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Λεωνίδας Εμπειρίκος
ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ
Υπάρχει αρμανική (βλάχικη) ποίηση; Υπάρχει αρμανική λογοτεχνία;
Ρητορικές ερωτήσεις.
Ποια είναι η αρμανική ποίηση;
Οι Αρμάνοι ποιητές έγραψαν ποίηση σε όλες τις βαλκανικές γλώσσες, αλλά έγραψαν, επίσης
και στη μητρική τους γλώσσα – την Αρμανική.
Η ποίηση και η λογοτεχνία τους είναι δεμένη στο οντολογικό και αρχετυπικό τους πρότυπο:
Στην αρμανική οντολογία ο Οδυσσέας κατάπιε τον Αχιλλέα.
Η ποίησή τους κυμαίνεται μεταξύ της νοσταλγίας για την Ιθάκη και της περιπέτειας του
Οδυσσέα.
Ποιο είναι το παράδειγμα’υπόδειγμα γι’ αυτήν;
Πρόκειται για την ποίηση και τη λογοτεχνία που έγραψαν σε ποικίλες γλώσσες ή την ποίηση
και τη λογοτεχνία που έγραψαν σε μία γλώσσα – τη μητρική;
Παραδόξως, όταν οι Αρμάνοι έγραψαν σε άλλες γλώσσες δεν υπέστησαν πολιτισμική
αφομοίωση.
Υπάρχει μια ολόκληρη ηρωική ποίηση γραμμένη από Αρμάνους στα Ελληνικά.
Υπάρχει νοσταλγική ποίηση γραμμένη στ’ Αλβανικά. Π.χ. ο Κώστας Κρουστάλλης περιέχει
στην ποίησή του τα ίδια χαρακτηριστικά με την αρμανική ποίηση του Νούση Τούλιου.
Αλλά η ποίηση που γράφτηκε από Αρμάνους σε άλλες γλώσσες δεν ανήκει στην αρμανική
ποίηση.
Συμβολικά μιλώντας, η αρμανική γλώσσα είναι για τους Αρμάνους η Ιθάκη τους.
Από τις απαρχές της, η αρμανική ποίηση, όπως η νεο’ελληνική, ήταν συνδεδεμένη με το
τραγούδι. Ο χορός αντιπροσωπεύει την παραδοσιακή αρμανική τέχνη, αφού σε αυτόν
συνυπάρχουν η ποίηση, το τραγούδι και ο χορός. Η λέξη «coru» (κόρου) υπάρχει στην
ποίηση του Οράτιου, αν και, σύμφωνα με τον Τάκη Παπαχατζή, αυτή είναι η ελληνική λέξη
«χορός» στην αρχική μορφή και σημασία της. Θα μπορούσαμε να βρούμε εδώ ρίζες που
εκφράζουν την Ελληνο’Ρωμαϊκή συμβίωση.
Οι Αρμάνοι ποιητές άρχισαν να γράφουν σύγχρονη ποίηση στην αρμανική συγχρονισμένη μ’
εκείνη των άλλων βαλκανικών ποιητών μέσα στον 19ο αιώνα – παρ’ όλο που οι ρίζες της
είναι πολύ παλαιές και εκτείνονται προς το παρελθόν μέχρι τον Οράτιο, τον μεγάλο Λατίνι
ποιητή.
Η σημερινή αρμανική ποίηση γεννήθηκε από τον ευρωπαϊκό Ρομαντισμό, καθώς και από
άλλες βαλκανικές ποιητικές μορφές, οι οποίες τιμούν τον λαϊκό πολιτισμό και τρόπο ζωής.
Υπάρχουν ποιητές όπως ο Γιώργης Μούρνου, και ο Μάρκος Μπέζα που είναι πολύγλωσσοι.
Ο Μούρνου ήταν ιδιοφυής μεταφραστής της Ιλιάδος, της Οδύσσειας, αρχαιο’ελληνικών
τραγωδιών αλλά και ποίησης μερικών από τους κορυφαίους σύγχρονους Ευρωπαίους ποιητές
όπως ο Χαίλντερλιν και ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Επίσης, ήταν εκείνος που εκσυγχρόνισε τις
μορφές της σύγχρονης αρμανικής ποίησης.
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Υπάρχουν αρμάνοι ποιητές που είναι νοσταλγικοί, άλλοι είναι σύγχρονοι και άλλοι
καινοτόμοι.
Για διδακτικούς σκοπούς, τους διαιρούμε σε τρεις γενιές.
‘ τη γενιά των κλασικών – μέχρι τον 19ο αιώνα.
‘ τη γενιά των νεο’παραδοσιακών και συγχρόνων – μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
‘ τη γενιά εκείνων που γεννήθηκαν μετά τον πόλεμο.
Κάποιοι από τους σύγχρονους είναι νεο’παραδοσιακοί, κάποιοι νεο’σύγχρονοι και μερικοί
