωπο που σκεφτόταν 
να φορέσει δύο γραβάτες 
και τότε το κοστούμι 
ίσως να  
του ‘δινε 
τη διπλάσια αξιοπρέπεια 
που επιθυμεί 
και το 1/10 της αξιοπρέπειας 
που ‘χει στ’ αλήθεια. 
 
 
Καταφύγιο 

να βρίσκεις καταφύγιο 
στα μάτια της αντίληψης 
αυτό που εμφανίζεται 
και χτυπά ξαφνικά σαν φρίκη 
αυτό που ’ρχεται από μέσα 
και χτυπά άνισα. 
να βρίσκεις δικαιοσύνη 
σε έναν αδικαιολόγητο τρόπο, 
να βρίσκεις γαλήνη 
μακριά απ’ τη χειραγώγηση. 
 
 

1  “Why are you wearing that stupid man suit?”, Donnie Darko (2001) 
  

 



vallian76 
 
Behind the green leaves 
travellers passing by 
the only thing left behind 
is the sough of their journey 
 
Πίσω από πράσινα φύλλα 
ταξιδευτές περνούν  
το μόνο που αφήνουν πίσω τους 
θρόισμα ταξιδιού  
 
 
 
 
 

 
κατίμ 

 
με(ς) (σ)το σουτιέν* της ποίησης 

() avec le soutien de la poesie () 
 
 

  
  

                                          *σουτιέν (το), ουσ. |ετυμ.: (γαλλ.) |συνών.: *στηθοδέσμη* 

 
 

  
  
  

 



κώστας πλησιώτης 
 

little gem of yours 
  
it appears my surfaces are sinking 
all foundation is retreating 
inch by inch 
byte by byte 
don’t care 
couldn’t do 
I am a master hoarder 
instances forever hording closer 
  
the ticket, the receipt, the empty 
tobacco pouch, the cracker joke, 
 
the jar I soak, my old  
All Stars, a ballot paper,  
some jeans  
I did and will fit into 
  
some say get rid of all 
this little phlegm of yours 
I say build a showcase 
  
and in such high resistance 
go sprinkle stale flor de sal 
onto your rancid fleurs du mal 
 
 
 

τα πετράδια σου 
  
να οι επιφάνειες βυθίζονται 
τα θεμέλια γκρεμίζονται 
μέτρο μέτρο 
μπάιτ μπάιτ 
δε νοιάζομαι 
δε θα μπορούσα 
εγώ ο άρχων των αποθησαυρισμών 
στιγμών που όλο στοιχίζονται 
  
αποδείξεις, εισιτήρια, άδειοι 
καπνοί, σχολικά ραβασάκια, 
 
αριστερές προκηρύξεις, τα παλιά 
μου σταράκια, μουλιασμένα  
βαζάκια, το τρύπιο τζήν που 
μία μέρα πάλι θα μου κάνει 
 
κάποιοι λένε στείλ’ τα αλλού 
τ’ απολειφάδια του νου σου 
μα εγώ τα εκθέτω στη βιτρίνα 
 
κι όλος αντίσταση 
σκορπίζω άνθος αλατιού 
πάνω στα σάπια άνθη του κακού 

 



 
 
 

 



Morbo 
 
Imagino que 
lo que malo trae la vejez 
es que te encuentran tus sueños cada vez más a menudo 
  
Recostándose contra el brazo del sofá 
Los labios abrazándose 
Las manos arropando encima las grietas que las almohadas formulan 
Casi desamparado 
Estás durmiendo 
Las cigarras ya no acaban de cantar 
  
Poniendo la crema relajante a lo largo de sus piernas 
La paciencia necesaria 
Primero hay que secar 
Te caes atrás 
Estás durmiendo 
La habitación se llena de amarillo 
  
Haciendo el crucigrama de hoy 
Las gafas de vista cansada ligando con la araña doméstica 
Hace unos años que no las llevas más 
Acercando el folleto no te das cuenta 
Estás durmiendo 
Los cuadritos están llenos 
  
El diseño va completándose con 
unos sueños arrogantes haciendo burbujas en el baño 
atascando con tu pelo el sifón 

 
 
 



Γκροτέσκο 
 
Νομίζω πως 
η μάστιγα του γήρατος 
είναι τα όνειρα που έρχονται όλο και πιο συχνά 
  
