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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΝΤΥΛΑΝ ΤΟΜΑΣ 
 
18 ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1934) 
18 POEMS 

ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ Τ’ ΑΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
I SEE THE BOYS OF SUMMER 
ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΛΕΙ∆ΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ  
WHEN ONCE THE TWILIGHT LOCKS 
ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ  
A PROCESS IN THE WEATHER OF THE HEART 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΤΑΝ Ο ΑΝΕΜΟΣ ΤΟ ΟΚΤΩΒΡΗ 
ESPECIALLY WHEN THE OCTOBER WIND 
ΠΑΥΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΛΙΟΣ ∆Ε ΦΩΤΙΖΕΙ 
LIGHT BREAKS WHERE NO SUN SHINES 
Η ΟΡΜΗ ΠΟΥ ΜΕΣ’ ΣΤΟΝ ΑΝΘΗΡΟ ∆ΙΑΥΛΟ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 
ΛΟΥΛΟΥ∆Ι 
THE FORCE THAT THROUGH THE GREEN FUSE DRIVES THE 
FLOWER 
ΠΡΙΝ ΧΤΥΠΗΣΩ 
BEFORE I KNOCKED 
ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΩΝΕΙ Ο ΗΡΩΑΣ ΜΟΥ 
MY HERO BARES HIS NERVES 
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΤΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΟΥ 
WHERE ONCE THE WATERS OF YOUR FACE 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 
IN THE BEGINNING 

 
25 ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1936) 
25 POEMS 

 
ΥΠΗΡΞΕ ΑΡΑΓΕ ΕΠΟΧΗ 
WAS THERE A TIME 
ΚΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΘΑ ’ΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ 
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AND DEATH SHALL HAVE NO DOMINION 
Τ’ ΑΥΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΙΣΚΟΥΣ ΑΚΟΥΝ 
EARS IN THE TURRETS HEAR 
ΤΟ ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ 
THE HAND THAT SIGNED THE PAPER 
ΕΧΩ ΠΟΘΗΣΕΙ ΝΑ ΞΕΦΥΓΩ 
I HAVE LONGED TO MOVE AWAY 
ΕΤΟΥΤΗ Ε∆Ω ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ 
HERE IN THIS SPRING 
ΤΟ ΨΩΜΙ ΠΟΥ ΚΟΒΩ ΤΩΡΑ 
THIS BREAD I BREAK 

 
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (1934) 
THE MAP OF LOVE 

 
ΟΤΑΝ ΚΙ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΝ 
WHEN ALL MY FIVE AND COUNTRY SENSES SEE 
ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΛΑΛΙΑΣ 
ONCE IT WAS IN THE COLOUR OF SAYING 

 
ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΟ∆ΟΙ (1946) 
DEATHS AND ENTRANCES 

 
ΦΕΡΝ ΧΗΛ 
FERN HILL 
ΜΕΙΝΕ ΑΚΙΝΗΤΟΣ ΗΣΥΧΑΣΕ ΚΟΙΜΗΣΟΥ 
LIE STILL, SLEEP BECALMED 
ΜΕ ΜΑΣΤΟΡΙΑ Ή  ΠΟΝΗΡΙΑ 
IN MY CRAFT OR SULLEN ART 
ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ 
LOVE IN THE ASYLUM 
ΑΝΑΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ 
ΕΠΙ∆ΡΟΜΗ ΗΤΑΝ ΚΙ ΕΝΑΣ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΩΝ 
AMONG THOSE KILLED IN THE DAWN RAID WAS A MAN 
AGED A HUNDRED 
ΣΕ ΜΙΑΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΓΑΜΟΥ 
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ON A WEDDING ANNIVERSARY 
Ο ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 
THE HUNCHBACK IN THE PARK 
 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΥΠΝΟΣ (1952) 
IN COUNTRY SLEEP 

 
ΜΗΝ ΠΑΣ ΣΙΓΑ ΣΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΤΟ ΚΑΛΟ 
DO NOT GO GENTLE INTO THAT GOOD NIGHT 
 

ΕΛΕΓΕΙΟ ( 1952 - 1953) 
ELEGY 

 
Ο ΝΤΥΛΑΝ ΤΟΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΥΛΑΝ ΤΟΜΑΣ 
 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ  
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  
 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΣΤΙΧΩΝ 
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∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΝΤΥΛΑΝ ΤΟΜΑΣ 
 
 
 
 
*Υπάρχει µια εκδοχή του ποιήµατος που σχετίζεται µε την απόκρυψη 
του Όντος στη σκοτεινή περιοχή που απλώνεται πίσω και πέρα από το 
εκτυφλωτικό φως των λέξεων, των συντάξεων, των ρυθµών. Παρου-
σιάζεται σαν ένα τέχνασµα που επιβάλλει το άγνωστο, το ακατανόητο 
και απερινόητο µε όρους συντριβής. Ό,τι φωτεινό διαθέτει το Ον, έχει 
ήδη συγκεντρωθεί στο πρόσωπο του ποιητή. Το ποίηµα σκοτεινιάζει 
κι ο ποιητής προβάλει εκτυφλωτικός, Τόσο εκτυφλωτικός, ώστε νοµί-
ζει κανείς πως το ποίηµα είναι ένα κατάµαυρο λέπι, που έπεσε από 
πάνω του, την στιγµή της δηµιουργίας. Αυτό το ποίηµα είναι παιδί 
του ενεργειακού πνευµατικού ρευστού, που ορίζει τη µαγική φύση 
κάθε ποίησης, σαν µια συνεχή διαδικασία καθαρισµού του Άλλου και 
αποθήκευσης της βροµιάς στο Ίδιο. Ο ποιητής είναι το θύµα µιας κοι-
νωνίας που δεν εννοεί να απαλλαγεί από τη βροµιά της. Την θέλει 
αποθηκευµένη κάπου κοντά της, για τη στιγµή που η διαλεκτική µπο-
ρεί να γίνει εργαλείο ισοπέδωσης κάθε διαφοράς. 
  
*Είµαστε εµείς, που πρέπει να δουλέψουµε, να διαβάσουµε το ποίη-
µα, να διατάξουµε και να αναδιατάξουµε, να ζητήσουµε από πριν ένα 
µετά. Αν βέβαια η ίδια η ζωή δεν έχει ήδη κάνει το µεγαλύτερο µέρος 
της δουλειάς. Και στη µια και στην άλλη περίπτωση, το να ξέρεις δεν 
έχει την παραµικρή σηµασία. Ο σκοπός είναι να έχεις ζήσει αυτό που 
ξέρεις.  
 
*Σε έναν κόσµο που δεν διαθέτει παρά ύπουλες ή τέλος πάντων διά-
τρητες αλήθειες, µόνο oi δοξασίες µπορεί να είναι αληθινές. 
 
 



 9

*Τρόποι για να διαβάσουµε το ποίηµα υπάρχουν πολλοί˙ όσοι και 
άνθρωποι, πάνω-κάτω.  
 
*Σαν ελεύθεροι άνθρωποι που είµαστε, µπορούµε να αρκεστούµε 
στον τρόπο διαβάσµατος που µας προτείνει ο εκπαιδευτικός µηχανι-
σµός ή καθένας από τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας, αλλά είναι 
αµφίβολο αν θα αποκοµίσουµε τίποτε περισσότερο  από µια προ-
γραµµατισµένη σύνδεση των συναισθηµάτων και των ιδεών που βρί-
σκονται στο ποίηµα, µε κοινότοπες φιλοσοφικές, ψυχολογικές, πολι-
τικές και θρησκευτικές αρχές.  
 
*Μια αρκετά παλιά και βαθιά ριζωµένη στον πολιτισµό µας σκέψη, 
θεωρεί πως το αποτέλεσµα του διαβάσµατος ενός ποιήµατος δεν είναι 
η παραδοχή οποιονδήποτε επίσηµων απόψεων, αλλά η αµφισβήτησή 
τους, που έρχεται µε την απελευθέρωση της κρυφής πνευµατικής δύ-
ναµης του ατόµου.  Σαν να λέµε, στόχος του ποιήµατος είναι η διεύ-
ρυνση της σκέψης µας και ο πλουτισµός της πείρας µας. 
  
*Για να διαβάσουµε το ποίηµα µε το δικό µας τρόπο, δεν έχουµε παρά 
να χρησιµοποιήσουµε καθένας το δικό του µυαλό και τη δική του 
καρδιά. ∆ηλαδή τη δική του ψυχή, όπως έλεγαν οι αρχαίοι όλων των 
αρχαιοτήτων: αρχαίων και νέων. Μπορούµε να πάρουµε όσες πληρο-
φορίες θέλουµε από οποιονδήποτε, αλλά δεν έχουµε άλλον αξιοπρεπή 
τρόπο να τις µεταχειριστούµε, από την προσωπική εκτίµησή τους, 
µέσα στο ορµητικό ποτάµι της ζωής µας και καθώς προσπαθούµε να 
βγούµε σε µιαν όχθη.  Χρειάζεται να αγγίξουµε το ποίηµα σαν να ή-
ταν το πρώτο δέντρο, που αντικρίσαµε βγαίνοντας στην όχθη κι ανα-
ζητώντας πρόχειρο καταφύγιο. Χρειάζεται να νιώσουµε τους ρόζους, 
κάθε χαρακιά στον κορµό, τις στροφές και τις συστροφές των κλα-
διών. Χρειάζεται να ακολουθήσουµε τις ρίζες, µέχρι εκεί που συνα-
ντούν τις δικές µας: στον τόπο που θα φτιάξουµε καθένας το δικό του 
σπίτι και το δικό του κήπο. Ύστερα να πάµε πάλι πίσω, να φαντα-
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στούµε την πορεία των χυµών, µέχρι τις άκρες των φύλλων. Όσα λά-
θη κάνουµε, τόσα θα µάθουµε˙ τίποτε λιγότερο ή περισσότερο.  
  
*Για να διαβάσουµε το ποίηµα, πρέπει να παραδεχθούµε µερικά 
πράγµατα. ∆εν είναι δυνατόν να αφήσουµε την ψυχή µας να περιπλα-
νηθεί ανάµεσα σε λέξεις, πριν νιώσουµε πως υπάρχει µια άλλη ψυχή 
που τις χρησιµοποίησε για να συναντήσει τη δική µας. Πριν από το 
ποίηµα λοιπόν, υπάρχει ο ποιητής. ∆ηλαδή ένας άνθρωπος. Ευτυχώς 
για µας και δυστυχώς για τους ειδικούς, δεν υπήρξε ποτέ αυτό το πα-
ράξενο πλάσµα, που η αισθητική φιλοσοφία το έβαλε να βρίσκεται 
πίσω από την «αισθητική» εµπειρία. ∆ηλαδή εκείνον που παραµερίζει 
κάθε ανάγκη του, κάθε προοπτική του και κρατάει µέσα του µόνο την 
ανιδιοτελή ιδέα της οµορφιάς. Αυτό το πλάσµα είναι ανυπόστατο.   
 
*Όπως όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι, ο ποιητής δεν έχει απόλυτη 
συνείδηση των σκέψεων και των πράξεών του. ∆εν µπορεί να σκεφτεί 
και να πράξει απόλυτα υπολογισµένα. Η σκέψη του και οι πράξεις του 
είναι δηµιουργία και η  δηµιουργικότητα είναι ξεχείλισµα ψυχής. 
Μοιάζει περισσότερο µε έναν υπόγειο όγκο νερού, που όταν η θερµο-
κρασία του αυξηθεί πολύ, σπάζει τη φλούδα της γης και υψώνεται 
προς τον ουρανό, παρασέρνοντας ό,τι βρίσκει µπροστά του: διαµάντια 
και κάρβουνα. Αυτό δε σηµαίνει πως Ντύλαν Τόµας δεν µπορούσε να 
κατευθύνει κάπως την ψυχή του. Φρόντιζε να διευθετήσει την ορµή 
της και να την µεταµορφώσει σε µια συµβολική χειρονοµία που κάτι 
σηµαίνει για τους άλλους. Όσο καλύτερα τα κατάφερνε, τόσο περισ-
σότερες ήταν οι σηµασίες που γεννιόνταν και τόσο ανθεκτικότερες 
στο χρόνο. Άρα όταν διαβάζουµε το ποίηµα του Ντύλαν Τόµας, περι-
µένουµε να µάθουµε κάτι. Φυσικά και η ευχαρίστηση που αντλούµε, 
ένα είδος µάθησης είναι, γιατί δεν αντλούµε µια οποιαδήποτε ευχαρί-
στηση, αλλά µια συγκεκριµένη ευχαρίστηση. Επειδή είµαστε ζωντανά 
όντα και όχι χάρτινα φαντάσµατα, έχουµε πάντα την τάση να τοποθε-
τούµε κάθε βίωµα ανάµεσα στα προηγούµενα βιώµατά µας και να του 
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αναγνωρίζουµε µια σηµασία. Τόσο η δηµιουργία, όσο και το διάβα-
σµα του ποιήµατος του Ντύλαν Τόµας είναι βιώµατα. 
 
*Πώς µπόρεσε ο Ντύλαν Τόµας να κατευθύνει την ορµή της ψυχής 
του προς τις ψυχές µας; Κινητοποίησε τις αφηρηµένες ιδέες, τα γενικά 
συναισθήµατα, τα ανόργανα και οργανικά υλικά της σκέψης, ώστε να 
µας αφορούν. Ρυθµοποίησε το λόγο, τις λέξεις, τις προτάσεις, ώστε να 
αφοµοιώνονται άνετα από τη συνείδησή µας του.  
 
*Σε καµιά περίπτωση δε θα µπορούσαµε να διαβάσουµε ένα ποίηµα 
σαν κι αυτά που έγραψε ο Ντύλαν Τόµας, αν δεν καταλαβαίναµε από 
την αρχή πως µας αφορά. Όταν κοιτάζουµε, ακούµε ή πιάνουµε κάτι, 
κάποτε αδιαφορούµε και κάποτε γινόµαστε περίεργοι. Αν σκεφτούµε 
γιατί ορισµένα πράγµατα µας αφήνουν αδιάφορους και ορισµένα µας 
προξενούν την περιέργεια, θα καταλήξουµε στο γεγονός πως το δεύ-
τερο συµβαίνει όταν νιώθουµε πως µας αφορούν. Ένα ουρλιαχτό µέ-
σα στη νύχτα, µας κινεί την περιέργεια, γιατί µας αφορά. Είναι νύχτα 
και σκοτάδι κι έστω κι αν δεν πιστεύουµε στα φαντάσµατα, νιώθουµε 
πως κάποιος κινδυνεύει και µπορεί να έρθει σε λίγο η σειρά µας. Όταν 
δούµε ένα αυτοκίνητο να περνά στο δρόµο, µέρα µεσηµέρι, δε δίνου-
µε την παραµικρή σηµασία, γιατί το αυτοκίνητο αυτό δε µας αφορά, 
εκτός αν βρισκόµαστε στη µέση του δρόµου. Αν τώρα ψάξουµε βαθύ-
τερα και παρατηρήσουµε το µηχανισµό, µέσω του οποίου κάτι µας 
αφορά, θα δούµε πως γίνεται στη βάση της οµοιότητας, της αναλογί-
ας. Το ουρλιαχτό µας τροµάζει γιατί το αντιστοιχίζουµε µε µια επικίν-
δυνη κατάσταση και ενστικτωδώς µεταφέρουµε τον εαυτό µας στο 
κέντρο της. ∆εν είµαστε εµείς που κινδυνεύουµε, αλλά φαντάσου να 
είµαστε! Αυτό λέγεται µεταφορά. Εντοπίζουµε οµοιότητες ανάµεσα 
σε πράγµατα και καταστάσεις και τοποθετούµε τον εαυτό µας στο 
σηµείο από το οποίο µπορούµε να έχουµε άποψη και των δύο πραγ-
µάτων, στη µέση δηλαδή. Κάθε αναλογία χρειάζεται ένα µέσο όρο. 
Αυτός ο µέσος όρος, στην περίπτωση της µεταφοράς, δεν είναι κάτι 
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αφηρηµένο, αλλά εµείς οι ίδιοι, η ψυχή µας µε όλα της τα εξαρτήµα-
τα.  
 
*Αγαπάµε τις αισθήσεις µας, όχι µόνο επειδή µας βοηθούν να γνωρί-
ζουµε, αλλά και επειδή µας προσφέρουν ευχαρίστηση. Μας αρέσει να 
αισθανόµαστε, γιατί το µόνο που µπορεί να µας πείσει ότι ζούµε είναι 
οι παραστάσεις µας. Όταν ο Descartes έλεγε πως η ύπαρξή µας απο-
δεικνύεται από το γεγονός πως σκεπτόµαστε, αναφερόταν στο ίδιο το 
γεγονός πως υπάρχουµε και όχι στο γεγονός πως είµαστε ζωντανοί. 
Φυσικά και όταν είµαστε νεκροί πάλι υπάρχουµε. Υπάρχουµε σαν 
µνήµη, σαν µαρµάρινες πλάκες, σαν φαντάσµατα στο µυαλό κάποιον 
ευφάνταστων δικών µας. Τις αισθήσεις µας όµως τις αγαπάµε όχι για-
τί µας πληροφορούν για την ύπαρξή µας, αλλά γιατί µας πληροφο-
ρούν πως είµαστε ζωντανοί. Η αίσθηση είναι είδος ρυθµού, αλλιώς δε 
θα µπορούσαµε να αποκαταστήσουµε µια ενιαία εικόνα του κόσµου. 
Προσλαµβάνουµε τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος, µέσω πλαισίων. 
Αναγνωρίζουµε µιαν εικόνα, έναν ήχο σαν κάτι συγκεκριµένο, επειδή 
αφαιρούµε αυτόµατα τις λεπτοµέρειες και εισπράττουµε το κύριο, το 
σηµαντικό, το ρυθµό του.  
 
*Από την πρώτη-πρώτη αρχαιότητα, µέχρι σήµερα, δεν κλονίστηκε 
ποτέ η άποψη πως ο κόσµος αποτελεί ένα αρµονικά διατεταγµένο σύ-
στηµα. Η ποίηση από τη γέννησή της συνδέθηκε µε το ρυθµό. Σε επο-
χές µεγάλης ψυχικής καλλιέργειας, όπως στην ελληνική αρχαιότητα, 
οι ποιητικοί ρυθµοί τυποποιήθηκαν και αποτέλεσαν ένα είδος οδηγού. 
Από τότε χρονολογείται η ιδέα πως ποίηση είναι ο έµµετρος λόγος. Η 
ιδέα αυτή δεν είναι σωστή. Ποίηση είναι ο λόγος που αποκαλύπτει, 
δηµιουργεί ή και αναπαράγει τους φυσικούς ρυθµούς της γλώσσας και 
της σκέψης µας. Γι’ αυτό, ακόµη και σε ποιήµατα που δεν αναγνωρί-
ζουµε κάποιον εξωτερικά έντονο ρυθµό, έχουµε την αίσθηση πως όλα 
κινούνται γύρω σε κάποιο κέντρο.  Η αίσθηση του ρυθµού µπορεί να 
είναι ακουστική, αλλά σίγουρα στηρίζεται στην εσωτερική µας αρµο-
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νική ανταπόκριση. Περισσότερο σε αυτήν την εσωτερική αρµονία 
στηρίζεται ο ποιητής και λιγότερο στους ακουστικούς ρυθµούς. Μά-
λιστα πολλές φορές οι ακουστικοί ρυθµοί καταντούν τόσο ανιαροί, 
ώστε βλάπτουν την ποίηση. 
  
*Ο Ντύλαν Τόµας δεν ήξερε τι ακριβώς έπρεπε να πει και µε ποιον 
ακριβώς τρόπο να το πει, γιατί «ποιούσε». Η σύνθεση, η δηµιουργία 
είναι στο µεγαλύτερό της µέρος ασυνείδητη διαδικασία.  
 
*Κάθε ποιητής, για να απευθυνθεί στις ψυχές των αναγνωστών του, 
αποδέχεται κάποιες σταθερές και απαράβατες αρχές που του δίνονται 
έτοιµες ή παίρνει στα χέρια του την ύπαρξή του και τελεί το µυστήριο 
της ποιητικής δηµιουργίας, δηλαδή αναπαριστά το δράµα που παίζε-
ται µέσα στην ψυχή του, µε τα δικά του µέσα. Αυτό το δεύτερο έκανε 
ο Ντύλαν Τόµας.  
 
*Η τέλεση του µυστηρίου της ποιητικής δηµιουργίας, χρειάζεται ένα 
µύθο, µια τελετουργία. Μπορεί οι ειδικοί του θεάτρου και της ποίησης 
να πιστεύουν σήµερα πως ένας µύθος είναι µια σειρά γεγονότων που 
µας κινούν την περιέργεια, µας γεµίζουν ταραχή και ύστερα µας α-
παλλάσσουν από αυτήν, λύνοντας τα προβλήµατα που διαδραµατίζο-
νται µπροστά µας, αλλά όλα αυτά δεν είναι παρά το τεχνικό µέρος του 
µύθου, τυφλοσούρτης για περιπετειώδεις ταινίες. Ο µύθος είναι θέρ-
µανση των στοιχείων του πνευµατικού µας σύµπαντος και απόσταξη 
του φωτεινού πνεύµατος, της φωτεινής ουσίας που κρύβεται στην ψυ-
χή µας. Ο µύθος αποκαλύπτει το σύµπαν µέσα µας.  Ο µύθος βάζει 
εµάς να κάνουµε τη δουλειά του, γιατί µας εκσφενδονίζει στο αόρατο 
διάστηµα µιας πραγµατικότητας πριν από κάθε πραγµατικότητα. Ο 
µύθος είναι µια ιστορία, όχι γεγονότα στη σειρά. Μια ιστορία έχει ένα 
σχέδιο και πρέπει να αποκαλυφθεί. Μόνον έτσι θα πλησιάσουµε στην 
αρχή της ύπαρξης, για να εκµηδενιστούµε µέσα της και να ξαναγεν-
νηθούµε, γεννώντας τον κόσµο δικό µας. Ο µύθος δεν µας ξεπλένει 
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από τα συναισθήµατά µας, δεν µας καθαρίζει. Ο Μύθος µας κυλάει 
µέσα στη λάσπη από την οποία είµαστε πλασµένοι, µας ξαναδίνει στο 
ακάθαρτο και µας προσφέρει την ευκαιρία να πιάσουµε την ύπαρξή 
µας από την αρχή. Γι’ αυτό ο µύθος χρειάζεται την αρχαία δύναµη, τη 
φωνή.  
 
*Η φωνή του ποιήµατος είναι ο ήρωάς του. Τον ήρωα τον φτιάχνει ο 
ποιητής και τον βάζει να µιλήσει, ακόµη και στην περίπτωση ενός 
µικρού λυρικού ποιήµατος. Τον ήρωα πρέπει να τον οικειωθούµε, να 
ηχήσει µέσα µας, να τον δεξιωθούµε µε την τελετή του ποιήµατος.  
 
*Η Τελετή του ποιήµατος είναι αυτή που µας χαρίζει τη δύναµη να 
ξεφύγουµε από το χρόνο και το χώρο του βέβηλου κόσµου, να κερδί-
σουµε στο φως, του οποίου εµείς είµαστε δηµιουργοί, τον εαυτό µας. 
Το «εδώ και τώρα» το αναγνωρίζουµε σαν «εκεί και πάντα» για να το 
θεµελιώσουµε σαν «εµείς εδώ και εµείς τώρα».  
 
*Χρειάζεται να µιµηθούµε τη συµβολική χειρονοµία του ποιήµατος 
του Ντύλαν Τόµας, για να αναγνωρίσουµε πως και πώς µας αφορά. 
Χρειάζεται να δούµε και ν΄ ακούσουµε τις οµοιότητες των αιωνίων µε 
τα καθηµερινά για να αναγνωρίσουµε την αρµονία του κόσµου και να 
σφραγίσουµε µε τη δική µας συνείδηση τη συνείδησή µας. Χρειάζεται 
να είµαστε έτοιµοι.  
 
*Μπροστά στον ήρωα του ποιήµατος του Ντύλαν Τόµας, δε χρειάζε-
ται να λέµε ψέµατα, να κρυβόµαστε, να φοβόµαστε. Αυτός είναι πολύ 
αρχαίος, είναι µια κραυγή ζώου που έγινε φωνή µελωδική και µας 
γνωρίζει από τον καιρό που είµαστε µόνο µια άθλια χούφτα λάσπη.  
 
*Ο ήρωας του ποιήµατος του Ντύλαν Τόµας µπορεί να περιµένει µέ-
χρι να είµαστε έτοιµοι να τον ακούσουµε. Η ετοιµασία γίνεται µόνο 
µε το βαθύ άκουσµα της φωνής του ποιήµατος, πριν τον ήρωα.  
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*Το άκουσµα του ποιήµατος του Ντύλαν Τόµας, εξωτερικό ή εσωτε-
ρικό, είναι στάση µε εκατοµµύρια χιλιόµετρα το δευτερόλεπτο. Είναι 
στάση µέσα και από µέσα από την κίνηση. Σταµατάµε να θυµόµαστε 
και δινόµαστε στον εαυτό µας µε τη δύναµη του καινούργιου. Φτάνει 
να µπορέσουµε να πούµε: «Έστω λοιπόν πως δεν ξέρουµε τίποτε από 
ό,τι µέχρι σήµερα θεωρούσαµε σίγουρο. Τι µπορούµε να µάθουµε;» 
Τότε το σώµα και η σκέψη εξαφανίζονται, και στη θέση τους εµφανί-
ζεται η ψυχή, φτιαγµένη από σάρκα και φως, συναισθήµατα και ιδέες 
και φαντασίες, Μόνο εικόνες ασχηµάτιστες, ευγενικές, άδολες και 
φως αληθινό και σκοτάδι γνήσιο και σιωπή αυθεντική. Τότε ο Αρχαί-
ος του ποιήµατος του Ντύλαν Τόµας, θα µας φωνάξει το όνοµά του. 
Και γύρω στο όνοµα αυτό θα γεννηθεί η συνείδηση του ποιήµατος µε 
τη δική της φωνή. Πρέπει να ακούσουµε τη φωνή της. Είναι η φωνή 
µας που βρήκε τη φωνή της. Είναι η πραγµατικότητα που βρήκε την 
πραγµατικότητα.  
 