πρωτοπόροι. Όμως, παραδόξως, οι τελευταίοι πηγαίνουν πίσω στα δοκιμασμένα διεθνή
στιλιστικά υποδείγματα.
Οι αξιόλογοι σύγχρονοι ποιητές εκφράζουν κάτι περισσότερο. Το ιστορικό και υπαρξιακό
δράμα της κατάστασης των Αρμάνων, που είναι και δράμα της Ανθρωπότητας.
Απόψε θα γνωρίσουμε έξι ποιητές από αυτήν τη γενιά.
Το ποιητικό τους σύμπαν συνίσταται από τη νοσταλγία για τις απαρχές της πατριαρχικής
κοινωνίας, από μια πνευματική γεωγραφία, από Αγωνία και από οράματα Αποκάλυψης. Το
σύμπαν τους είναι διχασμένο μεταξύ Καταστροφής και Ελπίδας.
(Λόγος εκφωνηθείς τη βραδιά της ποίησης:«ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣ“,
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2014)
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LEONIDAS EMBIRIKOS
ANAMISA DI DEASPIRU SH’DI ELPIDHÃ
Ari poezii armãneascã?
Retoricã ntribari.
Tsi easti poezia armãneascã?
Poetsli Armãnji anyrãpsescu poemati tu tuti limbili ditu Balkanu, ama
anyrãpsescu, tu idyiulu chiro, sh tu limba di dadã – armãneashti.
Poezia sh literatura a loru suntu mpiltiti cu plãsarea a loru ontoloyicã
shi arhetipalã.
Tu ontoloyia armãneascã, Odiseulu ngljitã Ahilea.
Poematli a loru s’arãdhãpsescu anamisa di nostalgia ti Itaka shi di
pathimatli alu Odiseu.
Tu tsi paradiymã intrã literatura armãneascã?
Naca easti unã literaturã nyrãpsitã tu ma multi limbi? Naca easti unã
literaturã nyrãpsitã mashi tu limba di dadã?
Paraxinu lucru, anda anyrãpsirã tu alti limbi, Armãnjlji nu fudzirã ditu
cultura a loru.
Ari unu bairu ntregu di poezii di giunami anyrãpsitã di armãnji,
gãrtseashti.
Ari unu altu bairu di poezii nostalyicã anyrãpsitã tu arbinisheashti.
Ti paradiymã, Costa Cristali easti isa armãnu cumu sh poetlu di limbã
armãneascã Nushi Tuliu.
Ama aestã easti literatura a Armãnjiloru, sh nu literaturã armãneascã
– aestã easti mashi atsea nyrãpsitã armãneashti.
Ma s’mutrimu simbolicu, limba armãneascã easti ti Armãnji Itaka.
Ninga ditu arhurhitã, poezia armãneascã, idyea cu atsea neo’greacã,
fu unã cu cãnticlu.
Corlu easti arta di zãmani armãneascã, tu cari suntu deadunu poezia,
cãnticlu sh gioclu.
Zborlu „coru” lu aflãmu tu poezia alu Horatsiu, ama, ashi cumu dzãtsi
anvitsatlu Armãnu Tache Papahagi, aestu zboru yini ditu limba
gãrtseascã, cu noima di prota.
Dealithea, aua aflãmu zãrtsina ti simbiosa clasicã greacã-romanã.
Poetsli Armãnji ahurhirã s’anyrãpseascã poezii modernã tu limba
armãneascã, tu idyiulu chiro cu alantsã poets ditu Balkanu, tu eta 19,
ama zãrtsinjli a loru suntu multu veclji sh dipunu pãn’di Horatsiu,
marli clasicu latinu.
Poezia modernã s’amintã tu chirolu a romantismului evropeanu, ca
tuti alanti ditu Balkanu, tsi tinjisescu folclorlu, arãdzli, soia di banã di
zãmani.
Ari poets, ca Yioryi Murnu sh Marcu Beza, tsi suntu poliglots.
Murnu apridusi genialu “Iliada”, “Odiseea”, trayediili gãrtseshtsã sh
poezia a niscãntoru mãri poets evropeni ca Hölderlin sh Rainer Maria
Rilke.
Tutu nãsu u modernizã forma a poeziei armãneshtsã moderni.
Ari poets armãnj tsi suntu nostalyits, altsã modernji shi altsã
novatori.
Ti unu scupo didacticu, va lj ampãrtsãmu tu trei bãrnuri:
4