Γέρνοντας στου καναπέ το μπράτσο 
Τα χείλη αγκαλιάζονται 
Τα χέρια μαζεμένα μες στα κενά που δημιουργούν τα μαξιλάρια 
Σχεδόν ανυπεράσπιστος 
Κοιμάσαι 
Τα τζιτζίκια δεν έπαψαν να τραγουδούν ακόμα 
  
Απλώνοντας θερμαντική αλοιφή σ’ όλο το μήκος των ποδιών σου 
Η αναγκαία υπομονή 
Πρέπει πρώτα να απορροφηθεί 
Πέφτεις πίσω 
Κοιμάσαι 
Το δωμάτιο γεμίζει κίτρινο 
  
Λύνοντας το τρέχον σταυρόλεξο 
Τα γυαλιά πρεσβυωπίας φλερτάρουν την οικόσιτη αράχνη 
Πάνε κάτι χρόνια που πια δεν τα φοράς 
Πλησιάζοντας το έντυπο δε δίνεις σημασία 
Κοιμάσαι 
Τα κουτάκια έχουνε συμπληρωθεί 
  
Το πεδίο ολοκληρώνεται με 
κάτι όνειρα αλαζόνες να κάνουν μπουρμπουλήθρες μες στο μπάνιο 
βουλώνοντας με τα μαλλιά σου το σιφόνι 
 
 

 



Ελένη Μοσχοβάκη 
 
 
Ho tessuto una lingua 
che scava l'abisso, dove il poeta è l’ animale, 
perché protegga Il più debole. 
Il poeta tace. 
Si nasconde dimesso nel suo nido 
dove l’ amore è una superficie orizzontale 
come il deserto che non aspetta nessuno. 
E la lingua va. 
 
Ύφανα μια γλώσσα 
που σκάβει την άβυσσο, εκεί όπου ο ποιητής είναι το ζώο, 
για να προστατέψει τον πιο αδύναμο. 
Ο ποιητής σωπαίνει. 
Κρύβεται παραιτημένος στη φωλιά του 
όπου η αγάπη είναι μια οριζόντια επιφάνεια 
σαν την έρημο που δεν περιμένει κανέναν. 
Και η γλώσσα φεύγει. 
 
 
 

Nurture the human parts 
and you will become a cannibal 

is the wonderful excuse 
of all failure 

 
Θρέψε τα ανθρώπινα κομμάτια 

και θα γίνεις κανίβαλος 
είναι η υπέροχη δικαιολογία 

κάθε αποτυχίας 

 



capogatto 
ουσιαστικό αρσενικό 
Προφορά I.P.A.: [kapoˈgatto] 

αφύσικη απώλεια ισορροπίας ζώων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Το συλλογικό πρότζεκτ αυτού του 
      τεύχους αποτελεί μια απόπειρα για 
     το μικρότερο δυνατό - σ’ έκταση - 
      κείμενο. Δύο παράλληλες ιστορίες 
      αφηγημένες η μια με φωτογραφίες  

        η άλλη με λόγο, γύρω από ένα κοινό 
                               αδιόρατο πεδίο δράσης. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

  

 

 



 
 

Το πρωί, ξυπνάω κομμάτια. Αναρριχώμαι στη σκεπή. Τα κεραμίδια         
πλήκτρα, μουσκίδι, τα διαολεμένα. Η γλάστρα είναι το κουτί μου.          
Κρεμιέμαι από την τσιμέντινη κολόνα, τζογάροντας και τις εφτά ζωές          
μου. Κολώνει το πόδι του θεού; Μια κλωτσιά για κάθε άδειο μπωλ.            
Τὸν ἄρτον ὑμῶν τὸν ἐπιούσιον -ξέχασα- απαγορεύεται να        
προσεύχομαι σε άλλη γλώσσα! Ζωή σε τροχούς, καρέ στους δρόμους.          
Αλίμονο, ακόμα και οι γάτες είναι ανισόρροπες πάνω απ’ τον          
παρόντα κόσμο. 
 