*Συνείδηση είναι η γνώση του εαυτού µας. Η γνώση σκορπίζει το φό-
βο. Συνείδηση είναι η εµπιστοσύνη στον εαυτό µας. Η εµπιστοσύνη 
κάνει τα πράγµατα απλά κι εµάς απλούστερους. Συνείδηση είναι ο 
σεβασµός του εαυτού µας. Ο αυτοσεβασµός µας ξαναδίνει στην οικο-
γένειά µας, ξαναδίνει την οικογένειά µας στην κοινωνία και την κοι-
νωνία στη φύση. Συνείδηση είναι η δίψα για µάθηση. Η δίψα για µά-
θηση κάνει τις γνώσεις λείες σαν καλοφτιαγµένα εργαλεία. Συνείδηση 
είναι η προσοχή. Η προσοχή µας κάνει δίκαιους. Η συνείδηση είναι 
ευαισθησία. Η ευαισθησία µας χαρίζει δύναµη. Η συνείδηση είναι 
πειθαρχία. Η πειθαρχία δεν ενοχοποιεί την ελευθερία. Όταν αποκτή-
σουµε τη συνείδησή µας, που ήταν κουρελιασµένη από την αθλιότητα 
της εξουσίας των χρηµατιστών, µπορούµε να παίξουµε το ρόλο µας 
στο δράµα του ποιήµατος, γιατί είµαστε µυηµένοι. Οι τύψεις και οι 
ενοχές µας, δε µας συντρίβουν, αλλά τις συντρίβουµε στο φως της 
δικαιοσύνης του ποιήµατος.  Οι ανάγκες µας δε µας οδηγούν, αλλά τις 
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οδηγούµε και τις ικανοποιούµε, µόνο επειδή αυτό µας ικανοποιεί. ∆εν 
έχουµε εχθρούς, έχουµε περίεργους αδελφούς. ∆εν έχουµε εξαρτή-
σεις, έχουµε αγάπες. ∆εν υπολογίζουµε εξουσίες, αυθεντίες, σύνορα˙ 
αυτά είναι ποταπά τεχνάσµατα ακόµη πιο ποταπών ανθρώπων των 
οποίων η δύναµη είναι ο χαµός τους. ∆εν αναγνωρίζουµε την ανωτε-
ρότητα καµιάς γλώσσας, φυλής, πατρίδας, θρησκείας˙ τα σεβόµαστε 
όλα το ίδιο. Είµαστε τα όντα του ποιήµατος. Ζητάµε την αγάπη, τη 
δικαιοσύνη, την γενναιότητα, την ταπεινότητα, τη διαύγεια, την ειρή-
νη. Τα ζητάµε όλα αυτά, γιατί δεν έχουµε χρόνο να ασχολούµεθα µε 
ποταπά πράγµατα, όπως η δόξα, ο ανταγωνισµός, το χρήµα, η εξουσί-
α. Έχουµε µια πολύ σοβαρή δουλειά να κάνουµε: να διαβάσουµε το 
ποίηµα. Μπορεί οι πολιτικοί, οι µητροπολίτες, οι καρδινάλιοι, οι τρα-
πεζίτες και οι στρατηγοί να νοµίζουν πως κάνουν σοβαρή δουλειά, 
αλλά στα µάτια µας, στα µάτια των όντων του ποιήµατος, δεν είναι 
τίποτε περισσότερο από άτακτα και αργόστροφα παιδιά που κάνουν 
πολλή φασαρία µε µηδέν αποτέλεσµα. Μπορούµε να ζήσουµε και χω-
ρίς όλους αυτούς. Ο κόσµος δεν τους χρειάζεται. Παραβιάζουν την 
αρµονία του κόσµου. Ο κόσµος µόνο τους ποιητές χρειάζεται και τους 
ανθρώπους του µόχθου, που είναι µε το δικό τους τρόπο ποιητές, δη-
λαδή δηµιουργοί µύθων. 
   
*Εύκολο πράγµα είναι να διαβάσουµε το ποίηµα του Ντύλαν Τόµας 
και δύσκολο να το διαβάσουµε προσωπικά. Τροµάζει η ψυχή και πάει 
να κρυφτεί, να ξεφύγει από τις αλήθειες της, προσποιούµενη πότε πως 
δεν καταλαβαίνει κάποιο όνοµα, πότε πως κάποιο νόηµα είναι πολύ 
σκοτεινό και πότε πως κάποιος στίχος είναι πολύ δύσκολος. Αυτό λέ-
γεται αντίσταση.  
 
*Καθένας µας διαβάζει, βλέπει, ακούει, µαζί µε όλους τους φόβους 
και τις επιθυµίες του. ∆ε γεννηθήκαµε άγραφο χαρτί. Γεννηθήκαµε µε 
προσδοκίες και ίσα-ίσα αυτές είναι ό,τι σηµαντικότερο έχουµε. Σ’ 
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αυτές θα πατήσουµε για να γίνουµε άνθρωποι ή ερπετά. Σ’ αυτές θ’ 
ακουµπήσουµε, για να διαβάσουµε το ποίηµα του Ντύλαν Τόµας. 
 
*Κάθε προσδοκία είναι ο Αρχαίος, τη στιγµή που γεννιέται κι αποκτά 
όνοµα και γεννά την προσδοκία. 
 
*Πριν κάνουµε και την παραµικρότερη σκέψη για τον ίδιο τον εαυτό 
µας και τον κόσµο, υπάρχει µια στιγµή, που ο εαυτός µας και ο κό-
σµος είναι ήδη τόσο προφανή, ώστε να µην χρειάζεται καµιά σκέψη, 
παρά µόνο µια βαθιά συναίσθηση της ύπαρξης. Είναι η ψυχή που πιά-
νει το αρχαίο της καβούκι, τον Αρχαίο, για να την αγκαλιάσει και να 
τον αγκαλιάσει.  
 
*Η ψυχή είναι το µόνο Ον που περιέχει την σκληρή επιφάνειά της, 
τον Αρχαίο. Μόνο η οικειότητα µπορεί να κάνει την ψυχή να µπει 
σιγά-σιγά από το καβούκι της και να προχωρήσει προς το δικό της 
φωτεινό κέντρο, τον Αρχαίο. 
 
*Ο Αρχαίος έχει τόσα ονόµατα, όσες είναι οι λέξεις των ανθρώπων.  
 
*Ο Αρχαίος δηµιουργείται την στιγµή που δηµιουργεί τα αντικείµενα 
της προσδοκίας και τον κόσµο που τα περιέχει, όπως λέει ο Ιωάννης 
στο Ευαγγέλιό του: «Εν αρχή ην ο λόγος, και ο λόγος ην προς τον 
θεόν, και θεός ην ο λόγος. Ούτος ην εν αρχή προς τον θεόν. Πάντα δι' 
αυτού εγένετο και χώρις αυτού εγένετο ουδέ εν. Ο γέγονεν εν αυτώ 
ζωή ην και η ζωή ην το φως των ανθρώπων».  
 
*Ο Αρχαίος  είναι η πράξη της διασπάθισης του χάους.   
 
*Επτά χαρακτηριστικά αποκτά κατά τη δηµιουργία του ο Αρχαίος. Το 
πρώτο είναι η σταθερότητα, η ανθεκτικότητα, η ιδέα του για τον εαυ-
τό του, η ζωντάνια του και το διαφέρον της. Είναι ο ήχος του. Ακο-
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λουθεί η έλξη, η δύναµη µε την οποία τραβάει τα πάντα στο εσωτερι-
κό του και έπεται ο φόβος, αποτέλεσµα των δύο πρώτων χαρακτηρι-
στικών. Είναι η πνευµατική εικόνα του. Το τέταρτο χαρακτηριστικό 
είναι η ζεστασιά, η ακαριαία δύναµη µε την οποία µια σπίθα γίνεται 
πυρκαγιά, µέσα στην πράξη του Αρχαίου. Από την πυρκαγιά, εκπο-
ρεύεται το φως της σηµασίας που διαλύει κάθε ξενότητα και δίνει στα 
πάντα την ιθαγένειά του, την ιθαγένεια του υπαρκτού. Χωρίς τον Αρ-
χαίο τίποτε δεν υπάρχει κι αν υπάρχει δεν µπορεί να διαβάσει την ύ-
παρξή του, αφού δεν ακούει τίποτε γι’ αυτήν. Το έκτο χαρακτηριστικό 
είναι το µεγάλο χάρισµα της βίωσης και το έβδοµο το ίδιο το βίωµα. 
Ο Αρχαίος ανάβει και είναι σηµασία κάθε φορά που αντικρίζει κάτι. 
Πριν από το αντίκρισµα, δεν είναι, αλλά υφίσταται σαν µια δύναµη 
επιστροφής εκεί που γέννησε τον εαυτό του, τη δύναµη και το φως 
του. Αν δεν νιώσει ξένος, αν νιώσει άνετα και οικεία και ζεστά στον 
τόπο του, µπορεί να λάµψει. Και µπορεί να διαβάσει, χωρίς τον κίν-
δυνο να τυφλωθεί από το φως του. Η δυσκολία είναι µόνο µία: δεν 
µπορούµε να δεξιωθούµε τον Αρχαίο, αν δεν απορρίψουµε τον κόσµο 
σαν ένα τόπο εξορίας. 
 
*Ο κόσµος είναι κάθε φορά ένας άλλος κόσµος, προκειµένου να είναι 
ο κόσµος µας. Το ποίηµα του Ντύλαν Τόµας είναι η διαφορά ανάµεσα 
στην πραγµατικότητα και στην πραγµατικότητά της, ανάµεσα στην 
προσδοκία και στην προσδοκία της. 
 

 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 
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 I SEE THE BOYS OF SUMMER 
 
I 
 
I see the boys of summer in their ruin 
Lay the gold tithings barren, 
Setting no store by harvest, freeze the soils; 
There in their heat the winter floods 
Of frozen loves they fetch their girls, 
And drown the cargoed apples in their tides. 
 
These boys of light are curdlers in their folly, 
Sour the boiling honey; 
The jacks of frost they finger in the hives; 
There in the sun the frigid threads 
Of doubt and dark they feed their nerves; 
The signal moon is zero in their voids. 
 
I see the summer children in their mothers 
Split up the brawned womb’s weathers, 
Divide the night and day with fairy thumbs; 
There in the deep with quartered shades 
Of sun and moon they paint their dams 
As sunlight paints the shelling of their heads. 
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ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ Τ’ ΑΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
 
 
Ι 
 
Ξέρω πώς αφανίζονται τ’ αγόρια του Καλοκαιριού: 
σωπαίνουν τα χρυσά σπαρτά στην άµµο, 
δε νοιάζεται κανείς για τη σοδειά, πετρώνει η γη· 
και ξαφνικά, το µεσηµέρι ιδρώνει χιόνι,  
παγώνουν τα κορίτσια στο χειµώνα των χεριών τους, ναυαγούν  
τα µήλα µες στ’ αµπάρια των σπασµών τους. 
 
Αιµορραγούνε µαύρο φως, πηχτό  σαν τρέλα. 
Ψάχνουν το µέλι στην κυψέλη. 
και πιάνουν το Χιονιά· 
και να, κάτω απ’ τον ήλιο, τρυπώνει η παγωνιά· 
σκοτάδι κι ερωτήµατα τα νεύρα τους ταΐζουν· 
σηµατωρός σελήνη δείχνει µηδέν στον ουρανό τους. 
 
Βλέπω µέσα στις µάνες τους τα καλοκαιρινά  
παιδιά. Ανοίγουν τους µυϊκούς καιρούς της µήτρας, 
µε τρυφερούς αντίχειρες τη νύχτα από τη µέρα ξεχωρίζουν· 
και να, βαθιά, ιχνογραφούν τα θηλυκά τους  
µε τέταρτα ήλιο, σκιά, σελήνη και σκοτάδι, 
καθώς το φως της µέρας βάφει  
τις οροφές των κεφαλιών τους. 
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I see that from these boys shall men of nothing 
Stature by seedy shifting, 
Or lame the air with leaping from its heats; 
There from their hearts the dogdayed pulse 
Of love and light bursts in their throats. 
O see the pulse of summer in the ice. 
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Το ξέρω, ετούτα τα παιδιά  θα γίνουν άντρες 
µηδαµινοί, µια λάθος κίνηση κι ο αέρας θα καεί 
στις φλόγες των ονειρώξεών τους· 
και ξάφνου ανάβει καύσωνας  
µεσ’ στην καρδιά τους ο σφυγµός 
του έρωτα και του φωτός και κατακαίει τους λάρυγγές τους. 
Α, βλέπω να χτυπά σφυγµός καλοκαιριού στον πάγο. 
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II 
 
But seasons must be challenged or they totter 
Into a chiming quarter 
Where, punctual as death, we ring the stars; 
There in his night, the black-tongued bells 
The sleepy man of winter pulls, 
Nor blows back moon-and-midnight as she blows. 
 
We are the dark deniers, let us summon 
Death from a summer woman, 
A muscling life from lovers in their cramp, 
From the fair dead who flush the sea 
The bright-eyed worm on Davy’s lamp, 
And from the planted womb the man of straw. 
 
We summer boys in this four-winded spinning, 
Green of the seaweeds’ iron, 
Hold up the noisy sea and drop her birds, 
Pick the world’s ball of wave and froth 
To choke the deserts with her tides, 
And comb the country gardens for a wreath. 
 
In spring we cross our foreheads with the holly, 
Heigh ho the blood and berry, 
And nail the merry squires to the trees; 
Here love’s damp muscle dries and dies, 
Here break a kiss in no love’s quarry. 
O see the poles of promise in the boys. 
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 ΙΙ 
 
Ωστόσο, πρέπει να δοθεί ο αγώνας των καιρών,  
αλλιώς ο χρόνος θα τρεκλίσει µόνο ένα γύρο και µισό: 
εµείς – ο Χάρος - να µετράµε την πτώση µε αστέρια· 
και ξάφνου, µεσ’ στη νύχτα του, καµπάνες σκοτεινές  
να κρούει ο κοιµούµενος χειµώνα, 
δίχως να εκπνέει νύχτα γλυκιά, όταν Εκείνη πνέει. 
 
Εµείς, οι σκοτεινοί αρνητές, ας προκαλέσουµε ευθύς 
το θάνατο, σε µια µορφή γυναίκας καλοκαιρινής, 
στο αγκάλιασµα των εραστών, τη ρωµαλέα ζωή, 
στον τρισµακάριο νεκρό που αναβλύζει θάλασσα, 
το σπιθοµάτη σκούληκα του πελαγίσιου Άδη,  
και στη σπαρµένη µήτρα, το σκύβαλο του ανθρώπου. 
 
Εµείς, τ’ αγόρια του καλοκαιριού, 
σ’ αυτή τη δίνη τέσσαρων ανέµων, 
απ’ των φυκιών το σίδερο οξειδωµένα, 
τινάζουµε ασίγαστη τη θάλασσα, να πέσουν τα πουλιά της, 
αρπάζουµε µια σφαίρα γη, κύµα και αφρό, 
να ναυαγήσουν οι έρηµοι µεσ’ στις παλίρροιές της, 
κι αναστατώνουµε τους κήπους των αστών για ένα στεφάνι. 
 
Την άνοιξη, σταυρώνουµε τα µέτωπά µας µε πουρνάρι, 
- Γεια και χαρά σου αίµα και µούρο - 
τους γαληνότατους δεσπότες καρφώνουµε στα δέντρα. 
Και να, του έρωτα το υγρό νεύρο στραγγίζει κι ησυχάζει. 
Μα να, τινάζει ένα φιλί το ανέραστο νταµάρι. 
Α, βλέπω των προσδοκιών τους πόλους µεσ’ στ’ αγόρια. 
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 III 
 
I see you boys of summer in your ruin. 
Man in his maggot’s barren. 
And boys are full and foreign in the pouch. 
I am the man your father was. 
We are the sons of flint and pitch. 
O see the poles are kissing as they cross. 
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ΙΙΙ 
 
Ξέρω πώς αφανίζεστε, αγόρια του καλοκαιριού. 
Ο άντρας στο κουκούλι µαραζώνει. 
Στο µάρσιπο τ’ αγόρια επιβιώνουν τη µεγάλη ξενιτιά τους. 
Υπάρχω ο πατέρας σας, ενόσω είµαι άντρας. 
Υπάρχουµε παιδιά της πίσσας, του πυρίτη. 
Βλέπω τους πόλους να φιλιούνται σταυρωτά. 
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WHEN ONCE THE TWILIGHT LOCKS  
 
When once the twilight locks no longer 
Locked in the long worm of my finger 
Nor damned the sea that sped about my fist, 
The mouth of time sucked, like a sponge, 
The milky acid on each hinge, 
And swallowed dry the waters of the breast. 
 
When galactic sea was sucked 
And all the dry seabed unlocked, 
I sent my creature scouting on the globe, 
That globe itself of hair and bone 
That, sewn to me by nerve and brain, 
Had stringed my flask of matter to his rib. 
 
My fuses timed to charge his heart, 
He blew like powder to the light 
And held a little sabbath with the sun, 
But when the stars, assuming shape, 
Drew in his eyes the straws of sleep, 
He drowned his father’s magics in a dream. 
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ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΛΕΙ∆ΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ  
 
 
Όταν οι κλείδες του λυκόφωτος δεν έκλειναν πια 
το µακρύ σκουλήκι του δαχτύλου µου, 
ούτ’ έφραζαν τη θάλασσα που άφριζε  
τριγύρω στη γροθιά µου, 
σφουγγάρι ο χρόνος ρούφηξε, 
ό,τι σκουριά στο γάλα των αρµών. 
 
Κι όταν το γάλα πέλαγος και στέρεψε και φάνηκαν 
γυµνοί οι βυθοί, διόρισα 
το πρόπλασµά µου ανιχνευτή στη σφαίρα, 
τη σφαίρα εκείνη: κόκαλο ατόφια και µαλλί, 
κοµµένη και ραµµένη µε νεύρο και µυαλό. 
Στον ώµο της σακούλι το σαρκίο µου ριγµένο. 
 
Οι µπαταρίες µου έτοιµες  
να δώσουν ρεύµα στην καρδιά του, 
κι έγινε σκόνη µεσ’ το φως, έµεινε µόνο 
λίγο από λίγο Σάββατο στον ήλιο, αλλ’ όταν  
τ’ αστέρια απαίτησαν µορφή, 
µαζεύτηκαν στα µάτια του οι θηµωνιές 
και σκέπασαν τα όνειρα την πατρική µαγεία. 
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All issue armoured, of the grave, 
The redhaired cancer still alive, 
The cataracted eyes that filmed their cloth; 
Some dead undid their bushy jaws, 
And bags of blood let out their flies; 
He had by heart the Christ-cross-row of death. 
 
Sleep navigates the tides of time; 
The dry Sargasso of the tomb 
Gives up its dead to such a working sea; 
And sleep rolls mute above the beds 
Where fishes’ food is fed the shades 
Who periscope through flowers to the sky. 
 
When once the twilight screws were turned, 
And mother milk was stiff as sand, 
I sent my own ambassador to light; 
By trick or chance he fell asleep 
And conjured up a carcass shape 
To rob me of my fluids in his heart. 
 
Awake, my sleeper, to the sun, 
A worker in the morning town, 
And leave the poppied pickthank where he lies; 
The fences of the light are down, 
All but the brisket riders thrown, 
And worlds hang on the trees. 
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Κατάκλειστα, θαµµένα, τα καταρρακτικά 
µάτια µεµβράνη ντύθηκαν και ο κοκκινοµάλλης 
καρκίνος ήδη ζωντανός· 
κάποιοι νεκροί ξερίζωσαν σαγόνια θάµνους, 
σακούλες αίµα οι µύγες· ήξερε κατάκαρδά του 
την αλφαβήτα του θανάτου. 
 
Πλέει ο ύπνος τις παλίρροιες του χρόνου· 
το ξεραµένο σάργασο του τάφου παραδίδει το νεκρό του 
σε τέτοια θάλασσα εργατική· 
κι ο ύπνος περιφέρεται βουβός πάνω από τα κρεβάτια 
όπου οι σκιές τρώνε τροφή για ψάρια 
και τείνουν περισκοπικά λουλούδια προς τον ουρανό. 
 
Όταν κάποτε οι κλείδες του λυκόφωτος γύρισαν, βγήκαν 
και το γάλα της µάνας ήταν σκληρό σαν άµµος, 
έστειλα στο φως δικό µου πρεσβευτή· 
από θαύµα ή από τύχη έπεσε ν’ αποκοιµηθεί 
και πήρε ψοφιµιού µορφή, 
για να κρύψει στην καρδιά του τα κλεµµένα µου υγρά. 
 
Ξύπνα, κοιµούµενε, έφεξε! 
Σαν τον εργάτη που κινάει πρωί-πρωί, 
παράτα το λακέ το χασικλή σου στο κρεβάτι· 
έπεσαν οι φράχτες του φωτός, 
όρθιος µένει µόνο ο καβαλάρης που τολµάει, 
στα δέντρα κρέµονται οι λέξεις. 
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A PROCESS IN THE WEATHER OF THE HEART 
 
A process in the weather of the heart 
Turns damp to dry; the golden shot 
Storms in the freezing tomb. 
A weather in the quarter of the veins 
Turns night to day; blood in their suns 
Lights up the living worm. 
 
A process in the eye forwarns 
the bones of blindness; and the womb 
Drives in a death as life leaks out. 
 
A darkness in the weather of the eye 
Is half its light; the fathomed sea 
Breaks on unangled land. 
The seed that makes a forest of the loin 
Forks half its fruit; and half drops down, 
Slow in a sleeping wind. 
 
A weather in the flesh and bone 
Is damp and dry; the quick and dead 
Move like two ghosts before the eye. 
 
A process in the weather of the world 
Turns ghost to ghost; each mothered child 
Sits in their douible shade. 
A process blows the moon into the sun, 
Pulls down the shabby curtains of the skin; 
And the heart gives up its dead. 
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ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 
 
Κάποια αλλαγή στο κλίµα της καρδιάς, 
την υγρασία γυρίζει ξηρασία· χρυσάφι 
ανεµόδαρτο λυσσάει στον παγωµένο τάφο. 
Κάποιος καιρός στην επικράτεια των φλεβών, 
κρατάει τη νύχτα µέρα κι ανατέλλει   
αιµορραγία το ζωντανό σκουλήκι. 
 
Κάποια αλλαγή στο µάτι δείχνει 
το σκελετό της τύφλωσης· κι η µήτρα 
οδεύει προς το θάνατο, πηγάζοντας ζωή. 
 
Κάποιο σκοτάδι στο κλίµα του µατιού αρχίζει 
να µισοβλέπει· οργιές σωστές  
η θάλασσα ξεχύνεται σε γη χωρίς γωνιές. 
Ο σπόρος που έπεσε στο δάσος των λαγόνων, 
κρατάει το µισό καρπό·  
ο άλλος καταρρέει αργά τον ύπνο του ανέµου. 
 
Κάποιος καιρός σε κόκαλα και σάρκα, 
είναι υγρασία και ξηρασία· θνητοί, νεκροί 
βγαίνουνε σαν φαντάσµατα στο µάτι. 
 
Κάποια αλλαγή στο κλίµα αυτού του κόσµου,  
κάνει το φάντασµα στοιχειό· κάθε παιδί µητέρας 
καθίζει στη διπλή σκιά του. 
Κάποια αλλαγή ισχυρίζεται  ήλιο στο ολόκληρο φεγγάρι, 
κλείνει τις κουρελιασµένες κουρτίνες του σαρκίου 
και η καρδιά ξεχνάει τους νεκρούς της. 
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ESPECIALLY WHEN THE OCTOBER WIND 
 
Especially when the October wind 
With frosty fingers punishes my hair, 
Caught by the crabbing sun I walk on fire 
And cast a shadow crab upon the land, 
By the sea's side, hearing the noise of birds, 
Hearing the raven cough in winter sticks, 
My busy heart who shudders as she talks 
Sheds the syllabic blood and drains her words. 
 
Shut, too, in a tower of words, I mark 
On the horizon walking like the trees 
The wordy shapes of women, and the rows 
Of the star-gestured children in the park. 
Some let me make you of the vowelled beeches, 
Some of the oaken voices, from the roots 
Of many a thorny shire tell you notes, 
Some let me make you of the water's speeches. 
 
Behind a pot of ferns the wagging clock 
Tells me the hour's word, the neural meaning 
Flies on the shafted disk, declaims the morning 
And tells the windy weather in the cock. 
Some let me make you of the meadow's signs; 
The signal grass that tells me all I know 
Breaks with the wormy winter through the eye. 
Some let me tell you of the raven's sins. 
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΤΑΝ Ο ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ 
 
Ειδικά όταν ο άνεµος του Οκτώβρη 
µε δάχτυλα ξεπαγιασµένα µαστίζει τα µαλλιά µου, 
πιασµένος στη δαγκάνα του ήλιου, ανάβω δρόµο 
και αναπτύσσω ίσκιο κάβουρα στη γη. 
Πουλιά χαλούν τον κόσµο την ακτή, 
βήχουν κοράκια στα παλούκια του χειµώνα, 
κι ανάστατη η καρδιά µου τροµάζει τη λαλιά της, 
χύνει το αίµα συλλαβών κι αποξηραίνει λέξεις. 
 
Επιπρόσθετα, κλεισµένος σ’ έναν πύργο λεκτικό, 
επισηµαίνω προς το βάθος του ορίζοντα να φεύγουν 
προτάσεις σαν βαθύσκιωτες  γυναίκες φυλλωσιές, 
σειρές ολόκληρες αστρόφραστα παιδιά στο πάρκο. 
Κάποιοι γυρεύουν να σε φτιάξω από φωνήεντες οξιές, 
κάποιοι από δρύινες φωνές, µε ρίζες 
ποικίλων όσων αγκαθιών να σε υποµνήσω, 
κι άλλοι µε λόγια του νερού γυρεύουν να σε πλάσω. 
 