‘ Bãrnulu clasicu – pãn’ tu 1900.
‘ Bãrnnul neo’traditsionalu sh modernu – pãn’ di Doilu Mari Polimu.
‘ Bãrnulu atsiloru amintats dupu Polimu.
Niscãtnsã di atselji di tora suntu neo’traditsionali, niscãntsã neo’modernji sh ari sh
avangardishtsã. Ama, paraxinu lucru, aeshtsã ditu soni s’toarnã la atsea vinã universalã ditu
cultura armãneascã, atseali urnechi di stilisticã universalu pricunuscuti.
Poetslji di axii di adzã aspunu tsiva ma multu: drama istoricã shi di
banã a armãnjiloru, cari easti, tu idyiulu chiro, drama a Tutuloru oaminjloru.
Va s’ascultãmu, tora seara, shasi di poetslji alushtui ditu soni bãrnu.
Universulu a loru poeticu zuyrãpseashti nostalgia ti hãryiia a chirolui
patriarhalu, ti unã yeoyrafii spiritualã, easti mplinu di Deaspiru shi
aynãnyipseashti Apocalipsa.
Universulu a loru easti disicatu anamisa di Deaspiru sh di Elpidhã.
(Zboru spusu la seara di poezii : “Pricunushteari ti poezia armãneascã”, Athina, 22’li di
Martsu 2014)
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ΗΜΕΙ ΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑ ΤΗ
Η κ Κίρα Μάντσου η ο οία φαίνεται να αρακολουθεί την συγγραφική
μου δραστηριότητα μου έκανε την τιμή να αρουσιάσει το
μαζί με
άλλους στην Αθήνα κά οια α ό τα οιήματά μου στη μητρική μου
αρμάνικη βλάχικη γλώσσα ου εξέδωσα ριν ολλά χρόνια στην Αθήνα
ζητώντας μου την άδεια για εκείνη την αρουσίαση κάτι ου έ ραξα με
χαρά και ευχαριστώντας την
το μεταξύ εξέδωσα και σε άλλα δύο βιβλία μου οιήματα στην
αρμάνικη ου έ εσαν στην αντίληψή της γεγονός το ο οίο την οδήγησε
στο να σκεφτεί να εκ ονήσει μια Ανθολογία Αρμάνικης Ποίησης Αρμάνων
οιητών στην αρμάνικη γλώσσα και με νεοελληνική αράλληλα
μετάφρασή τους εδώ στην Ελλάδα
Ζήτησε τη βοήθειά μου να αναλάβω το έργο της μετάφρασης των
οιημάτων ου η ίδια έχει ε ιλέξει και ανθολογήσει σύγχρονων Αρμάνων
οιητών ου ζουν σε διάφορες χώρες α ό Ευρώ η έως Η Π Α και
Καναδά
Ανέλαβα με χαρά τούτο το βαρύ φορτίο κάτι ου κάνω χρόνια με
διάφορους νέους φερέλ ιδες ε ιστήμονες ου εκ ονούν διδακτορικές
διατριβές σε θέματα σχετιζόμενα με την οικονομική ε ιστήμη αλλά και
με άλλα εδία Τσιγγάνους Βλάχους Δημοτικό Τραγούδι Λαϊκό Τραγούδι
κ λ Πάντα αμισθί και με διάθεση συνεισφοράς σε κάτι ου θεωρώ ορθό
και ρέ ον και στοιχείο της ιδεολογικής μου ταυτότητας και της
ανθρώ ινης υ όστασής μου
Έβαλα τον καλύτερό μου εαυτό σε αυτή τη δύσκολη εργασία και με
βοήθεια λεξικών για το ξε έρασμα των ό οιων λεξιλογικών δυσκολιών
θαρρώ ως το ανά χείρας γεννήθηκε στη νεοελληνική μας ως ένα
φιλόδοξο νευματικό αιδί ου μ ορεί να διεκδικήσει τη
δική του
διαδρομή
Την οιότητα της οίησης όλων των οιητών θα την κρίνει ο
αναγνώστης Το ίδιο και την αρούσα ροσ άθεια ου α οκαλύ τει
αθέατες λευρές της σελήνης
λευρές ενός κόσμου μυθικού και
υ οτιμημένου συνάμα
Γιώργης Έξαρχος
Θεσσαλονίκη
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Yramili ti limba armãnã
Τα γράμματα για την αρμάνικη/βλάχικη γλώσσα
Ma multili consoani s-avdu ca tu frântseascâ i ca tu italikeascâ.
Τα περισσότερα σύμφωνα εκφέρονται-ακούγονται όπως στη γαλλική ή στην ιταλική
[ə] ã - ελλην. άφωνο α / angl. agree; (casã, mãcã, mãnã)
[tch] ce, ci - ελλην. tσh / fr. tchèque (cicioru, ceamcu, ciumagu)
[k] + che, chi - ελλην. κ/ it. che; fr. qui (chiatrã, chipuru)
[d] dh - ελλην. δ/ angl. the ( dhascalu, dhiatã)
[dz] dz - ελλην. τζ / it. zero (dzuuã, dziniri, adzã)
[dj] ge, gi - ελλην. tζj/ it. gente, gioco (geami, giumitati, giocu)
[g] + e, i - ελλην. γκ / γγ/ it. ghe, ghi it. ghiaccio; fr. guide (ghini, ghideri, Gheganu)
J, j = ελλην. ζιι/ fr. jeu (jaru, jali, jilosu)
[ll] lj - ελλην. λλ / λj/ it. gli; esp. llamar (ljepuru, ocljiu, muljiari, hiljiu)
[gn] nj - ελλην. νj (όπως στη λ. νιάου)/ fr. agneau; esp. niño (njelu, njicu, njilãosu)
[ch] sh - ελλην. σσ / σh/ fr. chat (shapti, shopatu, shoaricu)
[θ] th - ελλην. θ/ angl. thing (theatru, thimeljiu)
[ts] ts - ελλην. tς/ it. zio; allem. Zeit (tseru, tsintsi, fatsi)[Y] y - ελλην. γ/(yinu, yrambo, yuneauã)
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GICA GODI
Amintatu la 13.10.1939, hoara Cavarna, adzã Vãryãria.
Fumealjia: yrãmusteanji.
Bitisi Facultatea di Filoloyii, Universitatea Bucuresti. Profesoru di anglica.
Di la 1990 bãneadzã New York.
Cãrtsã alãnciti:
“Doruri shi mirãchi”, 2006
Ari adratã multi cãntitsi nali armãneshtsã, versuri shi iho.
CD’uri: “Cãntitsi armãneshtsã”, “Tora ishiiu la coru”, “Semnulu a Vreariljei”; “Ayisiti
aumbri”.