Πόσο τις ζηλεύω! Εφτά ζωές χωρίς ούτ’ ένα αφεντικό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(κενή σελίδα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

σκοτώνοντας το δαίμονα του τυπογραφείου 
 



Έλενα Νικολακοπούλου 
 
 
επιθεώρηση 

 

παγιδευμένοι στην ανθρωπινότητά μας 

χτίζουμε με γλώσσες περίτεχνα οικοδομήματα 

τα γλείφουμε για να γυαλίσουν 

και ύστερα τα φτύνουμε σε κάδους από αίμα 

 

“ .. / ; « \ . . . . ./ / ; ; ? ! > - - , 

 

την ώρα του πυροβολισμού 

οι λέξεις μπλοκάρουν στον θάλαμο της επιβίβασης  

και στέκουν αυθαίρετα στον αέρα 

ενόσω εσύ χάνεσαι 

 

 

υγ. παύση. πώς να αφαιρέσεις τη σιωπή από τη γλώσσα; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



sine lege 
 
 

ένα δύο χι 
 

της φώναξε σε άπταιστη των εραστών λαλιά 

πως ποτέ του πια δεν ήθελε μπροστά του να την ξαναδεί 

κι άξαφνα εκείνη λιγοψύχησε 

σαν να μην είχε πόδια ούτε πνευμόνια ούτε λαρύγγι να ουρλιάξει 

αυτός μετάνιωσε την ώρα που ξεστόμιζε τις λέξεις 

έψαξε γρήγορα μέσα στην υποχρεωτική δωδεκαετή του εκπαίδευση 

να βρει άλλες λέξεις, να πάρει πίσω το κακό 

μα προδομένος από τον δήθεν πλούτο της διδακτέας ύλης 

ένα ορφανό από πατέρα γραμματικό και συντακτική μάνα sorry 

ξεστόμισε 

και την αγκάλιασε σφιχτά με τρόμο 

κείνο το απόγευμα περπάτησαν σε όλα τα στενά της συνοικίας τους 

και δεν χρειάστηκαν ούτε για μια στιγμή τη γλώσσα για να 

συνεννοηθούν 

παρά μόνο για της γαλλικής μετάνοιας τα φιλιά τους 

κείνο το σούρουπο η πόλη για άλλη μια φορά βαθμολογία κράτησε 

έρως versus φιλόλογοι σημειώσατε άσσο στο μανίκι της καρδιάς 

 

 

  

 



γιώργος Κακαές 
Οι γλώσσες που ξέρω 
α΄ 
Το μελάνι στην πένα ενός ανερχόμενου συγγραφέα 
τελειώνει τη στιγμή που 
υπογράφει αντίτυπα κι αφιερώσεις 
στην παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του. 
Το ρεύμα κόβεται τη στιγμή που 
δεκάδες νέοι γραφιάδες πληκτρολογούν στο λάπτοπ 
πρωτόλειους στίχους, μη προφταίνοντας 
το έγγραφο ν’ αποθηκεύσουν. 
Ένας καταξιωμένος ποιητής 
τη γλώσσα του δαγκώνει, ενώ απαγγέλλει στίχους 
που τον κόσμο ολάκερο θ’ αλλάξουν. 
Κι αυτές τις στιγμές 
για ποίηση τις λογαριάζω. 
β΄ 
Πλούσια η γλώσσα μας, 
μα φτωχό το λεξιλόγιο μου. 
Παντού τρυπώνεις, 
πανούργε καπιταλισμέ! 
γ΄ 
Οι γλώσσες κολυμπούν σε πολύ μεγάλα βάθη, 
κάτι που αναγκάζει τον τολμηρό ψαρά 
παράνομα με δυναμίτη να τις βγάλει 
πριν το πρωί στης λαϊκής τον πάγκο του τις δω 
ολόφρεσκες σχεδόν να σπαρταράνε 
και για μια στιγμή κάνω τη σκέψη 
πως ψαράδες και φιλόλογοι 
κι οι δυο φονιάδες είναι: πρώτα τις σκοτώνουν 
κι έπειτα για να συντηρηθούν στην κατάψυξη τις βάζουν. 

 



Γιώργης Μακελάρης 
Αγγλική γλώσσα 
 
Στη St. Stephen sq 
πήρα την πρώτη γεύση απ' την αγγλική. 
Μόλις που είχε διαδοθεί στη γειτονιά 
η φήμη για τη γλώσσα τη σκληρή. 
Που 'χε σαν περασμένη με γυαλόχαρτο το σμάλτο. 
Κι άμα κυλούσε ελεύθερη στο στόμα 
να σ' έπνιγε ήταν ικανή. 
Πάνω της δούλεψα τα βασικά. 
Κι είμαι σε θέση να σας πω 
τύφλα να έχουνε τα γαλλικά φιλιά. 
 