Πίσω απ’ το βάζο µε τις φτέρες αιωρείται το εκκρεµές, 
µου λέει τη λέξη απ’ ώρα, το µήνυµα του νεύρου 
πετάει στης πλάκας την αιχµή, το πρωινό αναγγέλλει 
στον κόκορα ποιος άνεµος φυσάει. 
Κάποιοι γυρεύουν να σε φτιάξω απ’ τα σηµεία των αγρών· 
σηµατωρός χορτάρι, που µου δείχνει όσα γνωρίζω, 
στο µάτι αποχωρίζεται χειµώνα και σκουλήκι. 
Με τις ντροπές του κόρακα άλλοι γυρεύουν να σε πλάσω. 
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Especially when the October wind 
(Some let me make you of autumnal spells, 
The spider-tongued, and the loud hill of Wales) 
With fists of turnips punishes the land, 
Some let me make you of the heartless words. 
The heart is drained that, spelling in the scurry 
Of chemic blood, warned of the coming fury. 
By the sea's side hear the dark-vowelled birds. 
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Ειδικά όταν ο άνεµος του Οκτώβρη 
(κάποιοι γυρεύουν να σε φτιάξω  
απ’ του φθινόπωρου τα µάγια, 
µε γλώσσα αράχνη, αντίλαλους λόφων Ουαλικών) 
παραδέρνει τα χωράφια µε γροθιές-γροθιές γογγύλια, 
κάποιοι γυρεύουν να σε φτιάξω µε απάνθρωπες κουβέντες. 
Έτσι µαραίνεται η καρδιά που προµηνούσε ανέµων χαλασµό: 
συλλαβίζει της αιµάτινης χηµείας τον καλπασµό. 
Άκου, πλάι στη θάλασσα, τα σκοτεινά φωνήεντα πουλιά. 
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LIGHT BREAKS WHERE NO SUN SHINES 
 
Light breaks where no sun shines; 
Where no sea runs, the waters of the heart 
Push in their tides; 
And, broken ghosts with glow-worms in their heads, 
The things of light 
File through the flesh where no flesh decks the bones. 
 
A candle in the thighs 
Warms youth and seed and burns the seeds of age; 
Where no seed stirs, 
The fruit of man unwrinkles in the stars, 
Bright as a fig; 
Where no wax is, the candle shows its hairs. 
 
Dawn breaks behind the eyes; 
From poles of skull and toe the windy blood 
Slides like a sea; 
Nor fenced, nor staked, the gushers of the sky 
Spout to the rod 
Divining in a smile the oil of tears. 
 
Night in the sockets rounds, 
Like some pitch moon, the limit of the globes; 
Day lights the bone; 
Where no cold is, the skinning gales unpin 
The winter’s robes; 
The film of spring is hanging from the lids. 
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ΠΑΥΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΛΙΟΣ ∆Ε ΦΩΤΙΖΕΙ 
 
Παύει το φως εκεί που ήλιος δε φωτίζει· 
εκεί που θάλασσα δεν κυµατίζει, 
παλίρροιες φουσκώνουν πέλαγο την καρδιά· 
όσα απ’ το φως και του φωτός, 
φαντάσµατα έκπτωτα, κεφάλια λαµπυρίδες, 
παρελαύνουν προς τη σάρκα, όπου σάρκα  
κόκαλα δεν καταστρώνει. 
 
Κηροπήγιο στους µηρούς 
ζεσταίνει νιάτα και σπορά, καίει τους σπόρους της φθοράς· 
εκεί που σπόρος δε σαλεύει, 
καρπός ανθρώπινος  µεστώνει µεσ’ στ’ αστέρια, 
σαν σύκο φωτεινός· 
εκεί που µήποτε κερί, το κηροπήγιο λύνει τα µαλλιά του. 
 
Παύει η αυγή πίσω απ’ τα µάτια· 
από τον πόλο του κρανίου, στον πόλο του ποδιού, 
αίµα ανεµόδαρτο σαν θάλασσα ορµάει· 
άφραχτοι, ξέλυτοι οι κρουνοί των ουρανών 
γεµίζουν άκρη σ’ άκρη το ραβδίο, 
χαµογελούν προφητικά και να, το λάδι των δακρύων. 
 
Νύχτα γυρίζει µεσ’ στις κόγχες των µατιών, 
πίσσα φεγγάρι σκοτεινό, το περιθώριο των σφαιρών· 
το κόκαλο η µέρα καταυγάζει· 
εκεί που κρύο µήποτε, κατάσαρκα µελτέµια 
ξεκουµπώνουν τους µανδύες του χειµώνα· 
κρέµεται από τα βλέφαρα της άνοιξης µεµβράνη. 
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Light breaks on secret lots, 
On tips of thought where thoughts smell in the rain; 
When logics die, 
The secret of the soil grows through the eye, 
And blood jumps in the sun; 
Above the waste allotments the dawn halts. 
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Παύει το φως στα χαµωτόπια, 
σκουπιδαριό το πνεύµα και οι αλήθειες,  
βρωµούν και ζέχνουν στη βροχή· όταν πεθαίνει η λογική, 
το µυστικό του χώµατος πετιέται από το µάτι, 
αίµα τον ήλιο λούζει· τα χωράφια 
χωµατερές και πάνω εκεί, κατάπληκτη η αυγή. 
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THE FORCE THAT THROUGH THE GREEN FUSE 
DRIVES THE FLOWER 
 
The force that through the green fuse drives the flower 
Drives my green age; that blasts the roots of trees 
Is my destroyer. 
And I am dumb to tell the crooked rose 
My youth is bent by the same wintry fever. 
 
The force that drives the water through the rocks 
Drives my red blood; that dries the mouthing streams 
Turns mine to wax. 
And I am dumb to mouth unto my veins 
How at the mountain spring the same mouth sucks. 
 
The hand that whirls the water in the pool 
Stirs the quicksand; that ropes the blowing wind 
Hauls my shroud sail. 
And I am dumb to tell the hanging man 
How of my clay is made the hangman's lime. 
 
The lips of time leech to the fountain head; 
Love drips and gathers, but the fallen blood 
Shall calm her sores. 
And I am dumb to tell a weather's wind 
How time has ticked a heaven round the stars. 
 
And I am dumb to tell the lover's tomb 
How at my sheet goes the same crooked worm. 
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Η ΟΡΜΗ ΠΟΥ ΜΕΣ’ ΣΤΟΝ ΑΝΘΗΡΟ ∆ΙΑΥΛΟ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 
ΛΟΥΛΟΥ∆Ι 
 
Η ορµή που µεσ’ στον ανθηρό δίαυλο φέρνει το λουλούδι, 
φέρνει τ’ ανθηρά µου χρόνια· ό,τι αφανίζει  
ρίζες των δένδρων, µε αφανίζει. 
Κι είναι άλαλο να πω στο τσακισµένο ρόδο 
πώς απ’ τον ίδιο τσάκισε η νιότη µου χειµέριο πυρετό. 
 
Η ορµή που φέρνει το νερό µεσ’ απ’ τα βράχια 
φέρνει το κόκκινο στο αίµα· ό,τι στερεύει τις ορεινές πηγές, 
κερώνει τη δική µου. 
Κι είναι άλαλο ν’ ανοίξω στόµα και να πω 
στις φλέβες µου: το ίδιο στόµα βυζαίνει στα βουνά πηγές. 
 
Το χέρι που αναδεύει στη λιµνούλα το νερό, 
ταράζει και τη σύρτη· ό,τι παίρνει να φυσάει, 
φουσκώνει και τα σάβανα πανιά µου. 
Κι είναι άλαλο να πω στον κρεµασµένο 
πως απ’ τη γη µου πλάστηκε ο ασβέστης τού δηµίου. 
 
Κολλάει σαν βδέλλα στην πηγή το στόµα του ο χρόνος· 
στάζει αργά κι αργεί και φράζει ο έρωτας· ωστόσο 
χυµένο το αίµα θα επουλώσει τις πληγές της. 
Κι είναι άλαλο να πω σ’ έναν πρόσκαιρο αέρα, 
πως έχει ο χρόνος παραχώσει ουρανό γύρω στ’ αστέρια. 
 
 
Κι είναι άλαλο να πω πάνω στο µνήµα του εραστή, 
πως στα σεντόνια µου συστρέφεται το ίδιο σκουλήκι. 
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BEFORE I KNOCKED 
 
Before I knocked and flesh let enter, 
With liquid hands tapped on the womb, 
I who was shapeless as the water 
That shaped the Jordan near my home 
Was brother to Mnetha’s daughter 
And sister to the fathering worm. 
 
I who was deaf to spring and summer, 
Who knew not sun nor moon by name, 
Felt thud beneath my flesh’s armour, 
As yet was in a molten form, 
The leaden stars, the rainy hammer 
Swung by my father from his dome. 
 
I knew the message of the winter, 
The darted hail, the childish snow, 
And the wind was my sister suitor; 
Wind in me leaped, the hellborn dew; 
My veins flowed with the Eastern weather; 
Ungotten I knew night and day. 
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ΠΡΙΝ ΧΤΥΠΗΣΩ 
 
Πριν χτυπήσω, πριν η σάρκα µού ανοίξει, 
µε χέρια υγρά ψαχούλεψα τη µήτρα, 
εγώ, ρευστός σαν το νερό 
που έτρεξε Ιορδάνη στο σπίτι µου κοντά, 
υπήρξα αδελφός της θυγατέρας της Μνεθά 
και θυγατέρα σκούληκα πατερικού. 
 
Εγώ που δε λογάριαζα άνοιξη ή καλοκαίρι, 
και αγνοούσα ονόµατα για  ήλιο και φεγγάρι, 
ένιωσα γδούπο κάτωθε της σάρκας µου οπλισµό 
κι ενώ ακόµη γύρευα να πάρω ένα σχήµα, 
αστέρια µολυβένια και βροχερό σφυρί, 
στο θόλο του ο πατέρας µου δούλευε µε µανία. 
 
Γνώριζα το νόηµα του χειµώνα, 
το ξαφνικό χαλάζι, το χιόνι που ήµουνα παιδί 
κι ο άνεµος:  µνηστήρας  
της αδελφής µου· άνεµος, µέσα µου ορθωµένος  
η χθόνια δροσιά· 
οι φλέβες µου χτυπούσανε πώς έρχεται το Πάσχα· 
ασύλληπτος και ήξερα τι µέρα και τι νύχτα. 
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As yet ungotten, I did suffer; 
The rack of dreams my lily bones 
Did twist into a living cipher, 
And flesh was snipped to cross the lines 
Of gallow crosses on the liver 
And brambles in the wringing brains. 
 
My throat knew thirst before the structure 
Of skin and vein around the well 
Where words and water make a mixture 
Unfailing till the blood runs foul; 
My heart knew love, my belly hunger; 
I smelt the maggot in my stool. 
 
And time cast forth my mortal creature 
To drift or drown upon the seas 
Acquainted with the salt adventure 
Of tides that never touch the shores. 
I who was rich was made the richer 
By sipping at the sine of days. 
 
 
I, born of flesh and ghost, was neither 
A ghost nor man, but mortal ghost. 
And I was struck down by death’s feather. 
I was a mortal to the last 
Long breath that carried to my father 
The message of his dying christ. 
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Ήµουν ακόµη ασύλληπτος και ήδη µαρτυρούσα· 
κρίνα λεπτά τα κόκαλα,  
µου στρίφτηκαν στη ρόδα των ονείρων, 
και γράψανε ένα ζωντανό µηδενικό. 
Η σάρκα κρεουργήθηκε µην πάει και ξεφύγει 
τη σταύρωση του συκωτιού, 
τ’ αγκάθινα στεφάνια του µάρτυρα εγκεφάλου. 
 
Ο λάρυγγας µου γνώριζε τη δίψα, πριν να γίνουν 
δέρµα και φλέβες, γύρω στην πηγή 
που έχει λέξεις και νερό, µείγµα αστείρευτο, αγνό, 
ώστε που νά ’ρθει το αίµα ρυπαρό· 
γνώριζε τον έρωτα η καρδιά µου, την πείνα η κοιλιά µου· 
στην κένωσή µου µύρισα σκουλήκι. 
 
Ο χρόνος έσπρωχνε το πλάσµα που ήµουνα θνητός 
κατά τη θάλασσα, χαµένο ή πνιγµένο, µουσκεµένο 
σ’ ένα αλµυρό εγχείρηµα παλιρροιών 
που δεν αγγίζουνε ποτέ στεριά. 
Εγώ, που ήµουν πλούσιος, υπήρξα  
ο πλουσιότερος, των ηµερών αρµέγοντας τ’ αµπέλια. 
 
Σάρκα εγώ και πνεύµα γεννηµένος, 
δεν ήµουν πνεύµα ή άνθρωπος, µόνο ένα φάντασµα θνητό. 
Και µε χτύπησε σκληρά του θανάτου το φτερό. 
Θνητός υπήρξα, ως την εσχάτη 
βαθιάν ανάσα, που έφερε  
στον κύρη µου το µήνυµα του θνήσκοντος Χριστού του. 
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You who bow down at cross and altar, 
Remember me and pity Him 
Who took my flesh and bone for armour 
And doublecrossed my mother’s womb. 
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Εσύ, που προσκυνάς σταυρό ή βωµό, 
θυµήσου µε, λυπήσου Αυτόν 
που αρµατώθηκε τη σάρκα, οπλίστηκε τα κόκαλά µου 
και διπλοσταύρωσε της µάνας µου τη µήτρα. 
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MY HERO BARES HIS NERVES 
 
My hero bares his nerves along my wrist 
That rules form wrist to shoulder, 
Unpacks the head that, like a sleepy ghost, 
Leans on my mortal ruler, 
The proud spine spurning turn and twist. 
 
And these poor nerves so wired to the skull 
Ache on the lovelorn paper 
I hug to love with my unruly scrawl 
That utters all love hunger 
And tells the page the empty ill. 
 
My hero bares my side and sees his heart 
Tread, like a naked Venus, 
The beach of flesh, and wind her bloodred plait; 
Stripping my loin of promise, 
He promises a secret heat. 
 
He holds the wire from this box of nerves 
Praising the mortal error 
Of birth and death, the two sad knaves of thieves, 
And the hunger’s emperor; 
He pulls the chain, the cistern moves. 
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ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΩΝΕΙ Ο ΗΡΩΑΣ ΜΟΥ 
 
 
Τα νεύρα του γυµνώνει ο ήρωάς µου στον καρπό µου 
που κυβερνάει από καρπό σε ώµο, ξεσκεπάζει 
το κεφάλι σαν στοιχειό αποκοιµισµένο 
πάνω στο θνητό µου κυβερνήτη, 
την ένδοξη εκείνη ράχη που ανεβαίνει όλο στροφές και συ-
στροφές. 
 
Κι αυτά τα νεύρα, δύστυχα, κουβάρι προς την κάρα, 
σπέρνουν φωτιά στο ερωτόπληκτο χαρτί. 
Αρπάζοµαι απ’ τον έρωτα µε άναρχη γραφή 
που αρθρώνει όλη του έρωτα την πείνα και διδάσκει 
στη σελίδα την αρρώστια του κενού. 
 
Γυµνώνει τα πλευρά µου ο ήρωάς µου  
και βλέπει την καρδιά του: 
πατάει γυµνή σαν Αφροδίτη 
στης σάρκας την ακτή, πλεξούδα αιµάτινη ανεµίζει· 
γυµνώνει το νεφρό της προσδοκίας 
και υπόσχεται µια θερµή µυστική. 
 
Αρπάζει απ’ το χερούλι τη συσκευή των νεύρων, 
δοξολογώντας τη θνητή παραδροµή 
του έρωτα και του θανάτου, πανάθλιες κι οι δυο αποµιµήσεις 
κλέφτη, 
και βέβαια το µέγα βασιλιά της πείνας· 
τραβά την αλυσίδα, κινείται η δεξαµενή. 
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WHERE ONCE THE WATERS OF YOUR FACE 
 
Where once the waters of your face 
Spun to my screws, your dry ghost blows, 
The dead turns up its eye; 
Where once the mermen through your ice 
Pushed up their hair, the dry wind steers 
Through salt and root and roe. 
 
Where once your green knots sank their splice 
Into the tided cord, there goes 
The green unraveller, 
His scissors oiled, his knife hung loose 
To cut the channels at their source 
And lay the wet fruits low. 
 
Invisible, your clocking tides 
Break on the lovebeds of the weeds; 
The weed of love’s left dry; 
There round about your stones the shades 
Of children go who, from their voids, 
Cry to the dolphined sea. 
 
Dry as a tomb, your coloured lids 
Shall not be latched while magic glides 
Sage on the earth and sky; 
There shall be corals in your beds, 
There shall be serpents in your tides, 
Till all our sea-faiths die. 
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ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΤΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΟΥ 
 
Εκεί που κάποτε τα ύδατα του προσώπου σου 
στις έλικές µου ελίσσονταν, το άνυδρό σου πνεύµα πνέει, 
γλαρώνει το µάτι του ο νεκρός· 
εκεί που κάποτε οι Τρίτωνες την κόµη  
µέσα στους πάγους σου σφεντόνιζαν, 
άνυδρος άνεµος οδεύει 
µεσ’ απ’  αλάτι και ρίζα κι αυγό ψαριού. 
 
Εκεί που κάποτε οι πράσινές σου αρθρώσεις 
τις αρµογές τους βύθιζαν στο πλέγµα της φουσκονεριάς, 
ο πράσινος πορεύεται διαλύτης, 
ψαλίδι λιπασµένο, µαχαίρι αρµατωµένο, 
να κόψει σύρριζα κανάλια, 
σύρριζα υγρούς καρπούς. 
 
Αόρατες οι ρυθµικές φουσκονεριές σου, 
ξεσπάζουν στα ερωτικά κρεβάτια των φυκιών· 
ξεραίνεται το φύκι της αγάπης· 
γύρω-τριγύρω στα λιθάρια σου πορεύονται σκιές 
παιδιών που ήρθαν να προσπέσουν 
στη δελφινάρια θάλασσα, από τις ερηµιές τους. 
 
Στεγνά σαν τάφοι τα βαµµένα βλέφαρά σου, 
όσο η µαγεία γλιστρά σοφή 
σε γη και ουράνια δε θα κλείσουν· 
κοράλλια οι κοίτες σου γεµάτες,  
ερπετά οι φουσκονεριές σου, 
ώσπου οι θαλάσσιες πίστεις µας να σβήσουν. 



 55

IN THE BEGINNING 
 
In the beginning was the three-pointed star, 
One smile of light across the empty face; 
One bough of bone across the rooting air, 
The substance forked that marrowed the first sun; 
And, burning ciphers on the round of space, 
Heaven and hell mixed as they spun. 
 
In the beginning was the pale signature, 
Three-syllabled and starry as the smile; 
And after came the imprints on the water, 
Stamp of the minted face upon the moon’ 
The blood that touched the crosstree and the grail 
Touched the first cloud and left a sign. 
 
In the beginning was the mounting fire 
That set alight the weathers from a spark, 
A three-eyed, red-eyed spark, blunt as a flower; 
Life rose and spuoted from the rolling seas, 
Burst in the roots, pumped from the earth and rock 
The secret oils that drive the grass. 
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ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 
 
Στην αρχή, ήταν το τρίγραµµο αστέρι. 
Ένα χαµόγελο φως σε πρόσωπο κενό. 
Ένα κόκαλο κλαδί στον ασάλευτον αέρα, 
ύλη διχοτόµος που είχε θρέψε  
του πρώτου ήλιου το µεδούλι· 
καθώς µετρούσε εγκαύµατα στου σύµπαντος τη σφαίρα,  
ο ουρανός κι η κόλαση σε δίνη αναµίχθηκαν. 
 
Στην αρχή, ήταν η αµυδρή υπογραφή, 
τρισύλλαβη, σαν κείνο το χαµόγελο αστρική· 
ακολούθησαν τα ίχνη στο νερό, 
µόρφωµα έκτυπου προσώπου στο φεγγάρι· 
το αίµα που άγγιξε το δέντρο του σταυρού και το ποτήρι, 
το πρώτο σύννεφο άγγιξε κι έγινε σήµα. 
 
Στην αρχή, ήταν η πυρκαγιά 
που έριξε σπίθα κι άναψε τα βαροµετρικά, 
τρία µάτια, µάτια κόκκινα η σπίθα, αιχµηρή σαν λουλούδι· 
ανέτειλε η ζωή, πετάχτηκε απ’ τη δίνη 
των θαλασσών, κυρίευσε τις ρίζες,  
άντλησε από γη και βράχο 
το απόκρυφο λιπαντικό που φέρνει χόρτο. 
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In the beginning was the word, the word 
That from the solid bases of the light 
Abstracted all the letters of the void; 
And from the cloudy bases of the breath 
The word flowed up, translating to the heart 
First the characters of birth and death. 
 
In the beginning was the secret brain. 
The brain was celled and soldered in the thought 
Before the pitch was forking to a sun; 
Before the veins were shaking in their seive, 
Blood shot and scattered to the winds of light 
The ribbed original of love. 
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Στην αρχή, ήταν ο λόγος, 
ο λόγος απ’ τα συµπαγή θεµέλια του φωτός 
ο λόγος που απέσπασε τα γράµµατα ένα-ένα απ’ το κενό· 
από τα θεοσκότεινα θεµέλια της αναπνοής  εκπήγασε ο λόγος, 
µετάφραση κατάκαρδη των πρώτων χαρακτήρων 
της γέννησης και του θανάτου. 
 
Στην αρχή, ήταν το απόκρυφο µυαλό. 
Και το µυαλό κλεισµένο, συνηµµένο στη σκέψη, 
πριν η πίσσα διχαστεί κατ’ έναν ήλιο· 
πριν οι φλέβες ταραχτούν µέσα στο πλέγµα των φλεβών, 
αίµα ξεπήδησε και σκόρπισε  
στους πέντε ανέµους του φωτός 
αρχέτυπη την πλευρική του έρωτα καταγωγή. 
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WAS THERE A TIME 
 
 
Was there a time when dancers with their fiddles 
In children's circuses could stay their troubles? 
There was a time they could cry over books, 
But time has set its maggot on their track. 
Under the arc of the sky they are unsafe. 
What's never known is safest in this life. 
Under the skysigns they who have no arms 
Have cleanest hands, and, as the heartless ghost 
Alone's unhurt, so the blind man sees best. 
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ΥΠΗΡΞΕ ΑΡΑΓΕ ΕΠΟΧΗ 
 
 
Υπήρξε άραγε εποχή που ξέχναγαν οι χορευτές  
τις πίκρες τους σαλτάροντας στις παιδικές µας συντροφιές;  
Υπήρξε: όταν έκλαιγαν πάνω από τα βιβλία. 
Όµως ο χρόνος έσπειρε στο δρόµο τους σαράκι. 
Κάτω απ’ το θόλο τ’ ουρανού, υπάρχουν τώρα επισφαλείς. 
Ό,τι δεν µάθαµε ποτέ, το πιο ασφαλές στον κόσµο αυτό. 
Κάτω απ’ τ’ αστέρια τ’ ουρανού, όσοι δεν έχουν χέρια, 
έχουνε χέρια καθαρά και πνεύµα ερηµικό, 
γαλήνιο κι ανέπαφο. Απ’ όλους βλέπει καλύτερα ο τυφλός.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63

AND DEATH SHALL HAVE NO DOMINION 
 
 
And death shall have no dominion. 
Dead men naked they shall be one 
With the man in the wind and the west moon; 
When their bones are picked clean and the clean bones gone, 
They shall have stars at elbow and foot; 
Though they go mad they shall be sane, 
Though they sink through the sea they shall rise again; 
Though lovers be lost love shall not; 
And death shall have no dominion. 
 
And death shall have no dominion. 
Under the windings of the sea 
They lying long shall not die windily; 
Twisting on racks when sinews give way, 
Strapped to a wheel, yet they shall not break; 
Faith in their hands shall snap in two, 
And the unicorn evils run them through; 
Split all ends up they shan't crack; 
And death shall have no dominion. 
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ΚΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΘΑ ’ΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ 
 
 
Κι ο θάνατος δε θα ’χει εξουσία. 
Γυµνοί οι νεκροί στον άνεµο, πουνέντες στο φεγγάρι, 
µε τον άνθρωπο θα σµίξουν· 
Όταν γλειφτούν τα κόκαλα  
και τα γλειµµένα κόκαλα σκορπίσουν, 
Θα ’χουν αστέρια στους αγκώνες και στα πόδια· 
αν και τρελοί, θα συνεφέρουν, 
αν και πνιγµένοι στα βαθιά, θ’ αναδυθούν· 
αν εραστές χαµένοι αυτοί, δε θα χαθεί η αγάπη· 
κι ο θάνατος δε θα ’χει εξουσία. 
 
Κι ο θάνατος δε θα ’χει εξουσία. 
Κάτω απ’ τις δίνες του νερού, χρόνια χαµένοι, 
θάνατο ανεµοσκόρπισµα δε θα ’χουν· 
σε µέγγενη πιασµένοι, µε τους τένοντες σπασµένους, 
παιδεµένοι σε τροχό δε θα τσακίσουν· 
στα χέρια τους κοµµάτια δυο η πίστη θα κοπεί 
και µονόκερα στοιχειά θα τους σουβλίσουν· 
κουρελιασµένοι ολόκληροι δε θα λυγίσουν· 
κι ο θάνατος δε θα ’χει εξουσία. 
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And death shall have no dominion. 
No more may gulls cry at their ears 
Or waves break loud on the seashores; 
Where blew a flower may a flower no more 
Lift its head to the blows of the rain; 
Though they be mad and dead as nails, 
Heads of the characters hammer through daisies; 
Break in the sun till the sun breaks down, 
And death shall have no dominion. 
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Κι ο θάνατος δε θα ’χει εξουσία. 
Ας πάψουν πια να σκούζουν γλάροι µεσ’ στ’ αυτιά τους 
και στις ακτές τα κύµατα να σκάζουν µε µανία· 
λουλούδι που ξεµύτισε, µην ξεµυτίσει πια, 
µπροστά στον κνούτο της βροχής κεφάλι µη σηκώσει· 
αν και τρελοί, αν και νεκροί σαν άψυχα καρφιά, 
οι κορυφαίοι σφυροκοπούν τις µαργαρίτες· 
χτυπούν τον ήλιο ακούραστα, ώσπου ν’ ανοίξει ο ήλιος, 
κι ο θάνατος δε θα ’χει εξουσία. 
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EARS IN THE TURRETS HEAR 
 
 
Ears in the turrets hear 
Hands grumble on the door, 
Eyes in the gables see 
The fingers at the locks. 
Shall I unbolt or stay 
Alone till the day I die 
Unseen by stranger-eyes 
In this white house? 
Hands, hold you poison or grapes? 
 