Γκίκας Γκόντης, γεννημένος το 13.11.1939, στο χωριό Καβάρνα, νυν Βουλγαρίας.
Οικογένεια Γραμμουστιάνικη.
Πτυχιούχος της Σχολής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου. Καθηγητής
αγγλικής.
Από το 1990 ζει στη Νέα Υόρκη.
Εκδοθέντα βιβλία του:
«Πόνοι και καημοί», 2006
Έχει συνθέσει πολλά νέα βλάχικα τραγούδια, στίχους και μουσική.
Ta CD: «Αρμάνικα’Βλάχικα τραγούδια», «Τώρα βγήκα στον χορό», «Το σημάδι της
αγάπης», «Αγιασμένες σκιές»
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Vreamu s’hiu

Θα ’θελα να ’μουν

Vreamu s’hiu bãbuchea
Tsi adutsi hãvã di primuvearã,
Niorlu di ploai tsi avreadzã vãlodzli
Vreamu s’hiu.

Θα ’θελα να ’μουν το μπουμπούκι
Που φέρνει φουσκοδεντριά ανοιξιάτικη,
Το σύννεφο βροχής που δροσίζει ξέφωτα
Θα ’θελα να ’μουν.

Chiusteca tsi poartã di’asimi sihati,
Silivarlu di’arãvoanã pi cheptu di’nveastã
Ashtirnutu arihati
Vreamu s’hiu.