Γαλλική γλώσσα 
 
Πάλι καλά, δε ξέρω γρι από γαλλικά. 
Έτσι, στο λάθος δε θα πέσω 
να παραθέσω ατόφιο στίχο του Rimbaud 
πριν κάνα ποιηματάκι σαν κι αυτό. 
 
 
Γερμανική γλώσσα 
 
Η μεγαλύτερη λέξη της γερμανικής γλώσσας είναι η: 
Rindfleischetikettierungsueberwachungsaufgabenuebertragungsgesetz 
που σημαίνει: νόμος για την ανάθεση του ελέγχου  
της σήμανσης του βοδινού κρέατος 
 
η αγελάδα εντωμεταξύ 
γλείφει όλο της το πρόσωπο μέχρι να πεις κύμινο 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

  

 

 



 Μερλάνα ντε Τροκ 
 

Δε ρέηνς οβ Μέη 
 
Δε ρέηνς οβ Μέη 
αρ ε βέρη μπιούτιφουλ θινγκ. 
Γχουέν δέη χάπεν  
ιτ σμελς οβ σπρινγκ. 
Δαιν, αι σάνσετ απήαρς  
λάηκ ιμπρέσσιονιστ πέηντινγκ. 
Εντ χου γουντ νότις  
δε μπλακ ντεθ  
ιν δαι λιτλ κόρνερς? 
Χου γουντ νότις  
δαι μόνστερυ φέησις  
ιν δε κόλορσις κοντράστ? 
Χου γουντ σκουήζ δέηρ άεις εντ ση 
δαι ντιζάστερ οβ δε γουόρλντ,  
σο όβιους μπατ ινβίζιμπλ νάου? 
Κοζ δαι ρέηνς οβ Μέη  
αρ λάηκ χάνυ, 
έβριθινγκ μπίτερ  
δέη μέηκ σουήτ. 
 

Oi vroxes tu Mai  
 
Oi vroxes tou Mai 
eine ena poly oreo pragma 
Otan symvenoun 
myrizi anixi. 
Meta, emfanizete ena 
iliovasilema 
san impressionistikos pinakas. 
Ke pios tha prosehe 
ton mavro thanato 
stis mikres gonies? 
Pios tha prosehe 
to teratodes prosopo 
stin antithesi ton xromaton? 
pios tha misokline ta matia na 
dei 
tin katastrofi tou kosmou, 
toso faneri alla aorati tora? 
Giati i vroxes tou Mai 
eine san meli 
katheti pikro 
to kanoun glyko. 
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Σκίτσα: Ελένη Μοσχοβάκη - «γιαβάς γιαβάς» της πρώτης σελίδας 

Francesco Balsamo - το «παιδί» ως εισαγωγικό στην ενότητα των μεταφράσεων 

Kristel Pent - «Arctic Mountain» και «Little gem of yours» 

vallian76 - το ιδεόγραμμα της τελευταίας σελίδας 

 

Φωτογραφίες συλλογικού πρότζεκτ: Giampaolo De Pietro - «Albero da 

passo» ή «Βηματοδέντρο» 

Λογότυπο εξωφύλλου: Pliatsiko 

Πολλές ευχαριστίες στο τυπογραφείο Κωστόπουλου 
 
The pages you’ve got in your hands are nothing but a spark that flashed in the spring of 2015 in the 
Greek literary world. 
The objective underlying this attempt is to collectively assist the flame to rise, with the contribution of 
people coming from diverse creative and artistic backgrounds. Interaction between the members of the 
group is undoubtedly pivotal, yet focus is also put to individual artistic expression among the 
members. 
Tsakmaki (=flint lighter) is a contemporary collective, whose publication does not conform to 
commercialisation practices, being accessible free of charge via electronic or standard mail, in person 
or at selected spots in Athens and the country. 
Writers, painters, photographers or other amateurs wishing to become acquainted with the collective 
and actively engage in plotting its course are encouraged to communicate via the provided electronic 
address: totsakmaki.wordpress@gmail.com 
 

totsakmaki.wordpress.com 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 