Beyond this island bound 
By a thin sea of flesh 
And a bone coast, 
The land lies out of sound 
And the hills out of mind. 
No birds or flying fish 
Disturbs this island’s rest. 
 
Ears in this island hear 
The wind pass like a fire, 
Eyes in this island see 
Ships anchor off the bay. 
Shall I run to the ships 
With the wind in my hair, 
Or stay till the day I die 
And welcome no sailor? 
Ships, hold you poison or grapes? 
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Τ’ ΑΥΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΙΣΚΟΥΣ ΑΚΟΥΝ 
 
 
Τ’ αυτιά στους πυργίσκους ακούν, 
τα χέρια στην πόρτα θρηνούν, 
τα µάτια στ’ αετώµατα κοιτούν, 
τα δάχτυλα στις κλειδαριές. 
Ν’ ανοίξω ή να µείνω 
εδώ ως τη µέρα που θα σβήσω, 
άγνωστος σ’ άγνωστα µάτια, 
µεσ’ σ’ αυτό το άσπρο σπίτι; 
Χέρια, κρατάτε δηλητήριο ή σταφύλια; 
 
Μακριά απ’ ετούτο το νησί που περιζώνει 
λεπτή µια σάρκα θάλασσα 
και κόκαλο ακτή, 
απλώνεται η γη ερηµική 
κι οι λόφοι αδιανόητοι. 
Ούτε πουλί, ούτε καπόνι 
ταράζει η γαλήνη του νησιού. 
 
Τ’ αυτιά σ’ ετούτο το νησί ακούν· περνάει 
ο άνεµος φωτιά, 
τα µάτια βλέπουν στου νησιού 
τον κόλπο αγκυροβοληµένα 
καράβια. Να τρέξω στα καράβια, 
µε τον άνεµο να παίρνει τα µαλλιά µου, 
ή να µείνω εδώ ως τη µέρα που θα σβήσω, 
χωρίς ούτ’ ένα ναυτικό να χαιρετήσω; 
Καράβια, δηλητήριο ή σταφύλια κουβαλάτε; 
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Hands grumble on the door, 
Ships anchor off the bay, 
Rain beats the sand and slates. 
Shall I let in the stranger, 
Shall I welcome the sailor, 
Or stay till the day I die? 
 
Hands of the stranger and holds of the ships, 
Hold you poison or grapes? 
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Τα χέρια στην πόρτα θρηνούν, 
στον κόλπο αγκυροβολούν 
καράβια, δέρνει η βροχή την άµµο και τις στέγες. 
Τον ξένο αυτόν να τον δεχτώ, 
να τον καλωσορίσω; 
Ή να µείνω εδώ ως τη µέρα που θα σβήσω; 
 
Χέρια του ξένου, αµπάρια καραβιών, 
Φυλάτε δηλητήριο ή σταφύλια; 
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THE HAND THAT SIGNED THE PAPER 
 
 
The hand that signed the paper felled a city; 
Five sovereign fingers taxed the breath, 
Doubled the globe of dead and halved a country; 
These five kings did a king to death. 
 
The mighty hand leads to a sloping shoulder, 
The finger joints are cramped with chalk; 
A goose's quill has put an end to murder 
That put an end to talk. 
 
The hand that signed the treaty bred a fever, 
And famine grew, and locusts came; 
Great is the hand the holds dominion over 
Man by a scribbled name. 
 
The five kings count the dead but do not soften 
The crusted wound nor pat the brow; 
A hand rules pity as a hand rules heaven; 
Hands have no tears to flow. 
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ΤΟ ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ 
 
 
Το χέρι που υπέγραψε, ερήµωσε µια πόλη· 
πέντε ηγεµόνες δάχτυλα δεκάτισαν ανάσα, 
διεύρυναν τη σφαίρα των νεκρών και χώρισαν µια χώρα· 
εκείνοι οι πέντε βασιλιάδες,  
οδήγησαν στον θάνατο τον ένα βασιλιά. 
 
Το µέγα χέρι έρχεται στην κατηφόρα του ώµου, 
τα δάχτυλα παθαίνουν κιµωλία· 
χήνας φτερό σταµάτησε το φονικό 
που είχε σταµατήσει οµιλία. 
 
Το χέρι που υπέγραψε συνθήκη, γέννησε πυρετό, 
θέρισε η πείνα κι έπεσε ακρίδα· 
µέγα το χέρι που έχει τόση εξουσία 
στον άνθρωπο, µε τ’ όνοµά του ορνιθοσκαλισµένο. 
 
Μετρούν νεκρούς οι πέντε βασιλιάδες, µα δε διώχνουν 
την κρούστα της πληγής, το µέτωπο δεν πιάνουν· 
χέρι θεσπίζει το έλεος, χέρι τα ουράνια· 
δεν έχουν δάκρυα τα χέρια για να κλάψουν. 
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I HAVE LONGED TO MOVE AWAY 
 
I have longed to move away 
From the hissing of the spent lie 
And the old terrors' continual cry 
Growing more terrible as the day 
Goes over the hill into the deep sea; 
I have longed to move away 
From the repetition of salutes, 
For there are ghosts in the air 
And ghostly echoes on paper, 
And the thunder of calls and notes.  
 
I have longed to move away but am afraid; 
Some life, yet unspent, might explode 
Out of the old lie burning on the ground, 
And, crackling into the air, leave me half-blind. 
Neither by night's ancient fear, 
The parting of hat from hair, 
Pursed lips at the receiver, 
Shall I fall to death's feather. 
By these I would not care to die, 
Half convention and half lie. 
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ΕΧΩ ΠΟΘΗΣΕΙ ΝΑ ΞΕΦΥΓΩ 
 
 
Έχω ποθήσει να ξεφύγω από το φίδι 
της ψεύτικης ηµέρας 
κι απ’ των αρχαίων τρόµων τον κατασπαραγµό, 
γερνώντας πλέον φοβερά, καθώς η µέρα πέφτει 
από το λόφο σε απροσµέτρητο βυθό· 
έχω ποθήσει να ξεφύγω 
απ’ των χαιρετισµών 
το πήγαινε-έλα. Ο αέρας  
γέµισε πνεύµατα, πνευµάτων ήχους το χαρτί, 
βροντάει κι αστράφτει κουδούνια και προσκλήσεις. 
 
Έχω ποθήσει να ξεφύγω, όµως φοβάµαι· 
λίγη ζωή περισωσµένη αν ξεπηδούσε 
απ’ του παλιού µου φόβου αποκαΐδι, 
ανάερα σκάζοντας και µ’ άφηνε τυφλό; 
Από της νύχτας τον αρχαίο πανικό, 
ένα καπέλο που έβγαλα, 
τα χείλια µου σµιχτά στ’ ακουστικό, 
δε θα µε τσάκιζε αµέσως του θανάτου το φτερό; 
∆εν φοβάµαι µην πεθάνω απ’ αυτά, 
µισά συµβάσεις, ψέµατα τ’ άλλα µισά. 
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HERE IN THIS SPRING 
 
Here in this spring, stars float along the void; 
Here in this ornamental winter 
Down pelts the naked weather; 
This summer buries a spring bird. 
 
Symbols are selected from the years’ 
Slow rounding of four seasons’ coasts, 
In autumn teach three seasons’ fires 
And four birds’ notes. 
 
I should tell summer from the trees, the worms 
Tell, if at all, the winters’ storms 
Or the funeral of the sun; 
I should learn spring by the cuckooing, 
And the slug should teach me destruction. 
 
A worm tells summer better than a clock, 
The slug’s a living calendar of days; 
What shall it tell me if a timeless insect 
Says the world wears away? 
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ΕΤΟΥΤΗ Ε∆Ω ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ 
 
 
Ετούτη εδώ την άνοιξη, σαλπάρουν 
τ’ αστέρια απ’ άκρη σ’ άκρη στον άδειον ουρανό· 
ετούτο το χειµώνα το διακοσµητικό, η αυγή χαϊδεύει 
τον ολόγυµνο καιρό· το καλοκαίρι θάβει της άνοιξης πουλί. 
 
Τα σύµβολα έχουν διαλεχτεί απ’ των ετών 
αργό περίπλου τεσσάρων ακτών των εποχών, 
το φθινόπωρο διδάσκει τρεις φωτιές των εποχών, 
νότες τέσσαρες πουλιών. 
 
Το καλοκαίρι λέγεται µε δέντρα, τα σκουλήκια 
λένε αν πρόκειται για θύελλα του χειµώνα 
κι αν ο ήλιος ξεψυχά· 
µαθαίνεται η άνοιξη απ’ των κούκων  
τις φωνές και µου µαθαίνει  
τι πάει να πει καταστροφή το σαλιγκάρι. 
 
Ένα σκουλήκι λέει το καλοκαίρι  
καλύτερα απ’ όλα τα ρολόγια, 
το σαλιγκάρι ζωντανό ηµερολόγιο υπάρχει· 
τι κι αν το εφήµερο έντοµο φλυαρεί 
πως φεύγει ο κόσµος;  Χάνεται ή σβήνει; 
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THIS BREAD I BREAK 
 
This bread I break was once the oat, 
This wine upon a foreign tree 
Plunged in its fruit; 
Man in the day or wind at night 
Laid the crops low, broke the grape’s joy. 
 
Once in this wine the summer blood 
Knocked in the flesh that decked the wine, 
Once in this bread 
The oat was merry in the wind; 
Man broke the sun, pulled the wind down. 
 
This flesh you break, this blood you let 
Make desolation in the vein, 
Were oat and grape 
Born of the sensual root and sap; 
My wine you drink, my bread you snap. 
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ΤΟ ΨΩΜΙ ΠΟΥ ΚΟΒΩ ΤΩΡΑ 
 
 
Το ψωµί που κόβω τώρα ήταν κάποτε σιτάρι, 
το κρασί σε ξένο δέντρο, 
βυθισµένο στον καρπό του· 
είτε άνθρωπος τη µέρα, είτε άνεµος τη νύχτα, 
καταρήµαξε τα στάχυα, τη γιορτή των σταφυλιών. 
 
Κάποτε µέσα στο κρασί, το αίµα του καλοκαιριού 
παράδερνε τη σάρκα που κατάστρωνε το κλήµα. 
Κάποτε µέσα στο ψωµί, 
τον άνεµο γλεντούσανε τα στάρια· 
άνθρωπος κοµµάτιασε τον ήλιο  
κι άνθρωπος τον άνεµο γκρεµίζει. 
 
Η σάρκα που κόβεις, το αίµα που χύνεις, 
σπέρνουν ερήµωση στη φλέβα, 
σιτάρι και σταφύλι γεννηµένα, 
ρίζα αισθητήρια και χυµός, 
το κρασί που πίνεις, το ψωµί που τρως. 
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WHEN ALL MY FIVE AND COUNTRY SENSES SEE 
 
When all my five and country senses see, 
The fingers will forget green thumbs and mark 
How, through the halfmoon's vegetable eye, 
Husk of young stars and handfull zodiac, 
Love in the frost is pared and wintered by, 
The whispering ears will watch love drummed away 
Down breeze and shell to a discordant beach, 
And, lashed to syllables, the lynx tongue cry 
That her fond wounds are mended bitterly. 
My nostrils see her breath burn like a bush. 
 
My one and noble heart has witnesses 
In all love's countries, that will grope awake; 
And when blind sleep drops on the spying senses, 
The heart is sensual, though five eyes break. 
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ΟΤΑΝ ΚΙ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΘΑ 
ΒΛΕΠΟΥΝ 
 
 
Όταν κι οι πέντε υπαίθριες αισθήσεις µου θα βλέπουν, 
πώς χλοερά φυλλοµετρούν τα δάχτυλα θα λησµονήσουν 
και θα κοιτάζουν, µε µάτια φυλλωσιά µισό φεγγάρι 
κέλυφος νέων αστεριών, µια χούφτα αστέρια, 
πώς περιστέλλει ο έρωτας στην παγωνιά βλαστούς  
και πώς ξεχειµωνιάζει. 
Ψίθυροι αυτιά θα βλέπουν να σαλπίζει 
ο θρίαµβος του έρωτα µελτέµια και κοχύλια  
σε παράφωνο γιαλό· δαρµένη ωσότου  
συλλαβή, µια γλώσσα λίγκας θα ουρλιάζει 
πως οι γλυκές πληγές γιατρεύονται µε πίκρα. 
Τα ρουθούνια µου θα βλέπουν  
την ανάσα της να καίγεται σαν βάτος. 
 
Η µια µεγάλη µου καρδιά έχει συµπαραστάτες 
σ’ όλες τις χώρες του έρωτα· ερευνούν, επαγρυπνούν· 
κι όταν τυφλός ο ύπνος πέφτει πάνω  
στις κατάσκοπες αισθήσεις, µένει  
να αισθάνεται η καρδιά, κι αν έστω οι πέντε  
αισθήσεις κοιµηθούν. 
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ONCE IT WAS IN THE COLOUR OF SAYING 
 
Once it was the colour of saying 
Soaked my table the uglier side of a hill 
With a capsized field where a school sat still 
And a black and white patch of girls grew playing; 
The gentle seaslides of saying I must undo 
That all the charmingly drowned arise to cockcrow and kill. 
When I whistled with mitching boys through a reservoir park 
Where at night we stoned the cold and cuckoo 
Lovers in the dirt of their leafy beds, 
The shade of their trees was a word of many shades 
And a lamp of lightning for the poor in the dark; 
Now my saying shall be my undoing, 
And every stone I wind off like a reel. 
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ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΛΑΛΙΑΣ 
 
 
Ήταν κάποτε το χρώµα της λαλιάς· 
έβαψε το τραπέζι µου, µιαν άσχηµη βουνοπλαγιά, 
µια γουλιά στραβό χωράφι, το φλιτζάνι ενός σχολείου 
κι ένα ασπρόµαυρο τραπεζοµάντιλο κορίτσια  
που έπαιζαν µεγαλώνω· 
τώρα πρέπει να ξεχάσω τις αβρές  
νεροτσουλήθρες της λαλιάς, 
γιατί όσοι εξαίσια πνίγηκαν,  
σηκώθηκαν και κράζουν και σκοτώνουν. 
Σκασιαρχείο σφύριζα µε τ’ άλλα αγόρια, 
στο πάρκο της δεξαµενής: 
νύχτα· πετροβολούσαµε τρελούς, ξεπαγιασµένους εραστές, 
στις σκονισµένες φυλλωσιές των κρεβατιών τους 
κι ο ίσκιος των δέντρων τους ένας µεγάλος κόσµος ίσκιων, 
ένα λυχνάρι αστραπή για το φτωχό, µέσ’ στο σκοτάδι· 
τώρα η λαλιά µου λήθη µου θα γίνει: 
όπου πέτρα, µιαν ανέµη θα γυρνώ. 
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FERN HILL 
 
 
Now as I was young and easy under the apple boughs 
About the lilting house and happy as the grass was green, 
The night above the dingle starry, 
Time let me hail and climb 
Golden in the heydays of his eyes, 
And honored among wagons I was prince of the apple towns 
And once below a time I lordly had the trees and leaves 
Trail with daisies and barley 
Down the rivers of the windfall light. 
 
And as I was green and carefree, famous among the barns 
About the happy yard and singing as the farm was home, 
In the sun that is young once only, 
Time let me play and be 
Golden in the mercy of his means, 
And green and golden I was huntsman and herdsman, the calves 
Sang to my horn, the foxes on the hills barked clear and cold, 
And the sabbath rang slowly 
In the pebbles of the holy streams. 
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ΦΕΡΝ ΧΗΛ 
 
 
Νέος λοιπόν κι ελεύθερος κάτω απ’ τα φύλλα της µηλιάς· 
σέρνει το σπίτι το χορό κι εγώ χαρές  
σαν το χλωρό χορτάρι, νύχτα  
σπαρµένη αστέρια πάνω απ’ το λαγκάδι, 
µ’ άφηνε ο χρόνος ν’ ανεβαίνω µε φωνές 
ολόχρυσος στις ράχες των µατιών του, εκλεκτός  
µέσα στα κάρα, πρίγκιπας σε χώρες µήλων, 
µια φορά χωρίς καιρό, αρχηγός δεντρών και φύλλων, 
µε κριθάρια, µαργαρίτες βήµατα τα οδηγούσα 
σε ποτάµια απροσδόκητου φωτός. 
 
Χλωµός κι ανέµελος, διάσηµος εγώ µέσ’ στις σιταποθήκες· 
τριγύρω στη χαρούµενη αυλή  
να τραγουδώ ένα χωράφι σπίτι, 
µια φορά είναι νέος ο ήλιος, 
ο χρόνος µ’ άφηνε να παίζω 
ολόχρυσος στο έλεος των υποστατικών του, 
χλωρός εγώ, χρυσός βοσκός και κυνηγός, τα µοσχαράκια 
στο βούκινό µου τραγουδούσαν,  
οι αλεπούδες απ’ τους λόφους 
γάβγιζαν κρύο κρύσταλλο, Σάββατο αργά µηνούσε 
στα βότσαλα των ένθεων ποταµών. 
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All the sun long it was running, it was lovely, the hay 
Fields high as the house, the tunes from the chimneys, it was air 
And playing, lovely and watery 
And fire green as grass 
And nightly under the simple stars 
As I rode to sleep the owls were bearing the farm away, 
All the moon long I heard, blessed among stables, the nightjars 
Flying with the ricks, and the horses 
Flashing into the dark. 
 
And then to awake, and the farm, like a wanderer white 
With the dew, come back, the cock on his shoulder: it was all 
Shining, it was Adam and maiden, 
The sky gathered again 
And the sun grew round that very day. 
So it must have been after the birth of the simple light 
In the first, spinning place, the spellbound horses walking warm 
Out of the whinnying green stable 
On to the fields of praise. 
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Όσο έλαµπε τρεξίµατα – τι γλύκα – θεόρατα σπαρτά, 
ψηλά σαν σπίτι, µυρουδιές από τις καπνοδόχους, 
ήταν αέρας και γλυκό παιχνίδι του νερού 
και πράσινο της πυρκαγιάς όπως γρασίδι. 
Κι αποβραδίς, κάτω από δίκαιον ουρανό, 
καθώς για ύπνο κάλπαζα, έπαιρναν το κτήµα οι γλαύκες, 
κι ολονυχτίς αφουγκραζόµουν, των στάβλων ο ευλογητός, 
Να φεύγουν µε τις θηµωνιές οι νυχτοπάτες 
και τ’ άλογα ν’ αστράφτουν στο σκοτάδι. 
 
Ξυπνούσα και το κτήµα ταξιδιώτης  
µουσκεµένος µε δροσιά, 
επέστρεφε, ένας κόκορας στον ώµο του καθόταν 
κι όλα τραγούδι αδαµικό και της κυράς του. 
Γινόταν πάλι ο ουρανός 
κι ο ήλιος έπιανε µαγιά γύρω σε τέτοια µέρα. 
Θα ’ταν µετά που πλάστηκε το δίκαιο φως, στον πρώτο 
τον τόπο τον περίστροφο, άλογα µάγια άχνιζαν, καθώς 
έβγαιναν απ’ του στάβλου τον πράσινο χρεµετισµό 
στα ικετήρια λιβάδια. 
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And honored among foxes and pheasants by the gay house 
Under the new made clouds and happy as the heart was long, 
In the sun born over and over, 
I ran my heedless ways, 
My wishes raced through the house high hay 
And nothing I cared, at my sky blue trades, that time allows 
In all his tuneful turning so few and such morning songs 
Before the children green and golden 
Follow him out of grace, 
 
Nothing I cared, in the lamb white days, that time would take 
me 
Up to the swallow thronged loft by the shadow of my hand, 
In the moon that is always rising, 
Nor that riding to sleep 
I should hear him fly with the high fields 
And wake to the farm forever fled from the childless land. 
Oh as I was young and easy in the mercy of his means, 
Time held me green and dying 
Though I sang in my chains like the sea. 
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Σε σπίτι ολόχαρο, εκλεκτός αλεπούδων, φασιανών, 
κάτω από νέα σύννεφα, όσο βαστάει καρδιά ευτυχισµένος, 
στον ήλιο χιλιογεννηµένος, 
παράφορους άνοιγα δρόµους, 
οι πόθοι µου όργωναν τα ολόσπαρτα χωράφια του σπιτιού 
κι ούτε που µ’ ένοιαζε, σ’ αυτό το γαλάζιο µου αλισβερίσι, 
αν βγάζει λίγα πρωινά τραγούδια ο µουσικός τροχός 
του χρόνου, πριν τα πράσινα κι ολόχρυσα παιδιά 
πίσω του εκπέσουν απ’ τη χάρη. 
 
∆ε µ’ ένοιαζε, πλάι στον αµνό των ηµερών, αν ίσως 
έπιανε ο χρόνος του χεριού µου τη σκιά 
και µ’ έπαιρνε από κείνη τη µεγάλη χελιδονοφωλιά, 
σ’ αιώνιο φεγγάρι, ούτε αν τη νύχτα 
άκουγα τις φτερούγες του να παίρνουν τα λιβάδια 
και ξύπναγα στο αγρόκτηµα, 
αιώνια µοναχός σε γη χωρίς παιδιά. 
Αχ, νέος εγώ κι ελεύθερος, στο έλεος των υποστατικών του· 
ο χρόνος ανθηρό θνητό µε συγκρατούσε, 
εµένα που τραγούδησα θάλασσα στα δεσµά µου. 
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LIE STILL, SLEEP BECALMED 
 
 
Lie still, sleep becalmed, sufferer with the wound 
In the throat, burning and turning.  All night afloat 
On the silent sea we have heard the sound 
That came from the wound wrapped in the salt sheet. 
 
Under the mile off moon we trembled listening 
To the sea sound flowing like blood from the loud wound 
And when the salt sheet broke in a storm of singing 
The voices of all the drowned swam on the wind. 
 
Open a pathway through the slow sad sail, 
Throw wide to the wind the gates of the wandering boat 
For my voyage to begin to the end of my wound, 
We heard the sea sound sing, we saw the salt sheet tell. 
Lie still, sleep becalmed, hide the mouth in the throat, 
Or we shall obey, and ride with you through the drowned. 
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ΜΕΙΝΕ ΑΚΙΝΗΤΟΣ ΗΣΥΧΑΣΕ ΚΟΙΜΗΣΟΥ 
 
Μείνε ακίνητος, ησύχασε, κοιµήσου,  
τυραννισµένε εσύ µε την πληγή 
στο λαρύγγι να φλογίζεται, ν’ ανοίγει.  
Όλη νύχτα καταδρόµοι 
ενός σιωπηλού πελάγου, συνακούγαµε τον ήχο 
που αφορµούσε η πληγή µέσ’ στο σάβανο της άρµης. 
 
Κάτω από µίλια µακρινό φεγγάρι έτρεµ’ η ακοή 
τη θάλασσα που ανάβλυζε σαν αίµα απ’ την πληγή 
κι όταν µια θύελλα τραγουδιών  
ξετύλιξε το σάβανο της άρµης, 
κολύµπησε στον άνεµο κάθε φωνή πνιγµένου. 
 
Χάραξε δρόµο στο νωθρό, στενάχωρο πανί, 
άνοιξε διάπλατες στον άνεµο  
τις πύλες του χαµένου καραβιού, 
το ταξίδι µου ν’ αρχίσω για το τέλος της πληγής µου. 
 
Τραγούδι ακούσαµε της θάλασσας τον ήχο,  
λόγο το σάβανο της άρµης. 
Μείνε ακίνητος, ησύχασε, κοιµήσου,  
κρύψε το στόµα στο λαρύγγι, 
αλλιώς θα υποταχθούµε, µέσ’ στους πνιγµένους  
θα καλπάσουµε µαζί.  
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IN MY CRAFT OR SULLEN ART 
 
 
In my craft or sullen art 
Exercised in the still night 
When only the moon rages 
And the lovers lie abed 
With all their griefs in their arms, 
I labour by singing light 
Not for ambition or bread 
Or the strut and trade of charms 
On the ivory stages 
But for the common wages 
Of their most secret heart. 
 
Not for the proud man apart 
From the raging moon I srite 
On these spindrift pages 
Nor for the towering dead 
With their nightingales and psalms 
But for the lovers, their arms 
Round the griefs of the ages, 
Who pay no praise or wages 
Nor heed my craft or art. 
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ΜΕ ΜΑΣΤΟΡΙΑ Ή ΠΟΝΗΡΙΑ 
 
 
Με µαστοριά ή πονηριά, 
στην ησυχία της νύχτας ασκηµένη, 
όταν µονάχα το φεγγάρι πάνω ορµά 
κι ειν’ οι εραστές κλινογερµένοι 
µε τις πληγές τους αγκαλιά, 
ανάβω φως µελωδικό κι όλο δουλεύω, 
όχι για δόξα ή ψωµί, 
εγκώµια, συναλλαγές 
σε αλαβάστρινες σκηνές, 
µα για κοινές απολαβές 
που µυστικά η καρδιά τους µ’ ανασταίνει. 
 
Για τους έντιµους πολίτες που δεν ξέρουν 
φεγγάρι άγριο τι σηµαίνει, εγώ, δε γράφω 
ατέλειωτα χαρτιά τρικυµισµένα, 
ούτε για επώνυµους νεκρούς 
µε αηδόνια και ψαλµούς, 
παρά µόνο για εραστές, 
γι’ αγκαλιές γεµάτες χρόνων τις πληγές, 
Γι’ αυτούς που δε ζητούν απολαβές, 
καν δεν γνωρίζουν την πονηριά µου ή τέχνη. 
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LOVE IN THE ASYLUM 
 
A stranger has come 
To share my room in the house not right in the head, 
A girl mad as birds 
 
Bolting the night of the door with her arm her plume. 
Strait in the mazed bed 
She deludes the heaven-proof house with entering clouds 
 
Yet she deludes with walking the nightmarish room, 
At large as the dead, 
Or rides the imagined oceans of the male wards. 
 