Το κιουστέκι που ’χουν τ’ασημένια ρολόια
Το περιδέραιο αρραβώνα σε στήθος νύφης.
Ξαπλωμένος ράθυμα
Θα ’θελα να ’μουν,

Yimishi – tsi nu’agiungu sã s’coacã
Di a ficiorloru xitii,
Arustico – ti lãndzitu – yitrii,
Cãpitãnjilu, crivatea,
Iu caplu, truplu sh’aflã arihatea,
A foclui pirã
Tsi’angucinits angãldzashti,
Vluyisitu vãsilje tsi urfanjea urseashti
Vreamu s’hiu.

Φρούτα – που ’ναι συνέχεια ανώριμα
Εξ αιτίας των παιδιών,
Αρρωστικό –για ασθενείς– γιατρικό,
Το προσκεφάλι, το κρεβάτι,
Όπου κεφάλι, κορμί, βρίσκουν την ησυχία,
Της φωτιάς η πυρά
Που στης εστίας τη γωνιά ζεσταίνει,
Ο βλογημένος βασιλιάς πού
τη φτώχεια ορίζει,
Θα ’θελα να ’μουν.

Njiurizmã di pãni caldã
Nãri di cilimeanji s’hãrseascã,
Cãnticu di mumã
Tsi’apridunã
Natlu la sinu s’arihniseascã
Vreamu s’hiu…

Μυρωδιά από ζεστό ψωμί
Ρουθούνι μωρών που χαίρεται,
Νανούρισμα της μάνας
Που περιμαζεύει στοργικά
το νιογέννητο στο στήθος να ηρεμήσει,
Θα ’θελα να ’μουν...
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Identitati

Tαυτότητα

A s’hibã cã di daima
Cilimeanjilji urnipsescu,
Cã u chiruiu cãrlibana
Sh’cundiljlu anvãrtescu
A s’hibã cã doruri shi steali
Tu carti’nyrãpsescu
Hiu picuraru.
A s’hibã cã’nj si’arupsi tsãruhea,
Shi’nyilicioasi pãputsã
Cicioarli nj’nvescu,
Cã la cãlivã nj’armasi tãmbarea
Sh’ca pãrmãteftu evropeanu
Mi’alãxescu,
Hiu picuraru.

Αχ να ’ταν όπως ήταν πάντοτε
Τα μικρά παιδιά ορμηνεύω,
Γιατ’ έχασα την καρλιμπάνα της κλίτσας
Και το κοντύλι μου στα χέρια περιπαίζω,
Α να ’ναι σαν νοσταλγίες και αστέρια
Μες στα βιβλία γράφω
Είμαι ένας ποιμήν.
.
Αχ να ’ταν που μου τρύπησε το τσαρούχι,
Και τ’ απαστράπτοντα παπούτσια
Τα πόδια μου υποδύουν,
Γιατί στην καλύβα μου παρέμεινε η κάπα
Και σαν ευρωπαίος πραματευτής
Ντύνομαι τα καλά μου,
Είμαι ένας ποιμήν.

A s’hibã cã’i ermu, pãryisitu,
Maslu alu papu Godi,
Shi mashi’n yisu potu
Cheatrã pi cheatrã sã’lj bagu,
Cã nu potu s’misuru ditu cutaru
Mãrunã di steali,
Hiu picuraru.

Αχ να ’ταν που ’ναι έρμη, παρατημένη,
Η στάνη του παππού μου Γκόντι,
Και μόνο στ’ όνειρο μπορώ
Πέτρα πάνω στην πέτρα να της βάζω
Και δεν μπορώ να μετρώ απ’ τ’ αρμεχτήρι
Το πέπλο των αστεριών,
Είμαι ένας ποιμήν.

A s’hibã cã nu potu di multu
Mãrtsiclu di gushi a njelui sã’lj legu,
Cã arudzina u mãcã bãrgacea
Shi nu’ari chicã di lapti sã’ncljegu,
Hiu picuraru.

Αχ να ’ταν κι από πολύ πια δεν μπορώ
Τον ‘μάρτη’ στον λαιμό τ’ αρνιού να δέσω
Γιατ’ η σκουριά το ’φαγε το μπακράτσι
Και δεν υπάρχει στάλα γάλα να πήξω,
Είμαι ένας ποιμήν.

A s’hibã cã
U chiruiu di multu cutica
Purtatã di fronimlu calu Vasilica,
Sh’ancalicu pirifanã amaxi
Sh’ti daima u loaiu a cãsãbãlui praxi,
Hiu picuraru.