She has come possessed 
Who admits the delusive light through the bouncing wall, 
Possessed by the skies 
 
She sleeps in the narrow trough yet she walks the dust 
Yet raves at her will 
On the madhouse boards worn thin by my walking tears. 
 
And taken by light in her arms at long and dear last 
I may without fail 
Suffer the first vision that set fire to the stars. 
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ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ 
 
Ήρθε µια ξένη 
να µοιραστεί την κάµαρά µου σ’ αυτό το  σπίτι το σαλό, 
ένα κορίτσι τρελό σαν  πουλί  
 
κλείνει µια πόρτα νύχτα µε τη φτερούγα του χεριού της. 
∆εµένη στο λαβύρινθο του κρεβατιού, εξαπατάει  
µε συννεφιά τον ακατόρθωτο παράδεισο του σπιτιού 
 
κι εξαπατάει µε περιπάτους της κάµαρας τον εφιάλτη, 
έναν ολόκληρο θάνατο, 
ή περιτρέχει φανταστικούς ωκεανούς αρσενικών θαλάµων. 
 
Ήρθε δαιµονισµένη, 
αυτή που δέχεται µιαν αυταπάτη φως,  
κάθε που τρέµει ο τοίχος, 
δαιµονισµένη ουρανό 
 
κοιµάται λίκνο ασφυκτικό, βαδίζει σκόνη, 
παραληρεί τη θέλησή της στα σανίδια 
που έλιωσα µε βήµατα δάκρυ ψυχιατρείου. 
 
Έτσι, σπρωγµένος απ’ το φως στην αγκαλιά της, 
 µπορώ επιτέλους, µέχρι τέλους, να υποφέρω σταθερά 
το πρώτο εκείνο όραµα που έβαλε φωτιά στ’ αστέρια. 
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AMONG THOSE KILLED IN THE DAWN RAID WAS A 
MAN AGED A HUNDRED 
 
When the morning was waking over the war 
He put on his clothes and stepped out and he died, 
The locks yawned loose and a blast blew them wide, 
He dropped where he loved on the burst pavement stone 
And the funeral grains of the slaughtered floor. 
Tell his street on its back he stopped a sun 
And the craters of his eyes grew springshots and fire 
When all the keys shot from the locks, and rang. 
Dig no more for the chains of his grey-haired heart. 
The heavenly ambulance drawn by a wound 
Assembling waits for the spade's ring on the cage. 
O keep his bones away from the common cart, 
The morning is flying on the wings of his age 
And a hundred storks perch on the sun's right hand. 
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ΑΝΑΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ 
ΕΠΙ∆ΡΟΜΗ ΗΤΑΝ ΚΙ ΕΝΑΣ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΩΝ 
 
 
Πάνω απ’ τον πόλεµο σηκώθηκε η αυγή. 
Ντύνεται, βγαίνει και πεθαίνει. 
Χαλάρωσαν οι κλειδαριές κι άγριος άνεµος τις παίρνει. 
Έπεσε εκεί που λάτρεψε: πλακόστρωτο σπασµένο, 
 
θάνατος, θάνατος οι αρµοί της πέτρας, σφάγιο η γη. 
Πείτε παντού πως έσβησε στην πλάτη του έναν ήλιο 
κι απ’ τους κρατήρες των µατιών του ανάβλυσε φωτιά, 
όταν ανοίξαν τα κλειδιά κι έπεσαν κι ακουστήκαν. 
 
Μη σκάψετε για τα δεσµά της γκρίζας του καρδιάς. 
Ασθενοφόρο αγγελικό έσυρε η  πληγή. 
Πλήθος προσµένει το άκουσµα της τσάπας στο κλουβί. 
 
Απ’ την κοινή αποκοµιδή σώστε τα κόκαλά του. 
Η αυγή πετάει µε τα φτερά των χρόνων του και στο δεξί 
χέρι του ήλιου εκατό κουρνιάζουν πελαργοί. 
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ON A WEDDING ANNIVERSARY 
 
The sky is torn across 
This ragged anniversary of two 
Who moved for three years in tune 
Down the long walks of their vows. 
 
Now their love lies a loss 
And Love and his patients roar on a chain; 
From every tune or crater 
Carrying cloud, Death strikes their house. 
 
Too late in the wrong rain 
They come together whom their love parted: 
The windows pour into their heart 
And the doors burn in their brain. 



 102

ΣΕ ΜΙΑΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΓΑΜΟΥ 
 
 
Κοµµάτια τώρα ο ουρανός: 
ένα κουρέλι επέτειος δυο πλασµάτων 
που βάδισαν πιασµένοι τρία χρόνια 
τις απλωσιές των υποσχέσεών τους. 
 
Τώρα, η αγάπη τους χαµένη. 
Η αγάπη και οι έγκλειστοί της ουρλιάζουν αλυσοδεµένοι· 
πίσω από κάθε σύννεφο που φέρνει 
βροχή ή κρατήρα, θάνατος χτυπάει το σπιτικό τους. 
 
Αργά πολύ και κάτω από λάθος  
βροχή σµίγουν αυτοί που χώρισε η αγάπη: 
τα τζάµια λιώνουν στην καρδιά τους, 
καίγονται οι πόρτες στα µυαλά τους. 
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THE HUNCHBACK IN THE PARK 
 
The hunchback in the park 
A solitary mister 
Propped between trees and water 
From the opening of the garden lock 
That lets the trees and water enter 
Until the Sunday sombre bell at dark 
 
Eating bread from a newspaper 
Drinking water from the chained cup 
That the children filled with gravel 
In the fountain basin where I sailed my ship 
Slept at night in a dog kennel 
But nobody chained him up. 
 
Like the park birds he came early 
Like the water he sat down 
And Mister they called Hey mister 
The truant boys from the town 
Running when he had heard them clearly 
On out of sound 
 
Past lake and rockery 
Laughing when he shook his paper 
Hunchbacked in mockery 
Through the loud zoo of the willow groves 
Dodging the park keeper 
With his stick that picked up leaves. 
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Ο ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 
 
 
Ο καµπούρης στο πάρκο, 
ένας κύριος µοναχικός, 
µόνιµα εγκατεστηµένος ανάµεσα στα δέντρα  
και το νερό, απ’ τη στιγµή που άνοιγε η πύλη 
να µπούνε µέσα δέντρα και νερό, 
µέχρι που σήµαινε θλιµµένη η Κυριακή: νυχτώνει. 
 
Έτρωγε ψωµί σε µιαν εφηµερίδα, 
έπινε νερό από την κούπα 
που γέµιζαν χαλίκια τα παιδιά, δεµένη 
στη γούρνα  που ταξίδευα το καραβάκι µου. 
Κοιµόταν σ’ ένα σπιτάκι σκύλου, 
µα δεν τον έδενε κανείς. 
 
Έφτανε νωρίς- νωρίς σαν τα πουλιά 
και θρονιαζότανε παντού σαν το νερό, 
Έ, κύριος, ψιτ Κύριος, 
του φώναζαν τ’ αργόσχολα παιδιά  
κι έτρεχαν, όταν τ’ άκουγε, να εξαφανιστούν 
µέσ’ στη σιωπή, 
 
της λίµνης µε τα ψεύτικα βραχάκια. 
Χασκογελούσαν: δες εκεί πώς διπλώνει  
την εφηµερίδα· παράσταιναν καµπούρηδες 
στον ηχολογικό κήπο µε τις ιτιές, 
ξεφεύγοντας το φύλακα 
και το µπαστούνι για τα φύλλα. 
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An the old dog sleeper 
Alone between nurses and swans 
While the boys among willows 
Made the tigers jump out of their eyes 
To roar on the rockery stones 
And the groves were blue with sailors 
 
Made all day until bell time 
A woman figure without fault 
Straight and tall from his crooked bones 
That she might stand in the night 
After the locks and chains 
 
All night in the unmade park 
After the railings and shrubberies 
The birds the grass the trees the lake 
And the wild boys innocent as strawberries 
Had followed the hunchback 
To his kennel in the dark. 
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Κι ο γεροσκυλοϋπνωτής 
έµενε εκεί, ανάµεσα σε κύκνους και νταντάδες, 
καθώς τ’ αγόρια στις ιτιές, 
πετούσαν απ’ τα µάτια 
τίγρεις που αγρίευαν σε αλπικά βραχάκια 
και σε δασάκια µπλε από τους ναύτες. 
 
Σχηµάτιζε όλη µέρα 
µια τέλεια γυναικεία φιγούρα, 
ίσια σαν νεαρή φτελιά, 
ίσια, ψηλή, φτιαγµένη απ’ τα γερµένα κόκαλά του, 
έτσι που έλεγες: θα µείνει όλη νύχτα εκεί, 
µετά από τόσα λουκέτα κι αλυσίδες, 
 
ολονυχτίς στο σκορπισµένο πάρκο, 
µετά από τόσους φράχτες και γρασίδια, 
τα δέντρα, τα πουλιά, τη λίµνη 
κι εκείνα τ’ άγρια παιδιά σαν φράουλες αθώα 
ν’ ακολουθούνε τον καµπούρη στο σκοτάδι, 
προς το σκυλόσπιτό του. 



 107

 
 



 108

 
 
 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΥΠΝΟΣ 
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DO NOT GO GENTLE INTO THAT GOOD NIGHT 
 
 
Do not go gentle into that good night, 
Old age should burn and rave at close of day; 
Rage, rage against the dying of the light. 
 
Though wise men at their end know dark is right, 
Because their words had forked no lightning they 
Do not go gentle into that good night. 
 
Good men, the last wave by, crying how bright 
Their frail deeds might have danced in a green bay, 
Rage, rage against the dying of the light. 
 
Wild men who caught and sang the sun in flight, 
And learn, too late, they grieved it on its way, 
Do not go gentle into that good night. 
 
Grave men, near death, who see with blinding sight 
Blind eyes could blaze like meteors and be gay, 
Rage, rage against the dying of the light. 
 
And you, my father, there on the sad height, 
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray. 
Do not go gentle into that good night. 
Rage, rage against the dying of the light. 
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ΜΗΝ ΠΑΣ ΣΙΓΑ ΣΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΤΟ ΚΑΛΟ 
 
Μην πας σιγά στο βράδυ το καλό, 
πρέπει να ουρλιάζουν και να καίνε αποβραδίς τα γερατειά· 
αντιστάσου, αντιστάσου στου φωτός τον τελειωµό. 
 
Αν και το ξέρουν οι σοφοί  πως το σκοτάδι είναι σωστό, 
γιατί άνοιξαν οι λέξεις τους και λάµψη πουθενά, 
δεν πάνε αυτοί σιγά στο βράδυ το καλό. 
 
Αποχωρώντας οι καλοί, θρηνούν για το χορό 
που θ’ άστραφτε η συστολή σε µια ζεστή αγκαλιά. 
Αντιστέκονται κι αυτοί στου φωτός τον τελειωµό. 
 
Για ένα τραγούδι οι ατίθασοι, χτυπούν τον ήλιο στο φτερό 
και το τραγούδι κάποτε θρήνος του ήλιου καταντά, 
όµως δεν πάνε αυτοί σιγά στο βράδυ το καλό. 
 
Οι σοβαροί, σχεδόν τυφλοί, στο τέλος βλέπουν φωτεινό 
κι ολόχαρο µετέωρο να καίει τα µάτια τα τυφλά 
κι αντιστέκονται κι αυτοί στου φωτός τον τελειωµό. 
 
Κι εσύ, πατέρα µου, εκεί, στης θλίψης το βουνό, 
σ’ εκλιπαρώ, κατάρα, ευχή τα δάκρυα σου τα σκληρά, 
µην πας σιγά στο βράδυ το καλό. 
Αντιστάσου, αντιστάσου στου φωτός τον τελειωµό. 
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Too proud to die; broken and blind he died 
The darkest way, and did not turn away, 
A cold kind man brave in his narrow pride 
 
On that darkest day, Oh, forever may 
He lie lightly, at last, on the last, crossed 
Hill, under the grass, in love, and there grow 
 
Young among the long flocks, and never lie lost 
Or still all the numberless days of his death, though 
Above all he longed for his mother's breast 
 
Which was rest and dust, and in the kind ground 
The darkest justice of death, blind and unblessed. 
Let him find no rest but be fathered and found, 
 
I prayed in the crouching room, by his blind bed, 
In the muted house, one minute before 
Noon, and night, and light. the rivers of the dead 
 
Veined his poor hand I held, and I saw 
Through his unseeing eyes to the roots of the sea. 
(An old tormented man three-quarters blind, 
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Bρέθηκε ηµιτελές µετά το θάνατό  του και δηµοσιεύθηκε µε την επιµέλεια του 
φίλου του και ποιητή Vernon Watkins [1906–1967 ] 
 
 
«Πολύ περήφανος για να πεθάνει, πέθανε αδύναµος, τυφλός. 
Πέθανε τόσο σκοτεινά κι όµως δε δείλιασε στιγµή: 
γενναίος µέσ’ στην αδέκαστη έπαρσή του, άνθρωπος δίκαιος, 

 σοβαρός.  
 
Πέθανε τόσο σκοτεινά. Αν γίνεται, αν µπορεί, 
φως ας υπάρξει, επιτέλους, στον τελευταίο Γολγοθά, 
κάτω απ’ τα χόρτα, αγαπηµένος, πάντα νέος 
 
ανάµεσα στ’ ατέλειωτα κοπάδια, ποτέ να µη χαθεί 
τις απροσµέτρητες ηµέρες του θανάτου βουβός να µη διαβεί, 
γιατί στο τέλος προσδοκούσε της µάνας του το στήθος: 
 
στάχτη κι ανάσα για µια γη που ν’ αποδίδει σκοτεινή 
τη σκοτεινή δικαιοσύνη του θανάτου, αδέκαστη, τυφλή. 
Ας µην αναπαυθεί, ας βρει πατέρα κι ας κριθεί». 
 
Γονατισµένη κάµαρα, τυφλό κρεβάτι, σπίτι σιωπηλό. 
Προσευχόµουν· πάντα και πάντα ένα λεπτό πρωτύτερα 
και µεσηµέριαζε και βράδιαζε και φώτιζε. Τα ποτάµια των νε-
κρών 
 
ξεχύνονταν σαν φλέβες στο φτωχό χέρι που κρατούσα και είδα, 
µέσα στα αόρατα µάτια του, τις ρίζες της θάλασσας. 
(Ένας γέρος βασανισµένος, τυφλός κατά τα τρία τέταρτα. 
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I am not too proud to cry that He and he 
Will never never go out of my mind. 
All his bones crying, and poor in all but pain, 
 
Being innocent, he dreaded that he died 
Hating his God, but what he was was plain: 
An old kind man brave in his burning pride. 
 
The sticks of the house were his; his books he owned. 
Even as a baby he had never cried; 
Nor did he now, save to his secret wound. 
 
Out of his eyes I saw the last light glide. 
Here among the liught of the lording sky 
An old man is with me where I go 
 
Walking in the meadows of his son's eye 
On whom a world of ills came down like snow. 
He cried as he died, fearing at last the spheres' 
 
Last sound, the world going out without a breath: 
Too proud to cry, too frail to check the tears, 
And caught between two nights, blindness and death. 
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∆εν είµαι τόσο περήφανος για να κραυγάσω πως Αυτός κι αυτός 
δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από το νου µου. 
Κάθε του κόκαλο κραυγάζει, είναι φτωχός κι άλλο παρά τον πό-
νο του δεν έχει. 
 
Κάποτε σαν να ’γινε τόσο αθώος και φοβήθηκε πως θα πέθαινε 
µισώντας το Θεό του, όµως δεν ήταν παρά πόνος: 
∆ίκαιος άνθρωπος, ψυχρός, γενναίος µέσ’ στην αδέκαστη έπαρ-
σή του. 
 
Τα ξύλα του σπιτιού ήταν δικά του· και τα βιβλία δικά του. 
∆εν έκλαψε ποτέ σαν το παιδί· 
Ούτε και τώρα· κρύφτηκε στη µυστική πληγή του. 
 
Είδα να γλιστράει από τα µάτια του η τελευταία νύχτα. 
Εδώ, κάτω από το φως του άρχοντα ουρανού, 
ένας γέρος τυφλός θα είναι πάντα µαζί µου, όπου πηγαίνω, 
 
θα τριγυρίζει στα λιβάδια των µατιών ενός παιδιού 
που γύρω του χιονίζει έναν κόσµο απελπισία, του παιδιού του. 
Έκλαψε όταν έσβησε, φοβήθηκε τον τελευταίο ήχο 
 
των αστεριών, πώς φεύγει ο κόσµος δίχως µιαν ανάσα: 
πολύ περήφανος για να κλάψει, πολύ αδύναµος για να κρατήσει 
τα δάκρυά του 
και πιάστηκε ανάµεσα σε δύο νύχτες, της τύφλωσης και του θα-
νάτου. 
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O deepest wound of all that he should die 
On that darkest day. oh, he could hide 
The tears out of his eyes, too proud to cry. 
 
Until I die he will not leave my side.) 
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Ω, βαθύτερη πληγή δε γινόταν να πεθάνει 
τόσο, µα τόσο σκοτεινά. Ω, δάκρυα 
που έκρυψε στα δάκρυά του, πολύ περήφανος για να κλάψει. 
 
Όσο που να πεθάνω, δεν πρόκειται να φύγει από κοντά µου.) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ1 
 
 
 

Ζητάς να µάθεις πώς και γιατί άρχισα να γράφω ποίηση, ποιοι 
ποιητές ή ποια είδη ποίησης µε παρακίνησαν και µ’ επηρέασαν. 
 Απαντώντας στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, σου δη-
λώνω πως άρχισα να γράφω επειδή ερωτεύτηκα τις λέξεις. Τα 
πρώτα ποιήµατα που γνώρισα ήταν παιδικά τραγούδια και αγά-
πησα τις λέξεις τους πολύ πριν καταφέρω να τα διαβάσω. Τι α-
ντιπροσώπευαν, τι συµβόλιζαν και τι εννοούσαν εκείνες οι λέ-
ξεις, µε απασχόλησε πολύ αργότερα. Μόνον ο ήχος τους µε εν-
διέφερε, την ώρα που ξεπήδαγαν από τα χείλη κάποιων εντελώς 
αδιάφορων και ακατανόητων µεγάλων όντων που όπως έδειχναν 
τα πράγµατα είχαν εγκατασταθεί για τα καλά στον κόσµο µου. 
Τον καιρό εκείνο οι λέξεις έφταναν στ’ αυτιά µου όπως οι κα-
µπάνες, τα όργανα, ο άνεµος, η θάλασσα, η βροχή, το κάρο του 
γαλατά, τα πόδια των αλόγων στο δρόµο, τα κλαδιά των δέ-
ντρων στα παράθυρα. Πες πως είσαι εκ γενετής κωφάλαλος και 
ξαφνικά αρχίζεις ν’ ακούς. Κάπως έτσι. Αδιαφορούσα το νόηµά 
τους. ∆ε µ’ ένοιαζε τι έπαθαν ο Jack, η Jill και η Mother Goose2. 
Ενδιαφερόµουν µόνο γι’ αυτό που πάθαιναν τ’ αυτιά µου στο 
άκουσµα των ονοµάτων και των παθηµάτων τους. Τα χρώµατα 
που σκόρπιζαν οι λέξεις µε ενδιέφεραν. Τώρα που το ξανασκέ-
φτοµαι, νοµίζω πως µάλλον εξιδανικεύω τις αντιδράσεις µου 
απέναντι σε κείνα τα απλά, όµορφα και αυθόρµητα στιχάκια. 
Αλλά, ειλικρινά, είναι το µόνο που θυµάµαι, έστω και αν πρό-
κειται για µια φυσιολογική υποχώρηση της µνήµης µου. Κεραυ-
νοβόλος έρωτας! ∆εν µπορώ να βρω κάτι καλύτερο. Ερωτεύτη-
κα τις λέξεις και παραµένω στο έλεός τους. Από την άλλη, νοµί-
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ζω πως γνωρίζω αρκετά καλά  τη συµπεριφορά τους, ώστε να 
τις επηρεάζω λιγάκι. Καµιά φορά µάλιστα, καταφέρνω να πε-
ράσει το δικό µου. Φαίνεται να το απολαµβάνουν. Πάντως, κα-
τρακύλησα στην αγκαλιά τους µε την πρώτη. Όταν άρχισα να 
διαβάζω – στην αρχή παιδικά ποιήµατα και µετά λυρικά και 
µπαλάντες – συνειδητοποίησα πως είχα ανακαλύψει τα πιο εν-
διαφέροντα πράγµατα στον κόσµο. Έτσι νόµιζα τουλάχιστον. 
Φαινοµενικά, ήταν άψυχα, ασπρόµαυρα. Μέσα τους όµως έ-
κρυβαν σπουδαία πράγµατα. Με την πρώτη ευκαιρία ανάβλυζαν 
αγάπη και τρόµο κι ευσπλαχνία και έκπληξη και όλες εκείνες τις 
σκοτεινές αφαιρέσεις που κάνουν την εφήµερη ζωή µας επικίν-
δυνη, θαυµάσια, υποφερτή. Από τα βάθη της ύπαρξής τους, ξε-
πηδούσαν τα µπουρίνια και τα γαυγίσµατα και οι λόξιγκες και 
τα γκαρίσµατα της απλής, καθηµερινής, αστείας γης µας. Το 
σχήµα, οι σκιές, το µέγεθος και οι ήχοι τους βροντούσαν κι ά-
στραφταν και κελαηδούσαν και κάλπαζαν γύρω µου, κι όσο πιο 
αστείο ήταν αυτό που σήµαιναν, τόσο πιο αστεία µου φαίνο-
νταν. Περνούσα την εποχή της αθωότητας. Οι λέξεις µε χτυ-
πούσαν καταπρόσωπο, αφού δεν τις εµπόδιζε κανένας καθω-
σπρέπει συσχετισµός. Απλά ήταν αυτό που ανάβλυζε εντελώς 
απροσδόκητα από τα βάθη τους: αυθεντικές στάλες παραδείσιας 
δροσιάς που µούσκευαν τα πάντα. Τινάζονταν και λαµποκοπού-
σαν, δηµιουργώντας νέους, κατάδικούς τους συσχετισµούς. 
∆ιάβαζα «Ride a cock-horse to Banbury Cross»3 και οι λέξεις µε 
στοίχειωναν κυριολεκτικά, παρόλο που δεν ήξερα τι ήταν αυτό 
το cock-horse και δεν είχα ιδέα κατά πού έπεφτε το Banbury 
Cross. Το ίδιο έπαθα κι αργότερα, όταν διάβασα τους στίχους 
του John Donne «Go and catch a falling star,/Get with child a 
mandrake root»4. Στην αρχή δεν κατάλαβα τίποτε. Πολύ αργό-
τερα, καθώς διάβαζα ολοένα και περισσότερα πράγµατα που δεν 
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ήταν πάντα ποίηση, συνειδητοποίησα πως ήµουν καταδικασµέ-
νος να ζω µε τις λέξεις και µέσα στις λέξεις. Στην πραγµατικό-
τητα, ήµουν αναγκασµένος να γίνω ένας εργάτης των λέξεων 
και τίποτε περισσότερο. Πρώτη µου δουλειά, λοιπόν, ήταν να 
γνωρίσω και κατανοήσω τούς ήχους και το υλικό τους. Πώς και 
που θα τις χρησιµοποιούσα, τι θα έλεγα µε αυτές, ήταν κάτι που 
θα µε απασχολούσε αργότερα. Τώρα έπρεπε να µάθω τα πάντα 
για το ποιόν, τις διαθέσεις, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, τις 
συναισθηµατικές µεταπτώσεις, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
τους. [Νοµίζω όµως πως άρχισα να γίνοµαι ασαφής. ∆ε µου α-
ρέσει να µιλώ για τις λέξεις. Τις περισσότερες φορές καταλήγω 
να χρησιµοποιώ άσχηµες, άστοχες, ξεπερασµένες και δυσνόητες 
εκφράσεις.]  Μου φτάνει να τους συµπεριφέροµαι όπως ο µά-
στορας στο ξύλο, στην πέτρα ή σε ό,τι είναι του χεριού του, τέ-
λος πάντων. Μου αρέσει να τις πελεκάω, να τις χαράζω, να τις 
πλάθω, να τις γυαλίζω, να τις φέρνω στα µέτρα ενός σχεδίου, 
µιας περιόδου, ενός γλυπτού, µιας φούγκας που θα εκφράζει 
κάποια λυρική παρόρµηση, κάποια πνευµατική αµφιβολία ή βε-
βαιότητα, κάποια µισοσυνειδητή αλήθεια, την οποία πρέπει να 
πλησιάσω και να συνειδητοποιήσω. Ήµουν ακόµη πολύ µικρός. 
Πήγαινα στο ∆ηµοτικό. Εκεί, στο γραφείο του πατέρα µου, πά-
ντα πριν τα µαθήµατά µου, τα οποία -  παρεπιπτώντως - δεν έ-
κανα ποτέ, έµαθα να ξεχωρίζω τα διάφορα είδη γραφής, την ο-
µορφιά από την ασχήµια. Το πρώτο και µεγαλύτερο είδος ελευ-
θερίας που απόλαυσα ήταν η δυνατότητα να διαβάζω οτιδήποτε 
και κυρίως οτιδήποτε µε ενδιέφερε. ∆ιάβαζα τα πάντα, µε τα 
µάτια πεταγµένα έξω από την έκπληξη. ∆ε φανταζόµουν πως 
µέσα σε ένα βιβλίο θα µπορούσαν να συµβούν τόσα πράγµατα: 
τόσες αµµοθύελλες και ανεµοθύελλες, τόσες τιµωρίες και τόσες 
παρανοµίες, τόση συγκλονιστική ηρεµία και τόσα γέλια, τόσα 
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και τόσο εκτυφλωτικά φώτα που καταύγαζαν µια µόλις αφυπνι-
σµένη σκέψη, αναβλύζοντας από τις σελίδες, σκάζοντας σε εκα-
τοµµύρια κοµµάτια  που ήταν όλα λέξεις και κάθε λέξη  πάντα 
ζωντανή µέσα στη γλύκα, στο µεγαλείο, στην ιδιορρυθµία και 
στη λάµψη της. [Υποτίθεται πως αυτά που λέω δεν πρέπει να 
είναι τόσο µπερδεµένα όσο τα ποιήµατά µου. Αλλά τι να κάνω; 
Προσπαθώ!] Έγραψα αναρίθµητες αποµιµήσεις που δεν τις 
θεώρησα ποτέ αποµιµήσεις. Νοµίζω πως ήταν υπέροχα, αυθε-
ντικά πράγµατα. Κάτι σαν αυγά τίγρεων. Μιµούµουν οτιδήποτε 
διάβαζα: Sir Thomas Brown5, De Quincey6, Henry Newbolt7, 
λαϊκές µπαλάντες, Blake8, Baroness Orczy9, Marlowe10, 
Chums11, Εικονιστές12, τη Βίβλο, Poe13, Keats14, Lawrence15, 
ανωνύµους συγγραφείς και Shakespeare. Μεγάλο µπέρδεµα, 
όπως καταλαβαίνεις. Και να σκεφτείς πως αυτοί είναι µόνο όσοι 
θυµάµαι. ∆οκίµασα το αγύµναστο, αδέξιο χέρι µου σχεδόν σε 
κάθε ποιητικό τρόπο. Πώς θα µάθαινα τα κόλπα της δουλειάς, 
αν δεν προσπαθούσα να τα καταφέρω µόνος µου; Έµαθα πως τα 
φτηνά κόλπα βγαίνουν εύκολα. Όσο για τα καλά, αυτά που βοη-
θούν να πεις µε το δραστικότερο και σαφέστερο τρόπο ό,τι νο-
µίζεις πως θέλεις να πεις, τα µαθαίνω ακόµη. [Πρόσεξε! Όταν 
βρίσκεσαι σε µια σοβαρή συντροφιά, πρέπει να χρησιµοποιείς 
άλλα ονόµατα για αυτά τα κόλπα. Λόγου χάρη: τεχνικές επι-
νοήσεις, προσωδιακοί πειραµατισµοί κ.τ.λ.]  
 Άρα, οι συγγραφείς που επηρέασαν τα πρώτα µου ποιή-
µατα και διηγήµατα ήταν αυτοί που διάβαζα τότε. Όπως θα έ-
χεις ήδη αντιληφθεί, από τον παραπάνω συνοπτικό κατάλογο, 
κάλυπταν ένα αρκετά ευρύ φάσµα: από συγγραφείς περιπετειών 
για µαθητές, µέχρι αξεπέραστους και αµίµητους δασκάλους, 
όπως ο Blake. Έτσι ξεκίνησα. Το καλό γράψιµο µε επηρέασε 
όσο και το καλό.  Τις κακές επιρροές προσπάθησα να τις απο-
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βάλω κοµµάτι-κοµµάτι, σκιά-σκιά, αντίλαλο-αντίλαλο, µε δοκι-
µές και λάθη και απολαύσεις και δυσφορίες κι επιφυλάξεις, κα-
θώς ο έρωτάς µου για τις λέξεις µεγάλωνε και µαζί του µεγάλω-
νε το µίσος µου για τα χοντροκοµµένα χέρια που τις κακοποι-
ούσαν, τις παχύσαρκες γλώσσες που δεν ένιωθαν την ποικιλία 
των γεύσεών τους, τους αργόστροφους και τσαπατσούληδες µε-
ροκαµατιάρηδες της πένας που τις εξαφάνιζαν σ’ έναν άχρωµο 
και άνοστο χυλό., τους σχολαστικούς που τις µετέτρεπαν σε ε-
πιβλητικά ψοφίµια σαν τα µούτρα τους. Επίτρεψέ µου να προ-
σθέσω πως ερωτεύτηκα τη γλώσσα και αποφάσισα να δουλέψω 
µε αυτήν και γι’ αυτήν, µέσω κάποιων συγκεκριµένων κειµέ-
νων. Ήταν: παιδικά τραγούδια και παραµύθια,, σκοτσέζικες 
µπαλάντες, µερικοί θρησκευτικοί ύµνοι, οι γνωστότερες ιστορίες 
της Βίβλου, οι Ψαλµοί, τα Τραγούδια της Αθωότητας16 του 
Blake, και εκείνος ο απόλυτα ακατανόητος, µαγικός, µυστηριώ-
δης και ασυνάρτητος Shakespeare που δίδασκαν στις πρώτες 
τάξεις του σχολείου, αφού προηγουµένως τον είχαν λιντσάρει 
κανονικά. 
 

* 
 
Στη συνέχεια, ρωτάς αν αληθεύει πως τα πεζά και τα ποιήµατα 
που δηµοσίευσα είναι επηρεασµένα από τον Joyce17, τη Βίβλο 
και το Freud18. Λέω: τα πεζά και τα ποιήµατα που «δηµοσίευ-
σα», γιατί όσα ανέφερα προηγουµένως περί επιρροών, αφορού-
σαν σε πρωτόλεια που δε δηµοσιεύτηκαν και δεν πρόκειται να 
δηµοσιευτούν ποτέ. Τον Joyce τον εκτιµώ απεριόριστα. ∆ιάβα-
σα µε µεγάλη προσοχή τόσο τον Οδυσσέα, όσο και τα πρώτα 
του διηγήµατα, αλλά δε µπορώ να πω ότι µε επηρέασε. Το σχε-
τικό ζήτηµα δηµιουργήθηκε όταν κάποιος έγραψε σε µια εφη-



 127

µερίδα πως ο τίτλος του βιβλίου µου Το πορτραίτο του καλλιτέ-
χνη ως νεαρού σκύλου, µοιάζει µε τον τίτλο του Joyce Το πορ-
τραίτο του καλλιτέχνη ως νεαρού κυρίου19. Είναι γνωστό πως 
υπάρχουν αµέτρητοι πίνακες µε παρόµοιους τίτλους. Το πορ-
τραίτο του καλλιτέχνη ως νεαρού κυρίου. Απλό και εύστοχο! Ο 
Joyce είναι ο πρώτος λογοτέχνης που χρησιµοποίησε εικαστικό 
τίτλο. Όσο για µένα... έκανα ένα κατά κάποιον τρόπο κυνικό 
παιχνίδι, αλλά σε καµιά περίπτωση δε σκόπευα να αναφερθώ 
στον Joyce. ∆ε νοµίζω πως ο Joyce συνέβαλε στον τρόπο µε τον 
οποίο γράφω, ειδικά ο Οδυσσέας του. Από την άλλη πλευρά, δε 
µπορώ ν’ αρνηθώ το γεγονός ότι ορισµένα από τα διηγήµατα 
του Πορτραίτου µου όλο και κάτι οφείλουν στους ∆ουβλινέζους 
του. Οι ∆ουβλινέζοι έφεραν κάτι καινούργιο στο χώρο του διη-
γήµατος και από τότε όλοι οι καλοί διηγηµατογράφοι κάπως 
ωφελήθηκαν, κάτι αξιοποίησαν, κάτι πήραν. 
 Τη Βίβλο την ανέφερα ήδη, στην αρχή. Το Νώε, τον Ιω-
νά, το Μωυσή, τον Ιακώβ, το ∆αβίδ, το Σολοµώντα και άλλους 
πολλούς, τους ήξερα από µικρός. Οι περίφηµες ιστορίες τους 
ανάβλυσαν από τους άµβωνες της Ουαλίας και µε  γέµισαν 
ρυθµούς. Το Βιβλίο του Ιώβ και τον Εκκλησιαστή τα διάβασα 
µόνος µου. Τα γεγονότα που αναφέρει η Καινή ∆ιαθήκη είναι, 
κατά κάποιον τρόπο, αναπόσπαστο µέρος της ζωής µου. ∆εν 
κάθισα όµως να τη µελετήσω συστηµατικά, ούτε προσπάθησα 
να αναπαράγω τη γλώσσα της. Στην πραγµατικότητα, τη γνωρί-
ζω τόσο λίγο, όσο κάθε παιδί που µεγάλωσε σε χριστιανικό πε-
ριβάλλον. Ό,τι βιβλικό υπάρχει στα γραπτά µου, προέρχεται από 
αναµνήσεις των παιδικών µου χρόνων και αποτελεί κοινό κτήµα 
των µελών κάθε αγγλόφωνης  κοινότητας. Τελικά, όλα τα γρα-
πτά µου περιέχουν πράγµατα γνωστά σε κάθε µέσο µορφωµένο 
άνθρωπο. Στα πρώτα ποιήµατά µου υπήρχαν ορισµένες δύσκο-
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λες λέξεις, αν και νοµίζω πως βρίσκονται εύκολα σε ένα οποιο-
δήποτε λεξικό. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν πολλές. Αποτε-
λούσαν σύµπτωµα µιας εφηβικής µανίας για επίδειξη, την οποία 
ελπίζω πως έχω ήδη αποβάλλει. 
 Και µε την ελπίδα αυτή, περνώ στην τρίτη «επιρροή»: 
στο Sigmund Freud. Τις θεωρίες και τις ανακαλύψεις του Dr. 
Freud τις γνώρισα κυρίως µέσω µυθιστορηµάτων που εκµεταλ-
λεύονταν τα ιατρικά περιστατικά του, µέσω επιστηµονικών 
«αρπαχτών» σε λαϊκές εφηµερίδες - οι οποίες, φαντάζοµαι, θα 
απλοποιούσαν δραµατικά το έργο του - και τέλος, µέσω κά-
ποιων µοντέρνων ποιητών, συµπεριλαµβανοµένου του Auden20, 
που προσπάθησε να εισάγει την ψυχαναλυτική ορολογία στην 
ποίησή του. Μόνο την Ερµηνεία των Ονείρων21 έχω διαβάσει 
και δεν µπορώ να θυµηθώ αν και κατά πόσο µε επηρέασε. Φυ-
σικά, κανένας σύγχρονος καλλιτέχνης, αν είναι τίµιος, δεν µπο-
ρεί να πει πως δεν επηρεάστηκε από τις πρωτοποριακές εργασί-
ες για το ασυνείδητο ή τουλάχιστον από τις συνέπειές τους στην 
επιστηµονική, φιλοσοφική και καλλιτεχνική εργασία της εποχής 
του. Όµως δεν είναι απαραίτητο να επηρεάστηκε και από τον 
τρόπο µε τον οποίο έγραφε ο Freud. 
 
 

* 
 
 
Πάµε τώρα στο τρίτο ερώτηµά σου: αν οι οµοιοκαταληξίες, οι 
ρυθµοί και οι λογοπλασίες µου είναι συνειδητά τεχνάσµατα. 
Ναι, κατηγορηµατικά! Είµαι ένας ακούραστος, υπεύθυνος, α-
παιτητικός και πονηρός εργάτης των λέξεων, έστω κι αν πολλές 
φορές το αποτέλεσµα δεν είναι ανάλογο, έστω κι αν δε δουλεύω 
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πάντα σωστά τα εργαλεία µου. Χρησιµοποιώ οτιδήποτε µπορεί 
να κατευθύνει το ποίηµά µου προς τα εκεί που θέλω: παλιά 
κόλπα, καινούργια κόλπα, λογοπαίγνια, σύνθετα, παράδοξα, 
υπαινιγµούς, παρώνυµα, παραγραµµατισµούς, καταχρήσεις, λα-
ϊκές εκφράσεις, παρηχήσεις, οµοιοκαταληξίες, ελαστικούς ρυθ-
µούς. Η γλώσσα µπορεί να πετύχει άπειρα τεχνάσµατα και είναι 
όλα στη διάθεσή µας. Κάποτε και οι ποιητές έχουν ανάγκη από 
λίγη διασκέδαση. Το πλέξιµο και το ξεπλέξιµο των λέξεων, οι 
επινοήσεις και τα τεχνάσµατα είναι µέρος µιας τέτοιας διασκέ-
δασης που µε τη σειρά της είναι µέρος µιας επίπονης εθελοντι-
κής εργασίας. 
 
 

* 
 
 
Στη συνέχεια, ρωτάς αν συµπλέκω τις λέξεις για να πετύχω κάτι 
καινούργιο, «Υπερρεαλιστικό», µε ορισµένη µέθοδο ή εντελώς 
αυθόρµητα. 
Εδώ έχει γίνει µπέρδεµα! Η µέθοδος των Υπερρεαλιστών ήταν 
η πλήρης αντίθεση σε οτιδήποτε προαποφασισµένο. Άφησέ µε 
να ξεκαθαρίσω το όλο ζήτηµα. Οι Υπερρεαλιστές [δηλαδή: υ-
πέρ-ρεαλιστές, αυτοί που δουλεύουν πέρα από το ρεαλισµό] ή-
ταν ορισµένοι  ζωγράφοι και συγγραφείς στο Παρίσι του ’20, 
που δεν πίστευαν στη συνειδητή επιλογή των εικόνων. Για να το 
θέσω αλλιώς, απέκρουαν τόσο τους Ρεαλιστές22 που προσπα-
θούσαν να αναπαράγουν πιστά αυτό που φαντάζονταν πως ήταν 
ο πραγµατικός κόσµος, όσο και τους Ιµπρεσιονιστές23 που προ-
σπαθούσαν να µεταφέρουν την εντύπωση αυτού που φαντάζο-
νταν πως ήταν ο πραγµατικός κόσµος. Οι Υπερρεαλιστές ήθε-
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λαν να καταδυθούν στο ασυνείδητο, σε εκείνο το µέρος της 
σκέψης που βρίσκεται κάτω από τη συνειδητή επιφάνεια, να 
ανασύρουν τις εικόνες χωρίς τη βοήθεια της λογικής και να τις 
µεταφέρουν όπως είναι, παράλογες, πνευµατικά ακατέργαστες, 
στους πίνακες και στα λογοτεχνήµατα. Ισχυρίζονταν πως αφού 
τα τρία τέταρτα της σκέψης µας είναι κρυµµένα, ο καλλιτέχνης 
θα πρέπει να αναζητήσει το υλικό του στο µεγαλύτερο, υποβρύ-
χια περιοχή, παρά σε εκείνον τον όγκο που επιπλέει σαν παγό-
βουνο στη θάλασσα του ασυνειδήτου. Μια από τις µεθόδους 
που χρησιµοποίησαν στην ποίηση ήταν η συµπαράθεση λέξεων 
και εικόνων λογικά ασύνδετων. Ήλπιζαν πως µε αυτό τον τρόπο 
θα καταφέρουν να δηµιουργήσουν µια ασυνείδητη, ονειρική 
ποίηση που θα αποδίδει τον πραγµατικό, φαντασιακό, υποβρύ-
χιο κόσµο της σκέψης πιο πιστά απ’ όσο η ποίηση της συνείδη-
σης που βασίζεται στις λογικές και αιτιακές σχέσεις των ιδεών, 
των αντικειµένων και των εικόνων. 
 Αυτό είναι, σε γενικές γραµµές, το πιστεύω των Υπερ-
ρεαλιστών. Το απορρίπτω απόλυτα. ∆ε µε ενδιαφέρει από πού 
προέρχονται οι εικόνες ενός ποιήµατος. Αν θέλεις µπορείς να τις 
βγάλεις από την πιο σκοτεινή υδάτινη άβυσσο ή από τα βάθη 
του εαυτού σου. Όµως, πριν φτάσουν στο χαρτί, θα πρέπει να 
περάσουν από όλα τα στάδια λογικής επεξεργασίας που διαθέτει 
η οργανωµένη σκέψη. Οι Υπερρεαλιστές24 πετάνε τις λέξεις στο 
χαρτί κατευθείαν από το χάος. ∆εν τις επεξεργάζονται, ούτε τις 
βάζουν σε µια τάξη. Γι’ αυτούς τάξη και επεξεργασία είναι το 
χάος. Πολύ αλαζονικό µου φαίνεται! Νοµίζουν πως ό,τι ανασύ-
ρουν από το ασυνείδητό τους είναι αυτόµατα και ενδιαφέρον, 
έχει εκ των προτέρων αξία. ∆ε συµφωνώ καθόλου. Μια από τις 
ικανότητες του ποιητή είναι να δίνει σαφή και κατανοητή µορ-
φή στο ασυνείδητο υλικό. Μια από τις κυριότερες χρήσεις της 
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οργανωµένης σκέψης είναι η επιλογή από την άµορφη µάζα του 
ασυνειδήτου, εκείνων των εικόνων που θα οδηγήσουν όσο µα-
κρύτερα γίνεται την πρόθεση του ποιητή. Σαν να λέµε, εκείνες 
που θα κάνουν το ποίηµά του όσο, καλύτερο γίνεται. 
 
 

* 
 
 
Το πέµπτο και τελευταίο ερώτηµα είναι – ο Θεός να βάλει το 
χέρι του – πώς ορίζω την ποίηση. 
 Προσωπικά, δε διαβάζω ποίηση παρά µόνο για ευχαρί-
στηση. ∆ιαβάζω µόνο τα ποιήµατα που µου αρέσουν. Αυτό ση-
µαίνει πως πρέπει να διαβάσω ένα σωρό που δε µου αρέσουν, 
µέχρι να βρω αυτό που µου αρέσει. Όταν το βρω, δεν µπορώ να 
πω τίποτε περισσότερο από ένα «Αυτό είναι!». Ύστερα το δια-
βάζω και το ευχαριστιέµαι. 
 ∆ιάβαζε τα ποιήµατα που σου αρέσει να διαβάζεις. Μη 
σε απασχολεί αν θεωρούνται σηµαντικά ή αν θ’ αντέξουν στο 
χρόνο. Σε τελευταία ανάλυση, έχει σηµασία τι είναι ποίηση; Αν 
χρειάζεσαι οπωσδήποτε έναν ορισµό, πες: «Ποίηση είναι αυτό 
που µε κάνει να γελάω ή να κλαίω ή να  χασµουριέµαι. Αυτό 
που κάνει τα δάχτυλα των ποδιών µου να τινάζονται. Αυτό που 
µε κάνει να θέλω ετούτο και το άλλο ή τίποτε απολύτως» κι ας 
πάει στο καλό. Σηµασία έχει η ευχαρίστηση που προσφέρει η 
ποίηση, όσο τραγική κι αν είναι. Σηµασία έχει αυτό το αιώνιο 
που κινείται πίσω της: ένα τεράστιο, υπόγειο ρεύµα από πόνου, 
ανοησία, φιλοδοξία, ψυχικές ανατάσεις και άγνοια – έστω κι αν 
το ποίηµα δεν έχει τις καλύτερες προθέσεις.  
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 Μπορείς να κοµµατιάσεις ένα ποίηµα για να δεις τι το 
κάνει τεχνικά άψογο. Όταν  τα σχήµατα, τα φωνήεντα, τα σύµ-
φωνα, οι οµοιοκαταληξίες, τα µέτρα απλωθούν µπροστά σου, 
µπορεί να αναφωνήσεις: «Αυτό είναι! Με συγκινεί γιατί έχει 
µαστοριά!» Στην πραγµατικότητα βρίσκεσαι ξανά στην αρχή, 
µπροστά σ’ εκείνη τη µυστηριώδη ικανότητα των λέξεων να σε 
συγκινούν. Ακόµη και η µεγαλύτερη µαστοριά, αφήνει πάντα 
κάποιες τρύπες, κάποια χάσµατα στην τεχνική, απ’ όπου τρυπώ-
νει, ρέει, αστράφτει και βροντά κάτι που δεν υπάρχει µέσα στο 
ίδιο το ποίηµα. 
 Η σύνθεση και η απόλαυση της ποίησης είναι και ήταν 
πάντα το πανηγύρι του Ανθρώπου, που µε τη σειρά του είναι το 
πανηγύρι του Θεού. 
 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 
 
1. Οι Σηµειώσεις για την τέχνη της ποίησης γράφτηκαν το καλοκαίρι του 
1951, σαν απάντηση στα ερωτήµατα που τέθηκαν από κάποιον µαθητή σε 
σχολείο της Laugharne. Στην παραθαλάσσια αυτή πόλη, ο Τόµας πέρασε 
µεγάλο µέρος της σύντοµης ζωής του. Το κείµενο δηµοσιεύτηκε το χειµώνα 
του 1961 στο αµερικανικό περιοδικό Texas Quarterly.  
 
2. Η Mother Goose [Μαµά Χήνα] είναι το φανταστικό πρόσωπο που λέει στα 
παιδιά των Άγγλων τα περίφηµα τραγουδάκια Nursery Rhymes, για να κοι-
µηθούν  Ο Jack και η Jill είναι παιδάκια που πρωταγωνιστούν σε ορισµένα 
από αυτά. 
 



 133

3. «Καβάλησε το ξύλινο αλογάκι σου και πήγαινε στο Banbury να δεις το 
σταυρό». Στίχος από αγγλικό παιδικό τραγούδι. Το Banbury είναι εµπορική 
πόλη του Oxford shire, γνωστή για τον πέτρινο σταυρό της. 
 
4. «Πήγαινε πιάσε ένα αστέρι που πέφτει / κάνε παιδί, µε ρίζα Μανδραγό-
ρα». Οι δύο πρώτοι στίχοι από το ποίηµα Τραγούδι του  Άγγλου µεταφυσικού 
ποιητή John Donne [1571/72 - 1631]. Ο Μανδραγόρας υπήρξε φυτό στου 
οποίου τη ρίζα απέδιδαν µαγικές ιδιότητες ήδη από την Αρχαιότητα. 
 
5. Sir Thomas Brown [1605 –1682]. Άγγλος ιατροφιλόσοφος µε µεγάλο επι-
στηµονικό και ηθικοδιδακτικό έργο.  
 
6. Thomas De Quincey [1785 – 1859]. Άγγλος ροµαντικός δοκιµιογράφος, 
µε ιδιότυπο στυλ και πρωτότυπη σκέψη. Τα µη συµβατικά θέµατα των βι-
βλίων του και η λεπτότητα των αναλύσεών του, κράτησαν ζωντανό το έργο 
του µέχρι τις µέρες µας. Ο De Quincey εκτιµήθηκε ιδιαίτερα στο δεύτερο 
µισό του 20ου αιώνα, για την τόλµη µε την οποία ερεύνησε το βάθος της αν-
θρώπινης ψυχής, χωρίς προκαταλήψεις.      
 
7. Henry Newbolt [1862 – 1938]. Άγγλος ποιητής και ιστορικών ειδικευµέ-
νος σε στρατιωτικά ζητήµατα. ∆ηµοφιλή υπήρξαν τα ποιήµατά του µε θέµα 
τη θάλασσα. 
 
8. William Blake [1757 – 1827]. Ο µεγάλος ποιητής, ζωγράφος και κοινωνι-
κός στοχαστής που κυριάρχησε, µε το ιδιότυπο στυλ και την ανεξάρτητη 
σκέψη του, στον προθάλαµο του αγγλικού Ροµαντισµού. Επαναστάτης από 
τη φύση του και χριστιανός από θέση, δηµιούργησε ένα εντυπωσιακό σε αι-
σθητική και διανοητική δύναµη έργο. 
 
9. Baroness Emmuska Orczy [1865 – 1947]. Αγγλίδα πεζογράφος, ουγγρικής 
καταγωγής. Υπήρξε µια από τις δηµοφιλέστερες µυθιστοριογράφους της 
Αγγλίας. Τα ελαφρά, αλλά έξυπνα γραµµένα βιβλία της γίνονταν ανάρπαστα  
αµέσως.  
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10. Christopher Marlowe [1564 – 1593]. Κλασικός Άγγλος θεατρικός συγ-
γραφέας. Τα πιο γνωστά και καθιερωµένα έργα του είναι «∆ρ. Φάουστους» 
και «Εδουάρδος ο ∆εύτερος».  
 
11. The Missing Chums. ∆ιάσηµα περιπετειώδη νεανικά αναγνώσµατα του 
Franklin W. Dixon. Ο Dixon δεν υπήρξε ποτέ. Ο επιχειρηµατίας Edward L. 
Stratemeyer [1862 – 1930] σχεδίαζε τους ήρωες διαφόρων λαϊκών σειρών 
και ανέθετε σε περιστασιακούς συγγραφείς τα τεύχη.   
 
12. Ο Εικονισµός  υπήρξε βραχύβιο ποιητικό ρεύµα των αρχών του 20ου αιώ-
να. Το όνοµα επινοήθηκε από το µεγάλο αµερικανό ποιητή Ezra Pound, για 
να καλύψει την τεχνική ορισµένων συγχρόνων του ποιητών που µετέφεραν 
στα ποιήµατά τους εικόνες απλές, µε λιτή διατύπωση και ελεύθερη αλλά 
προσεγµένη µετρική.  
 
13. Edgar Allan Poe [1809 – 1849]. Αµερικανός ποιητής και πεζογράφος. 
Θεωρείται πρόδροµος της µοντέρνας ποίησης και δηµιουργός του διηγήµα-
τος µυστηρίου. Η εντυπωσιακή µουσική των ποιηµάτων του, η αριστοτεχνι-
κή πλοκή των διηγηµάτων του και το υπαρξιακό βάθος της σκέψης του τον 
συγκαταλέγουν ανάµεσα στους µεγαλύτερους συγγραφείς του κόσµου.  
 
14. John Keats [1795 – 1821]. Άγγλος ροµαντικός ποιητής που πέθανε σε 
πολύ µικρή ηλικία, αλλά πρόλαβε να αφήσει πίσω του αριστουργήµατα. Από 
τα ποιήµατά του απουσιάζει το ανεξέλεγκτο συναίσθηµα που χαρακτήριζε 
τους ροµαντικούς. Το έργο του είναι ποτισµένο µε ένα κλασικό στοιχείο που 
του χαρίζει έντονη διανοητική ρώµη. 
  
15. Lawrence [1885 – 1930]. Άγγλος ποιητής, διηγηµατογράφος, µυθιστορι-
ογράφος και δοκιµιογράφος. Το πληθωρικό έργο του, στάθηκε ανάµεσα στο 
Ροµαντισµό και στο Μοντερνισµό, µε τολµηρές προτάσεις. Ο έρωτας, η κοι-
νωνική ελευθερία και η µεταφυσική αγωνία δηµιούργησαν ένα µοντέρνο 
µείγµα µε δραστικότητα που φτάνει απείραχτη µέχρι τις µέρες µας.  
 
16.Τα Τραγούδια της Αθωότητας µαζί µε τα Τραγούδια της Πείρας, είναι δύο 
από τα σηµαντικότερα έργα του William Blake. Παρόλο που γράφτηκαν σαν 
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παιδικά τραγούδια και πολλά από αυτά σε γνωστές µελωδίες, καταφέρνουν 
να θεµελιώσουν µιαν ολόκληρη οντολογία.  
 
17. James Joyce [1882 – 1941]. Ιρλανδός πεζογράφος που, σύµφωνα µε πολ-
λούς µελετητές, είναι ο σηµαντικότερος πεζογράφος του 20ου αιώνα. Οπωσ-
δήποτε όµως είναι ο µεγάλος ανατροπέας και ανανεωτής του µυθιστορήµα-
τος. Η συλλογή διηγηµάτων ∆ουβλινέζοι δηµιούργησε ένα νέο πλαίσιο εκφο-
ράς και µια πιο ελαστική δοµή. Το µεγάλο αφήγηµα Οδυσσέας ανέτρεψε τα 
στοιχεία ενότητας ενός κλασικού µυθιστορήµατος. Το Πορτραίτο του καλλι-
τέχνη ως νεαρού κυρίου είναι ένα ευφυές αφήγηµα και ένα βαθύ δοκίµιο γύ-
ρω στην καλλιτεχνική δηµιουργία.    
 
18. Sigmund Freud [1856 – 1939]. Ο κορυφαίος Γερµανός βιολόγος, νευρο-
χειρουργός και ψυχίατρος που οικοδόµησε την ψυχανάλυση, γκρεµίζοντας 
την εικόνα της ψυχής που είχε µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ο δυτικός άν-
θρωπος. Οι θεωρίες του συγκλόνισαν όλο το επιστηµονικό, φιλοσοφικό και 
καλλιτεχνικό στερέωµα και άνοιξαν το δρόµο στις πρωτοπορίες του σύγχρο-
νου κόσµου. 
 
19. Το Πορτραίτο του καλλιτέχνη ως νεαρού σκύλου είναι ένα από τα πιο χα-
ρακτηριστικά πεζογραφήµατα του Τόµας. Αποτελείται από σχετιζόµενα µε-
ταξύ τους αυτοβιογραφικά διηγήµατα. Αφορά στα παιδικά χρόνια του συγ-
γραφέα και στην ψυχολογική και καλλιτεχνική ανάπτυξή του. Από αυτή την 
άποψη έχει µεγάλες οµοιότητες µε το Πορτραίτο του καλλιτέχνη ως νεαρού 
κυρίου του Joyce. Παρόλα όσα δήλωνε ο Τόµας, η οµοιότητα φαίνεται πως 
ήταν σκόπιµη από την πλευρά του.   
 
20. W. H. Auden [1909 – 1973]. Ο µεγαλύτερος, µετά τον T.S.Elliot, Άγγλος 
ποιητής του 20ου αιώνα. Η τόλµη του, το σφρίγος των στίχων του, η διαύγεια 
και η πνευµατική πρωτοτυπία τον κάνουν ιδιαίτερα αγαπητό στους αριστε-
ρούς όλου του κόσµου. Το µεταφυσικό βάθος του, διατυπωµένο µε σπάνια 
απλότητα κάνει την περίπτωσή του µοναδική.  
 
21. Το βιβλίο Η Ερµηνεία των Ονείρων, αποτέλεσε το διαβατήριο του Freud 
για την ιστορία. Εκδόθηκε το 1899, αλλά είχε τυπωµένη χρονολογία το 1900. 
Εκθέτει την πρωτοποριακή µέθοδο ερµηνείας των ονείρων που χρησιµοποιεί 
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η ψυχανάλυση και παράλληλα διατυπώνει µια νέα τοπολογία της σκέψης, 
την οποία τέµνει σε συνειδητό και ασυνείδητο. Από την εποχή εκείνη, ο 
Freud συµπλήρωσε ή και αναθεώρησε ορισµένες λεπτοµέρειες. Η ουσία ό-
µως της µεθόδου παρέµεινε και παραµένει ανέπαφη.  
 
22. Ο Ρεαλισµός σαν  περιγραφικός και αξιολογικός όρος καλύπτει κάθε 
καλλιτεχνική προσπάθεια πιστής περιγραφής της ζωής. Σαν ιστορικός όρος 
καλύπτει τους καλλιτέχνες του τέλους του 19ου αιώνα που προσπάθησαν να 
ανιχνεύσουν τα πραγµατικά κίνητρα των ανθρώπων, απορρίπτοντας τις ηρω-
ικές εξιδανικεύσεις του Ροµαντισµού. Στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρ-
χές του 20ου , η πραγµατικότητα ήταν πολύ σκληρή. Ο Ροµαντισµός που είχε 
αναπτύξει το συναίσθηµα σαν αντίδραση στην ανατέλλουσα βιοµηχανική 
κοινωνία, πλάθοντας δαιµονιακούς, επαναστατηµένους ήρωες µε πάθη, είχε 
ήδη χάσει τη µάχη και είχε συρρικνωθεί  στα καλλιτεχνικά του στολίδια και 
σε έναν µικροαστικό ηδονισµό. Οι ρεαλιστές, παρόλο που ξεκίνησαν µε πρό-
θεση να αποκαλύψουν τους µηχανισµούς λειτουργίας του κόσµου, ξέπεσαν 
γρήγορα σε µια τετριµµένη αναπαραγωγή του περιβάλλοντος.   
 
23. Ο Ιµπρεσιονισµός είναι ένας όρος που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
ζωγραφικής. Στην αρχή περιέγραφε την προσπάθεια µιας περιορισµένης µε-
ρίδας ζωγράφων που εξέθεσαν το 1874 τα έργα τους στον ίδιο χώρο, να απο-
δώσουν την εντύπωση που προκαλεί ένα τοπίο, παρά το τοπίο το ίδιο. Στην 
πραγµατικότητα, είχαν την ίδια πρόθεση µε τους Ρεαλιστές. Ήθελαν να ξε-
σκεπάσουν το πραγµατικό πίσω από το πραγµατικό. Η µέθοδός τους σαν 
διανοητική ενέργεια τους σχετίζει µε τη Φαινοµενολογία, την ιδεαλιστική 
φιλοσοφία που αναζητά τη σχέση του ανθρώπου µε την πραγµατικότητα στο 
πρωταρχικό βίωµα του περιβάλλοντος. 
 
24. Οι ακρότητες των πρώτων Υπερρεαλιστών έδωσαν στο σπουδαίο κίνηµα 
έναν αρνητικό χαρακτήρα. Αλλά τα σηµαντικότερα έργα των Υπερρεαλι-
στών ήταν πολύ οργανωµένα. Η άποψη του Τόµας είναι σχηµατική. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΥΛΑΝ 

ΤΟΜΑΣ 
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Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ  ΝΤΥΛΑΝ ΤΟΜΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ* 
 
«…Ο Τόµας άσκησε απίστευτη επιρροή στην αµερικανική ποί-
ηση. Αν γυρίσεις πίσω και ρίξεις µια µατιά στα περιοδικά ποίη-
σης της δεκαετίας του πενήντα, δηλαδή την εποχή που ερχόταν 
τακτικά στις Ενωµένες Πολιτείες για να κερδίσει χρήµατα µε 
δηµόσιες αναγνώσεις, θ’ ανακαλύψεις πως ξαφνικά ποιητές α-
στικών προδιαγραφών, από αυτούς που έγραφαν για τον αντι-
σηµιτισµό, τη µόλυνση του περιβάλλοντος, τον υπερπληθυσµό, 
το σοσιαλισµό, άρχισαν ν’ ασχολούνται µε τις κουκουβάγιες. 
Κάπου πέρα, µακριά, υπήρχαν χωράφια. Οι αγρότες έκαιγαν τ’ 
αποµεινάρια της περσινής χρονιάς κι έσπερναν για την καινούρ-
για σοδειά. Θέλω να πω πως αυτά τα ποιήµατα έρχονταν κατευ-
θείαν από το Μανχάταν! Οι ποιητές αυτοί επινόησαν ένα ολό-
κληρο τοπίο κι ύστερα σταµάτησαν. Ο Τόµας πέθανε κι όλοι 
επέστρεψαν στις συνήθειές τους. 

Άκουσα αρκετές φορές τον Τόµας να απαγγέλλει και µαγεύ-
τηκα. Αλλά τότε ήµουν πολύ νέος και κατάλαβα πως είχα να 
µάθω ακόµη πολλά, ώσπου να µπορέσω να γράψω όπως εκεί-
νος, να ελέγξω τόσο υπέροχα το στίχο και να πετύχω την αρµο-
νία της γραφής του. Οπωσδήποτε, αρκετά ποιήµατά του είναι 
ασύλληπτα. Τον τηλεφωνικό κατάλογο να διάβαζε θα ακουγό-
ταν υπέροχος! Προς το τέλος της ζωής του, αναπαρήγαγε τον 
εαυτό του· στενοχωριόσουν να τον βλέπεις».  
 
* Ο σύγχρονος  Αµερικανός ποιητής Philip Levine[1928 - ] σε 
συνέντευξή του στο περιοδικό Atlantic Monthly, το 1999. 
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Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣΜΟΥ* 
 

«…Σαν Ηράκλειες Στήλες, σαν έκπτωτοι Τιτάνες που φυλά-
νε την είσοδο ενός δαντικού κύκλου, ορθώνονται δύο µεγάλοι 
νεκροί και πάντα ανήλικοι παραβάτες, οι ήρωες της µεταπολε-
µικής γενιάς: ο σαξοφωνίστας Charlie Parker2 και ο Ντύλαν 
Τόµας. Αν η λέξη «επιδίωξη» σηµαίνει κάτι, και οι δύο επιδίω-
ξαν την αυτοκαταστροφή τους. Και οι δύο νικήθηκαν από τον 
τρόµο του κόσµου στον οποίο ζούσαν, γιατί τελικά δεν µπορού-
σαν να αντισταθούν µε µόνο όπλο την αγνότητα της λυρικής 
τέχνης. Την τελευταία φορά που είδα τον Ντύλαν, η αυτοκατα-
στροφική µανία του δεν είχε ξεπεράσει ακόµη τα όρια της λογι-
κής. Έµοιαζε µε τη φοβισµένη ακινησία ενός υλικού που µόλις 
έχασε κάθε ίχνος ζωής. Τον πλησίαζες κι ένιωθες να σε παρα-
σέρνει ένας τεράστιος χείµαρρος από πέτρες. 

Ο Ντύλαν Τόµας και ο Charlie Parker µοιράζονταν πολύ πε-
ρισσότερα πράγµατα από την ολέθρια αυτοκαταστροφικότητά 
τους. Έµοιαζαν πολύ σαν καλλιτέχνες. Ήταν και οι δύο εξαιρε-
τικά αυθόρµητοι. Όµως αυτή η αυθορµησία, παρόλη την αναµ-
φισβήτητη γοητεία της, διέθετε πολύ µικρό βάθος, σε σύγκριση 
µε τους καλλιτέχνες του παρελθόντος. ∆εν προχώρησε ποτέ πέ-
ρα από ένα είδος µαγικής έκστασης, περιορισµένης στην ιδιότυ-
πη δηµιουργικότητά τους. Κύριο θέµα της ποίησης του Τόµας 
υπήρξε η αντιπαλότητα ανάµεσα στη γέννηση και στο θάνατο, ο 
πόνος της αιµατηρής ύπαρξης. Η µουσική δε διαθέτει, βέβαια, 
τόση σαφήνεια σαν τέχνη, αλλά όποιος γνώριζε καλά τον Char-
lie Parker καταλάβαινε πως τηρούσε την ίδια στάση απέναντι 
στα ταλέντο του. Και οι δύο είχαν την ίδια κεντρική άποψη: υ-
πάρχει µόνο ένα µέσο άµυνας ενάντια στην καταστροφή του 
κόσµου και είναι η καλλιτεχνική δηµιουργία. Ασφαλώς το ίδιο 
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ισχυρίζεται όλη η τέχνη και ειδικά η ποίηση. Το ίδιο πίστευε και 
ο Οράτιος,3 ο οποίος δεν είχε τίποτε κοινό µε τον Parker και τον 
Τόµας. Η διαφορά είναι πως ο Οράτιος διαπραγµατευόταν το 
βασικό θέµα της τέχνης του, στα πλαίσια µιας ολοµέταξης α-
σφάλειας. Για τον Ντύλαν και τον Bird το ίδιο θέµα ήταν τρό-
µος και αγωνία. Νοµίζω ότι αυτό δεν οφείλεται σε µιαν ιδιαίτε-
ρη, φοβερή και τροµερή σχέση µε το ίδιο το στοιχείο της δηµι-
ουργικότητας. Νοµίζω πως οπωσδήποτε οφείλεται σε έναν κα-
ταστροφικό κόσµο που δε διαθέτει άλλη αξία της προκοπής από 
τη δηµιουργία. Ο Οράτιος ύψωσε µια στήλη αθάνατων στίχων 
που έλαµπε στη διαυγή ατµόσφαιρα της Ρώµης. Μπορεί να α-
ντιµετώπιζε την τέχνη σαν την πιο ισχυρή, ιερή και ευγενική 
δραστηριότητα των ανθρώπων, αλλά και οι υπόλοιπες δραστη-
ριότητες της ζωής του διέθεταν τα ίδια χαρακτηριστικά ή του-
λάχιστον δεν τα αρνούνταν. Η ποίηση του Ντύλαν Τόµας έπρε-
πε να αναζητήσει την δύναµή της σ’ έναν κόσµο καµένων πό-
λεων και αποτεφρωµένων Εβραίων. Η τέχνη του είχε νόηµα µό-
νο στο βαθµό που αποτελούσε µιαν απάντηση στους βοµβαρδι-
σµούς και στα κρεµατόρια. Αµέσως µόλις ο κόσµος πέταξε την 
τεράστια προσωπίδα των βοµβαρδισµών και των κρεµατορίων η 
τέχνη κατάντησε γι’ αυτόν κάτι ανούσιο. Το ίδιο ισχύει και για 
τον Parker, αν και η µουσική παρουσιάζεται σαν µια δραστηριό-
τητα ελάχιστα αντιπροσωπευτική τέτοιων καταστάσεων. 

Εκτός από την καλλιτεχνική νοοτροπία, ο Τόµας και ο 
Parker µοιράζονταν την ίδια στάση ζωής. Από τεχνική άποψη, 
οι καλλιτεχνικές πρακτικές τους παρουσιάζουν µεγάλη οµοιότη-
τα. Παρά την εντελώς αντίθετη κοινή γνώµη, δεν υπήρξαν ποτέ 
πρωτοπόροι στην τεχνική. Η δηµιουργική επιτυχία τους στηρι-
ζόταν στον αιφνιδιασµό. 
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Ο Τόµας αποτελεί µια κάποια οπισθοδρόµηση, σε σχέση µε 
την τεχνική πρωτοτυπία και την ευρηµατικότητα ενός Pierre 
Reverdy4 ή ενός Apollinaire5. Η δουλειά του επικεντρωνόταν 
κυρίως στη χρήση συντακτικών ευρηµάτων επινοηµένων από 
τον Rimbaud6 ή την Edith Sitwell,7 ευρήµατα που παρέµεναν 
απλή διακόσµηση. Οι µεταφυσικές εκρήξεις του, που τόσο γοή-
τευσαν τη γενιά της αµφισβήτησης, δεν ήταν παρά απαραίτητη 
γαρνιτούρα. Η ελλειπτικότητα και η αµφισηµία της γραφής του 
διακατέχονταν από ένα είδος αυτοανάλωσης. Το θέµα του κει-
µένου, αν υπάρχει, είναι εντελώς περιστασιακό και η θεµατική 
αφετηρία, ο τρόµος της γέννησης, επαναλαµβάνεται συνεχώς». 
 
 
* Ο Αµερικανός ποιητής και κριτικός Kenneth Rexroth [1905-
1982] στο δοκίµιό του «The art of Beat Generation», το 1957.  
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Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΗΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο 
ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ* 
 
«…Τα ποιήµατα του Ντύλαν Τόµας είναι ροµαντικά, «συµπα-
ντικά» ποιήµατα. ∆ηλαδή ανήκουν ακριβώς σε εκείνο το είδος 
κατά του οποίου έστρεφαν όλες τις απαγορεύσεις τους ο T.E. 
Hulme8 και ο Ezra Pound,9 είκοσι χρόνια νωρίτερα.  

Τοποθετεί εικόνες τη µια δίπλα στην άλλη, χωρίς κανένα 
συνδετικό που θα µπορούσε να πει κάτι για τη σχέση τους. Έτσι 
το ποίηµα αποκτά τον ήχο και την εµφάνιση ενός συγκεκριµέ-
νου, απόλυτα συµπαγούς αντικειµένου. Συχνά, η ποίησή του 
παρουσιάζει υπερρεαλιστική συµπεριφορά, κυρίως τα πρώτα 
χρόνια της δηµιουργίας του: η λογική συγκρότηση απουσιάζει 
και τα ποιήµατα βαραίνουν προς την πλευρά της ηχητικής και 
εικονιστικής επινόησης. Οπωσδήποτε, µια τέτοια πρακτική δεν 
καλύπτεται απόλυτα από τον ορισµό του Andre Breton10 για τον 
υπερρεαλισµό: «η ενεργός δραστηριοποίηση της σκέψης […] 
χωρίς κανένα λογικό έλεγχο, πέρα από κάθε αισθητική ή ηθική 
µέριµνα».  

Ο Τόµας επεξεργάζεται τους ήχους και τις εικόνες, µερι-
µνώντας συνεχώς για το αισθητικό αποτέλεσµα. Εξ’ άλλου, 
χρησιµοποιεί ένα είδος ηθικής, προκειµένου να διατάξει τα 
στοιχεία του ποιήµατος και να οδηγηθεί σε κάποιο συµπέρασµα. 
Κάθε ποίηµα του Ντύλαν Τόµας είναι σαν κι εκείνο τον τόπο 
που επισκέφθηκε η Αλίκη:11 από τη στιγµή που συµφωνείς να 
παραµείνεις εκεί, όλα όσα συµβαίνουν είναι απόλυτα λογικά. 

Οπωσδήποτε, ο ορισµός του Breton δεν είναι τελικός κι αν 
αποφασίσουµε να τον επεκτείνουµε προς την κατεύθυνση ορι-
σµένων έργων που διαθέτουν λογικό έλεγχο και µεριµνούν για 
το αισθητικό αποτέλεσµα και τις ηθικές αναφορές – κάτι που 
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ήδη έκαναν οι υπερρεαλιστές, όταν εγκωµίαζαν το Μαλντορόρ 
του Lautreamont12 και το Κάστρο του Οτράντο του Walpole13 ή 
ορισµένα πεζογραφήµατα του Aragon14 και του Breton – τα 
ποιήµατα του Τόµας είναι υπερρεαλιστικά. Η ποίηση είναι πά-
ντα κάτι καινούργιο. Έχει τη δική της εσωτερική οργάνωση και 
δεν αντλεί νόηµα από τις αναφορές της στον εξωτερικό κόσµο. 

Η υπερρεαλιστική γραφή δε γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη 
στην αγγλική γλώσσα. Καθώς ο αγγλικός τρόπος οµιλίας ανα-
πτυσσόταν µέσα στους αιώνες, διαµόρφωσε µια νοοτροπία που 
αντιµετώπιζε τη λογοτεχνία µε ηθικούς όρους, σαν ένα εξάρτη-
µα της «ζωής». Απέρριψε την ιδέα µιας φαντασίας που δηµι-
ουργεί ένα διαφορετικό είδος ζωής µε δική του αξία, την ιδέα 
ενός έργου τέχνης που φτιάχνει τη δική του, ξεχωριστή πραγµα-
τικότητα. Γι’ αυτό τα ποιήµατα του Ντύλαν Τόµας έπρεπε, µε 
οποιονδήποτε τρόπο, να έρθουν στα µέτρα ενός αποδεκτού 
«νοήµατος». Η όλη επιχείρηση καταντούσε, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, να υποκαθιστά τα «νοήµατα», να παραφράζει το περι-
εχόµενο και να καταστρέφει την αυθεντική εµπειρία που δηµι-
ουργού οι ήχοι και οι εικόνες. 

Ο καλύτερος τρόπος για να διαβάσει κανείς ένα ποίηµα του 
Ντύλαν Τόµας είναι να φανταστεί τα πράγµατα όπως ακριβώς 
περιγράφονται στο ποίηµα.  
 
Παύει το φως εκεί που ήλιος δε φωτίζει· 
εκεί που θάλασσα δεν κυµατίζει, 
παλίρροιες φουσκώνουν τα νερά της καρδιάς· 
φαντάσµατα έκπτωτα µε λαµπυρίδες στα κεφάλια, 
όσα απ’ το φως και του φωτός, ατέλειωτες σειρές, 
πορεύονται στη σάρκα, εκεί που σάρκα  
κόκαλα δεν καταστρώνει. 
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Ένα κηροπήγιο στους µηρούς 
ζεσταίνει νιάτα και σπορά, καίει τους σπόρους της φθοράς· 
εκεί που σπόρος δε σαλεύει, 
ανθρώπινος καρπός µεστώνει µέσ’ στ’ αστέρια, 
σαν σύκο φωτεινός· 
εκεί που µήποτε κερί, το κηροπήγιο λύνει τα µαλλιά του. 
 
Τα κηροπήγια είναι κηροπήγια, οι µηροί είναι µηροί και τα σύ-
κα είναι σύκα. Όπως είπε ο Τόµας, «οι λέξεις είναι αυτό που 
λένε, όχι αυτό που σηµαίνουν». 

 
Παύει η αυγή πίσω απ’ τα µάτια· 
από τον πόλο του κρανίου στον πόλο του ποδιού, 
αίµα ανεµόδαρτο σαν θάλασσα γλιστράει· 
άφραχτοι, ξέλυτοι οι κρουνοί των ουρανών 
γεµίζουν άκρη σ’ άκρη το ραβδίο, 
χαµογελούν προφητικά και να: το λάδι των δακρύων. 
 
Εδώ, ο Τόµας γράφει όπως ο Rimbaud, ειδικά όπως ο Rimbaud 
του «Μεθυσµένου καραβιού». Στο «Μεθυσµένο Καράβι», ο 
Rimbaud αναλαµβάνει να κάνει ορατό έναν κόσµο τρικυµιών, 
θαλάσσιων τεράτων και τροπικών δασών. Είναι οραµατιστής, 
όχι συµβολιστής. Το ίδιο κάνει κι ο Τόµας· στο «ΠΑΥΕΙ ΤΟ 
ΦΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΛΙΟΣ ∆Ε ΦΩΤΙΖΕΙ», οραµατίζεται τον κό-
σµο σαν προέκταση του ανθρωπίνου σώµατος. Αρχίζει µέσα 
στο σώµα µας, µε την αυτοσυνειδησία. 

 
Νύχτα γυρίζει µέσ’ στις κόγχες των µατιών, 
πίσσα φεγγάρι σκοτεινό, το όριο των σφαιρών· 
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το κόκαλο η µέρα καταυγάζει· 
εκεί που κρύο µήποτε, κατάσαρκα µελτέµια 
ξεκουµπώνουν τους µανδύες του χειµώνα· 
κρέµεται από τα βλέφαρα της άνοιξης µεµβράνη. 
 
Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της «ανατοµικής» φαντασίας; Πι-
στεύει ο Τόµας στην ιδέα ενός Μικρόκοσµου κι ενός Μακρόκο-
σµου; Όταν διαβάζουµε αυτό το ποίηµα, µετέχουµε σε µια γνω-
στική λειτουργία; Ή µήπως υπάρχει χριστιανική ερµηνεία; 

Κάποιοι άλλοι ρωτούν: είναι άραγε ένα ακόµη τέχνασµα; 
Ο µοναδικός τρόπος για να διαβάσουµε αυτούς τους στίχους 

είναι να φανταστούµε ό,τι λένε. Είµαστε µέσα στο σώµα κι από 
εκεί βλέπουµε τη νύχτα, «Πίσσα φεγγάρι σκοτεινό», να ταξι-
δεύει µέσ’ στις κόγχες των µατιών. Τη λέξη «sockets» τη φα-
ντάζοµαι σαν «κόγχες µατιών». Αλλά µπορεί να κάνω λάθος. Οι 
εποχές αλλάζουν µέσα στο σώµα. Η άνοιξη κρατά τα βλέφαρα 
κλειστά. 

 
Παύει το φως στα χαµοτόπια, 
σκουπιδαριό το πνεύµα κι οι αλήθειες,  
βρωµούν και ζέχνουν στη βροχή· όταν πεθαίνει η λογική, 
το µυστικό του χώµατος πετιέται από το µάτι, 
αίµα τον ήλιο λούζει· τα χωράφια 
χωµατερές και πάνω εκεί, κατάπληκτη η αυγή. 
 
Αφήνουµε τον κόσµο να αναβλύσει από τη συνείδηση του κό-
σµου. Είµαστε δηµιουργοί του σύµπαντος και τελικά ποιητές». 
 
* Ο σύγχρονος Αµερικανός ποιητής και κριτικός Louis Simpson 
[1923- ], στο βιβλίο του «A Revolution in Taste», το 1978. 
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Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑΣ* 
 
«…Ο Τόµας δηµιουργεί ένα πλέγµα εικόνων που αντικαθιστά 
τον κόσµο της καθηµερινής πραγµατικότητας, την ίδια στιγµή 
που απαιτεί από τον αναγνώστη να αντιλαµβάνεται τα αντικεί-
µενα που περιγράφει µε το καθηµερινό τους νόηµα. Αυτό εν-
νοούσε, λοιπόν, όταν επέµενε να διαβάζουµε, ειδικά τα πρώτα 
ποιήµατά του, «κυριολεκτικά». Όταν κάποτε ζήτησαν από τον 
T.S. Eliot15 να εξηγήσει τι εννοεί µε το στίχο [από την «Τετάρτη 
των τεφρών»] «Κυρία, τρεις λευκές λεοπαρδάλεις κάθονται κά-
τω από έναν κέδρο». Ο Eliot και ο Τόµας προσπαθούν να πουν 
στον αναγνώστη πως το είδος της ποίησης που έγραφαν δεν α-
πλοποιείται, ούτε ανάγεται σε κάτι άλλο, πως η γλωσσική υπό-
σταση των ποιηµάτων δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν µια 
βαλίτσα που περιέχει «νοήµατα». Αυτό δε σηµαίνει πως τα 
νοήµατα απουσιάζουν ολοκληρωτικά, αλλά πως γεννιούνται τη 
στιγµή της ανάγνωσης». 
 
* Ο σύγχρονος Άγγλος ποιητής και κριτικός Damian Walford 
Davies, στην εισαγωγή του  βιβλίου «Dylan Thomas’ selected 
poems», το 1974. 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 
1. John Keats [1795-1821]: Ένας από τους µεγαλύτερους Άγγλους Ροµαντι-
κούς ποιητές.  
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2. Charlie Parker [1920-1955]: Αµερικανός σαξοφωνίστας και συνθέτης της 
Τζαζ, γνωστός και ως Bird. Μουσικό φαινόµενο, ο Parker, έγινε µύθος πολύ 
πριν το θάνατό του.  
 
3. Horatius Flaccus[65-8 π.Χ.]. Μεγάλος Λατίνος λυρικός ποιητής. 
 
4. Pierre Reverdy [1889-1960] : Γάλλος υπερρεαλιστής  της πρώτης φρουράς 
των ποιητών-πειραµατιστών. Τα σχήµατα που επινόησε και χρησιµοποίησε 
επηρέασαν όλη τη µοντέρνα γαλλική ποίηση.  
 
5. Apollinaire(1880-1918): Γάλλος ποιητής. Υπήρξε από τους πρώτους  υ-
περρεαλιστές. Ο ρόλος του στην εξέλιξη της µοντέρνας ευρωπαϊκής ποίησης 
είναι τεράστιος, λόγω των καινοτοµιών που επέφερε.  
 
6. Arthur Rimbaud [1857-1891]: Κορυφαίος Γάλλος ποιητής. Από τους πα-
τέρες της µοντέρνας ποίησης. Στο µικρό, αλλά πρωτότυπο έργο του, πρωτο-
παρουσιάστηκαν οι περισσότερες από τις κατευθύνσεις της µοντέρνας ποίη-
σης, συµπεριλαµβανοµένων του Συµβολισµού και του Υπερρεαλισµού. Το 
«Μεθυσµένο Καράβι» διεκδικεί θέση ανάµεσα στα καλύτερα ποιήµατα όλων 
των εποχών.  
 
7. Edith Sitwell [1887-1964]: Αγγλίδα ποιήτρια, κριτικός και πεζογράφος. 
Φυσιογνωµία εκκεντρική και εντυπωσιακή, µετέφερε στα ποιήµατά της το 
γαλλικό Συµβολισµό, δηµιουργώντας µια µεταφυσική εκφραστική γεµάτη 
αφαιρέσεις και ανορθόδοξες γλωσσικές φιγούρες.  
 
8. T. E. Hulme [1883-1917]: Άγγλος µοντερνιστής ποιητής, κριτικός και φι-
λόσοφος. Τα ποιήµατά του θεωρήθηκαν υποδείγµατα εικονιστικής ποίησης.  
 
 9. Ezra Pound[1885-1972]: Αµερικανός ποιητής. Ένας από τους µεγαλύτε-
ρους του 20ου αιώνα. Ανανέωσε την ποιητική γραφή, διακηρύσσοντας τις 
αρχές της µουσικότητας του ελεύθερου στίχου, της απόλυτης γλωσσικής 
οικονοµίας και της εικονιστικής διαύγειας. Τα «Cantos» του θεωρήθηκαν 
από αρκετούς κριτικούς το σηµαντικότερο ποιητικό έργο της εποχής µας. 
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10. Andre Breton[1896-1966]: Γάλλος ποιητής, πεζογράφος, δοκιµιογράφος 
και πολιτικός φιλόσοφος. ∆ιατύπωσε τις αρχές του Υπερρεαλισµού, ανατρέ-
ποντας κάθε παραδοσιακή αντίληψη για τη λογοτεχνία και τη σκέψη γενικό-
τερα. Έγραψε µερικά από τα πιο γοητευτικά, αλλά και παράδοξα κείµενα της 
γαλλικής γλώσσας. 
 
11. Πρόκειται για τη µικρή ηρωίδα του µυθιστορήµατος «Alice in Wonder-
land».  

 
12. Comte de Lautreamont [1846-1870]: Ιδιότυπος Γάλλος λογοτέχνης µε 
µικρό, αλλά πρωτοποριακό έργο. Κινήθηκε στα όρια της γλώσσας και της 
εµπειρίας, κατασκευάζοντας ένα έργο, τα «Άσµατα του Μολντορόρ», που 
θεωρείται προδροµικό υπερρεαλιστικό ποίηµα. 
 
 
13. Horace Walpole [1717-1797]: Άγγλος µυθιστοριογράφος και δοκιµιο-
γράφος. Γιος πολιτικού, µαχητικός δηµοκράτης και πολέµιος της δουλείας, 
είναι γνωστός κυρίως για το γοτθικό µυθιστόρηµα «Το κάστρο του Οτράντο» 
και λιγότερο για τα 7.000 γράµµατα στα οποία σχολιάζει κάθε κοινωνικό και 
ιστορικό φαινόµενο της εποχής του.  
 
14. Aragon [1897-1982]: Κορυφαίος Γάλλος ποιητής και πεζογράφος. Από 
τους πρώτους και µαχητικότερους υπερρεαλιστές. Το έργο του χωρίζεται σε 
δύο περιόδους: την «υπερρεαλιστική» και την «κοµµουνιστική». Και οι δύο 
περίοδοι γέννησαν αριστουργήµατα.  
 
15. T.S. Eliot [1888-1965]: Ένας από τους µεγαλύτερους Άγγλους ποιητές 
και στοχαστές. Για τη συµβολή του στην ανανέωση του ποιητικού λόγου, 
τιµήθηκε µε το βραβείο Νόµπελ. Άσκησε τεράστια πνευµατική επιρροή, κυ-
ρίως στο µεταπολεµικό κόσµο, αν και οι απόψεις του ήταν συντηρητικές.  
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
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1914 
Ο Ντύλαν Μάρλες Τόµας (Dylan Marlais Thomas) γεννιέται 
στην πόλη Swansea της δυτικής Ουαλίας. Το όνοµα Ντύλαν 
προέρχεται από τη συλλογή µεσαιωνικών ιστοριών «Mabinog-
ion» και σηµαίνει «θάλασσα». Το Μάρλες έχει βαρδική κατα-
γωγή. Ο πατέρας του ήταν ένας πουριτανός καθηγητής της αγ-
γλικής και λάτρευε τον Shakespeare. Η µητέρα του ήταν µια 
πολύ τρυφερή νοικοκυρά που µεγάλωσε το «αγοράκι» της µε 
χάδια και φιλιά. Η παιδική ηλικία του Τόµας ήταν γεµάτη τρυ-
φερότητα, αγάπη, ελευθερία και διασκέδαση. Μοίραζε το χρόνο 
του ανάµεσα στο αστικό περιβάλλον της Swansea και στο ει-
δυλλιακό περιβάλλον του αγροκτήµατος ενός θείου, στο γειτο-
νικό Fern Hill. 
 
 
1925 
Γράφεται στο γυµνάσιο της Swansea. Εκεί, ο πατέρας του διδά-
σκει αγγλική γλώσσα. Είναι απίστευτα αυστηρός σαν καθηγη-
τής. Ελπίζει πως ο µικρός Τόµας θα καταφέρει ό,τι δεν κατάφε-
ρε εκείνος: να κάνει ακαδηµαϊκή καριέρα. Παρ’ όλο που ο Τό-
µας δε φαίνεται να έχει τέτοιες διαθέσεις, ο πατέρας του δεν α-
ντιδρά άσχηµα. Ίσως γιατί η ποιητική ιδιοσυγκρασία του γιου 
του τον ευχαριστεί. Ο Ντύλαν δηµοσιεύει τους πρώτους παιδι-
κούς στίχους του στο σχολικό περιοδικό και σύντοµα καταλαµ-
βάνει τη θέση του εκδότη. 
 
 
1930 
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Αρχίζει να γράφει τα ποιητικά σηµειωµατάριά του, τα περίφηµα 
«NOTEBOOKS», τα οποία θα αποτελέσουν πηγή όλων των 
µελλοντικών δηµοσιεύσεών του. 
 
 
1931 
Αφήνει το σχολείο και το ∆εκέµβριο του 1932 προσλαµβάνεται 
σαν ανταποκριτής στην εφηµερίδα «South Wales Daily Post». 
Συχνάζει στα µέρη που περνούν τις ώρες τους οι διανοούµενοι. 
Συνηθίζει στην µποέµικη ζωή και στο ποτό. 
 
 
1933 
Το λονδρέζικο περιοδικό «New English Weekly», δηµοσιεύει 
για πρώτη φορά ποίηµά του. Πρόκειται για το «ΚΙ Ο 
ΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΘΑ’ ΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ» (AND DEATH SHALL 
HAVE NO DOMINION). Επισκέπτεται το Λονδίνο. ∆ηµοσιεύει 
στο περιοδικό Poet’s Corner. 
 
 
1934 
Εξασφαλίζει το δεύτερο βραβείο του Poet’s Corner, που είναι 
χορηγία για την έκδοση του πρώτου βιβλίου του. Εγκαθίσταται 
στο Λονδίνο και εκδίδει το «18 ΠΟΙΗΜΑΤΑ» (18 POEMS). H 
επιτυχία είναι µεγάλη. Γίνεται αµέσως γνωστός. 
 
 
1936 
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Συναντιέται µε την Caitlin Macnamara. Εκδίδει την ποιητική 
συλλογή «ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΠΟΙΗΜΑΤΑ» (25 POEMS). 
 
 
1937 
∆ιαβάζει ποιήµατά του στο ραδιόφωνο. Παντρεύεται την Caitlin 
Macnamara. Από το γάµο αυτό θα γεννηθούν τρία παιδιά. Η 
Caitlin είναι περίεργο άτοµο, µε παθολογική εξάρτηση από τον 
Τόµας. Το ίδιο κι εκείνος. Το αποτέλεσµα είναι µια πολύ τα-
ραγµένη σχέση που όσο περισσότερο αγρίευε, τόσο πιο δυνατή 
γινόταν. 
 
 
1938 
Πηγαίνει στην ήσυχη παραλιακή πόλη Laugharne, µε σκοπό να 
εγκατασταθεί µόνιµα εκεί. 
 
 
1939 
Γεννιέται ο πρώτος γιος του, ο Llewellyn. Εκδίδει τη συλλογή 
ποιηµάτων και διηγηµάτων «Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ» (THE 
MAP OF LOVE). Εκδίδεται, για πρώτη φορά στην Αµερική, 
µια επιλογή ποιηµάτων και διηγηµάτων του, µε τον τίτλο «Ο 
ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΑΙΝΩ» (ΤHE WORLD I BREATHE). 
 
 
1940 
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Εκδίδει τη συλλογή διηγηµάτων «ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΩΣ ΝΕΑΡΟΥ ΣΚΥΛΟΥ» (PORTRAIT OF 
THE ARTISTS AS A YOUNG DOG). Φεύγει από τη 
Laugharne για το Λονδίνο. Ξεκινά τη συνεργασία του µε το ρα-
διόφωνο του B.B.C. 
 
 
 
 
1941 
Γράφει σενάρια για την κινηµατογραφική εταιρία Strand Film 
Company. Για τα επόµενα δυο χρόνια µοιράζει το χρόνο του 
ανάµεσα στο Λονδίνο και την Ουαλία. 
 
 
1942 
Εγκαθίσταται µε τη γυναίκα και το γιο του στο Chelsea. 
 
 
1943 
Εκδίδεται στις Ενωµένες Πολιτείες ο τόµος «ΝΕΑ 
ΠΟΙΗΜΑΤΑ» (NEW POEMS). Γεννιέται η κόρη του Aeronwy. 
Μονιµοποιεί τη συνεργασία του µε το ραδιόφωνο. 
 
 
1945 
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Μεταφέρει την οικογένεια στο New Quay του Cardigan shire. 
Μένει στο Λονδίνο. Αποσπά το βραβείο Levinson που απονέµει 
το περιοδικό Poetry Magazine. 
 
 
 
1946 
Εκδίδεται η ποιητική συλλογή «ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΟ∆ΟΙ» 
(DEATHS AND ENTRANCES). Στις Ενωµένες Πολιτείες εκ-
δίδεται ο τόµος «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ» (SELECTED 
WRITINGS). 
 
 
1947 
Ταξιδεύει στην Ιταλία. Το περιβάλλον τον µαγεύει και εξετάζει 
το ενδεχόµενο να µείνει µόνιµα εκεί. 
 
 
1948 
Γράφει σενάρια για την εταιρία Gains borough. 
 
 
1949 
Επισκέπτεται την Πράγα και αποφασίζει για µια ακόµη φορά να 
εγκατασταθεί στη Laugharne. Γεννιέται ο δεύτερος γιος του, ο 
Colm. 
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1950 
Κάνει την πρώτη περιοδεία του στην Αµερική. Η επιτυχία είναι 
µεγάλη. Οι νέοι αµερικανοί ποιητές γοητεύονται και προσπα-
θούν να γράψουν όπως αυτός. Εκδίδεται ο τόµος «ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ 
ΠΟΙΗΜΑΤΑ» (TWENTY SIX POEMS). 
 
 
1951 
Ταξιδεύει στην Περσία µε σκοπό να γράψει διαφηµιστικό σενά-
ριο για την Anglo-Iranian Oil Company. 
 
 
1952 
Κάνει τη δεύτερη περιοδεία του στην Αµερική. Ηχογραφεί 
ποιήµατά του για την Caedmon Records. Οι απαγγελίες του µα-
γεύουν το κοινό και παίρνουν τη µορφή θεατρικών παραστάσε-
ων. Ο Τόµας είναι πια ένας µύθος που εκφράζει την τάση των 
νέων για αντισυµβατικότητα. Μέσα στα επόµενα χρόνια θα γίνει 
ένας από τους ήρωες της αµφισβήτησης. Εκδίδεται στις Ενωµέ-
νες Πολιτείες ο τόµος «ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΥΠΝΟΣ» (IN COUNTRY 
SLEEP). Εκδίδεται ο τόµος «ΕΚΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ» 
(COLLECTED POEMS) µε επιλογή δική του και επι-
µέλεια του φίλου του ποιητή Vernon Watkins. Θα πουλήσει, 
µέσα στον επόµενο χρόνο, δέκα χιλιάδες αντίτυπα. 
Ο πατέρας του πεθαίνει από καρκίνο. Το χτύπηµα για τον Τόµας 
είναι µεγάλο. 
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1953 
Επισκέπτεται την Αµερική για τρίτη φορά και επανεκδίδει το 
«ΕΚΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ». Παρουσιάζει το θεατρικό «ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΑΤΟ∆ΑΣΟΣ» (UNDER MILK WOOD) στη Νέα 
Υόρκη. Εκδίδεται το κινηµατογραφικό σενάριο «Ο ΓΙΑΤΡΟΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΒΟΛΟΙ» (THE DOCTOR AND THE DEVILS). Η 
πνευµατική και σωµατική του υγεία έχουν κλονιστεί σοβαρά. 
Στην πραγµατικότητα, προσπαθεί να διατηρήσει το µύθο του. Η 
ποιητική του παραγωγή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Τριγυρίζει στη 
Νέα Υόρκη και κακοποιεί τον εαυτό του µε ξενύχτια και αλ-
κοόλ. Πεθαίνει στο νοσοκοµείο St. Vincent της Νέας Υόρκης, 
από υπερκατανάλωση αλκοόλ ή από λάθος του εφηµερεύοντος 
γιατρού. Η ταφή του γίνεται στο νεκροταφείο St. Martin στη 
Laugharne. 
 
 
1954 
Εκδίδεται για πρώτη φορά, σε ξεχωριστό τόµο, το «ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΑΤΟ∆ΑΣΟΣ». Εκδίδεται ο τόµος «ΠΟΛΥ 
ΝΩΡΙΣ ΕΝΑ ΠΡΩΙ» (QUITE EARLY ONE MORNING) που 
περιλαµβάνει κείµενά του για το ραδιόφωνο.  
 
 
1955 
Εκδίδεται το ηµιτελές αυτοβιογραφικό αφήγηµα 
«ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ» 
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(ADVENTURES IN THE SKIN TRADE) που γράφτηκε στη 
διάρκεια του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου. Εκδίδεται η συλ-
λογή διηγηµάτων «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» (A 
PROSPECT OF THE SEA). Εκδίδεται το αφήγηµα «ΠΑΙ∆ΙΚΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΟΥΑΛΙΑ» (A CHILDS 
CHRISTMAS IN WALES). 
 
 
1957 
Εκδίδονται οι επιστολές του Τόµας προς το φίλο του ποιητή 
Vernon Watkins. Στις σελίδες του βιβλίου αυτού, ξεδιπλώνεται 
η ποιητική ιδιοσυγκρασία του Τόµας µε πολύ άµεσο τρόπο. 
 
 
1964 
Εκδίδεται σε ξεχωριστό τόµο το κινηµατογραφικό σενάριο «Η 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΑΛΕΖΑ» (THE BEACH OF FALESA). Εκ-
δίδεται ο τόµος «ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ» 
(TWENTY YEARS A-GROWING), που περιλαµβάνει σενάρια 
γραµµένα γύρω στο 1944. 
 
 
1971 
Εκδίδεται ο τόµος «ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ» 
(EARLY PROSE WRITINGS). 
 
 
1989 
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Εκδίδονται τα «ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ» (THE 
NOTEBOOK POEMS). 
 
 
 



 163

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 164

 
 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 
 



 165



 166

ΠΟΙΗΣΗ 
 
*Collected poems 1934-1952, Dent, 1952.  
*Collected poems 1934-1953, ed. Davies, Walford, Dent, 1988. 
*Collected Poems,1934-53, Phoenix, 2000. 
*Deaths and Entrances, Dent,1946. 
*18 poems, The Fortune Press, 1934.  
*18 poems, The Sunday Referee and the Parton Bookshop, 1934.  
*18 Poems, Times Literary Supplement, 1963. 
*In country sleep and other poems, New Directions, 1952. 
*New Poems, New Directions,1943. 
*Notebook Poems,1930-34, Dent,1990. 
*Poems, Everyman,1997. 
*Poems of Dylan Thomas, New Directions Publishing,1971. 
*Poet in the making:the notebooks of Dylan Thomas, Dent, 1968.  
*Selected poems, Dent, 1993.  
*Selected Poems, Dent, 1974. 
*Selected Poems, Dent,  1974. 
*Selected Poems, Phoenix, 2000. 
*Selected Poems, Penguin, 2000. 
*The Collected poems of Dylan Thomas, New Directions,1953.  
*The Collected poems 1934-1953, Dent, 1996.  
*The Colour of saying, Dent Date,1963.  
*The notebooks of Dylan Thomas, ed. Ralph Maud, New Directions, 1967.  
*The Notebook poems 1930-34, Dent, 1989.  
*The poems, Dent,1971.  
*Twenty-five poems, Dent, 1936.  
*26 poems, Dent, 1950.  
*The World I Breathe, New Directions, 1939. 
*ΠΟΙΗΜΑΤΑ, µτφ. Λύντια Στεφάνου, ΕΡΜΕΙΑΣ, 1982.  
*ΚΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΘΑ 'ΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ, µτφ. Γιώργος Μπλάνας, 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1989. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΣΤΙΧΩΝ 
 
Οι τίτλοι εµφανίζονται µε κεφαλαία γράµµατα. 
 
ΑΝΑΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ 
ΕΠΙ∆ΡΟΜΗ ΗΤΑΝ ΚΙ ΕΝΑΣ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΩΝ 
AMONG THOSE KILLED IN THE DAWN RAID WAS A MAN 
AGED A HUNDRED 
AND DEATH SHALL HAVE NO DOMINION 
And death shall have no dominion 
A PROCESS IN THE WEATHER OF THE HEART 
A process in the weather of the heart 
A stranger has come 
BEFORE I KNOCKED 
Before I knocked and flesh let enter 
DO NOT GO GENTLE INTO THAT GOOD NIGHT 
Do not go gentle into that good night 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΤΑΝ Ο ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ 
Ειδικά όταν ο άνεµος του Οκτώβρη 
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΤΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΟΥ  
Εκεί που κάποτε τα ύδατα του προσώπου σου 
ΕΛΕΓΕΙΟ  
ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ 
ΕΤΟΥΤΗ Ε∆Ω ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ 
Ετούτη εδώ την άνοιξη, σαλπάρουν 
ΕΧΩ ΠΟΘΗΣΕΙ ΝΑ ΞΕΦΥΓΩ 
Έχω ποθήσει να ξεφύγω από το φίδι  
EARS IN THE TURRETS HEAR 
Ears in the turrets hear 
ELEGY 
ESPECIALLY WHEN THE OCTOBER WIND 
Especially when the October wind 
FERN HILL 
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Η ΟΡΜΗ ΠΟΥ ΜΕΣ’ ΣΤΟΝ ΑΝΘΗΡΟ ∆ΙΑΥΛΟ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 
ΛΟΥΛΟΥ∆Ι 
Η ορµή που µεσ’ στον ανθηρό δίαυλο φέρνει το λουλούδι 
Ήρθε µια ξένη 
ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΛΑΛΙΑΣ 
Ήταν κάποτε το χρώµα της λαλιάς  
HERE IN THIS SPRING 
Here in this spring, stars float along the void 
IN MY CRAFT OR SULLEN ART 
In my craft or sullen art 
IN THE BEGINNING 
In the beginning was the three-pointed star 
I SEE THE BOYS OF SUMMER 
I see the boys of summer in their ruin 
ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ  
Κάποια αλλαγή στο κλίµα της καρδιάς, 
ΚΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΘΑ ’ΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ 
Κι ο θάνατος δε θα ’χει εξουσία 
Κοµµάτια τώρα ο ουρανός 
LIE STILL, SLEEP BECALMED 
Lie still, sleep becalmed, sufferer with the wound 
LIGHT BREAKS WHERE NO SUN SHINES 
Light breaks where no sun shines; 
LOVE IN THE ASYLUM 
ΜΕΙΝΕ ΑΚΙΝΗΤΟΣ ΗΣΥΧΑΣΕ ΚΟΙΜΗΣΟΥ 
Μείνε ακίνητος, ησύχασε, κοιµήσου  
ΜΕ ΜΑΣΤΟΡΙΑ Ή  ΠΟΝΗΡΙΑ 
Με µαστοριά ή πονηριά 
ΜΗΝ ΠΑΣ ΣΙΓΑ ΣΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΤΟ ΚΑΛΟ 
MY HERO BARES HIS NERVES 
My hero bares his nerves along my wrist 
Νέος λοιπόν κι ελεύθερος κάτω απ’ τα φύλλα της µηλιάς 
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Now as I was young and easy under the apple boughs 
ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ Τ’ΑΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
Ξέρω πώς αφανίζονται τ’ αγόρια του Καλοκαιριού 
Ο ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 
Ο καµπούρης στο πάρκο 
ΟΤΑΝ ΚΙ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΘΑ 
ΒΛΕΠΟΥΝ  
Όταν κι οι πέντε υπαίθριες αισθήσεις µου θα βλέπουν 
ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΛΕΙ∆ΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ  
Όταν οι κλείδες του λυκόφωτος δεν έκλειναν πια 
ON A WEDDING ANNIVERSARY 
ONCE IT WAS IN THE COLOUR OF SAYING 
Once it was the colour of saying 
ΠΑΥΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΛΙΟΣ ∆Ε ΦΩΤΙΖΕΙ 
Παύει το φως εκεί που ήλιος δε φωτίζει 
Πολύ περήφανος για να πεθάνει, πέθανε αδύναµος, τυφλός 
ΠΡΙΝ ΧΤΥΠΗΣΩ 
Πριν χτυπήσω, πριν η σάρκα µού ανοίξει 
ΣΕ ΜΙΑΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΓΑΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 
Στην αρχή, ήταν το τρίγραµµο αστέρι 
ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΩΝΕΙ Ο ΗΡΩΑΣ ΜΟΥ 
Τα νεύρα του γυµνώνει ο ήρωάς µου στον καρπό µου 
Τ’ ΑΥΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΙΣΚΟΥΣ ΑΚΟΥΝ 
Τ’ αυτιά στους πυργίσκους ακούν 
ΤΟ ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ 
Το χέρι που υπέγραψε, ερήµωσε µια πόλη 
ΤΟ ΨΩΜΙ ΠΟΥ ΚΟΒΩ ΤΩΡΑ 
Το ψωµί που κόβω τώρα ήταν κάποτε σιτάρι 
 
THE FORCE THAT THROUGH THE GREEN FUSE DRIVES THE 
FLOWER 
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The force that through the green fuse drives the flower 
THE HUNCHBACK IN THE PARK 
The hunchback in the park 
THE HAND THAT SIGNED THE PAPER 
The hand that signed the paper felled a city 
The sky is torn across 
THIS BREAD I BREAK 
This bread I break was once the oat 
Too proud to die; broken and blind he died 
ΥΠΗΡΞΕ ΑΡΑΓΕ ΕΠΟΧΗ  
Υπήρξε άραγε εποχή που ξέχναγαν οι χορευτές  
ΦΕΡΝ ΧΗΛ 
WAS THERE A TIME 
Was there a time when dancers with their fiddles 
WHEN ALL MY FIVE AND COUNTRY SENSES SEE 
When all my five and country senses see  
WHEN ONCE THE TWILIGHT LOCKS  
When once the twilight locks no longer 
WHERE ONCE THE WATERS OF YOUR FACE 
Where once the waters of your face 
When the morning was waking over the war 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