Αχ να ’τανε γιατί
Το έχασα από πολύ το κάρο
Το σερμέν’ απτόν φρόνιμο ίππο Βασιλάκη,
Και καβαλώ περήφανα την άμαξα
Που ανέκαθεν θεωρούσα της πόλης πράξη,
Είμαι ένας ποιμήν.

A s’hibã cã apa izvurlui ditu cheari
Ãi di multu agãrshitã
Shi ditu stizmã’nj yini apa ti’a beari,
Cã mashi dorlu nj’armasi
Di’a birbiljloru cãntari
Sh’di’a ponjiloru bãbuchi hãrsitã di soari,
Hiu picuraru.

Αχ να ’ταν και το νερό ανήλιας νερομάνας
Που από πολύ καιρό ’ναι ξεχασμένο
Κι από τον τοίχο μου ’ρχεται πόσιμο νερό,
Γιατί μόνο η νοσταλγία πια παρέμεινε
Από των αηδονιών το κελάηδισμα
Κι απ’ των δέντρων τα μπουμπούκια, τα
α χαρούμενα στον ήλιο,
Είμαι ένας ποιμήν!
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Foamea di zboarã

Η πείνα για λέξεις

Mi hãrnescu cu zboarã
Seara shi tahina.
Ti prãndzu shi deadãoarã
Shi nj’u foami di zboarã.

Τρέφομαι με λέξεις
Βράδυ και πρωί
Μεσημέρι και ξημερώματ
Κι όλο πεινώ για λέξεις.

Bratsãli’mplini,
Tãbãbii, preclji, preclji,
Minghiushi di ureclji,
Ãn gechi, tu supani,
Di gushi – ghiurdani,
Pi’anumiru, ãn capu,
Tu suflitu sacu,
Portu hãrsitu – semnu mari –
Furtia di zboru di zãmani.

Τα μπράτσα μου γεμάτα
Ομάδες, ζευγάρια, ζεύγη,
Σκουλαρίκια στα αυτιά,
Στις τσέπες, στην στηθότσεπη,
Στον λαιμό – γιορντάνι.
Στους ώμους, στο κεφάλι,
Στην ψυχή γουνόδερμα,
Φορώ χαρούμενος – σημείο μέγα –
Φορτίο λέξεων παρελθοντικών.

Cãndu poartã caimo
Shi aspunu miryiulo,
Ca lãludz li hãrsescu,
Sh’troarã sh’aspealã fatsa scutidoasã,
Alãxescu opsea hivroasã,
Sh’anarya’anarya lunjina li’ascaldã
Sh’lã da tru migdani fatsã’la albã.

Όταν κουβαλούν καημό
Εκφράζουν μοιριολόγι,
Σαν άνθη εγώ τις χαίρομαι,
Κι αμέσως ξεπλένεται η σκοτεινή όψη,
Αλλάζει η ασθενική μορφή
Και σιγά’σιγά το φως τις λούζει
Και δείνει φανερά το λευκό τους πρόσωπο.

Sh’anda multu pri multu s’hãrsescu,
Di’aynanyea, cu peanili di oclji li
urnipsescu
S’aibã angãtanu dipriunã,
Cã sh’multã harauã nu’i bunã…

Και όταν πολύ, πάρα πολύ χαίρονται
Από τ’ αντίκρυ, με τα ματόκλαδα των
ματιών τις ορμηνεύω,
Να έχουν έγνοια από κοινού,
Γιατί και η πολλή χαρά καλή δεν είναι….

Seara shi tahina,
Ti prãndzu shi deadãoarã,
Mi hãrnescu cu zboarã,
Sh’nj’u foamea di zboarã.

Βράδυ και πρωί
Μεσημέρι και αυγή
Τρέφομαι με λέξεις
Και πεινώ για λέξεις..
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Dultseami shi fãrmacu

Γλυκό και φαρμάκι

Dultseamea shi fãrmaclu
Idyia lingurã li poartã.
Unã u’ashteptu cu harauã,
Ca data soarilui, ca prota neauã.
Alantã, tsi nu’nj ari hari,
U’ashteptu ascumbãsitu ti’alumtari…

Τό γλυκό και το φαρμάκι
Το ίδιο κουτάλι τα κουβαλά.
Το ένα το περιμένω με χαρά,
Σαν ανατολή ηλίου, σαν το πρώτο χιόνι.
Το άλλο, που δεν μου ’χει καμιά χάρη,
Το περιμένω ανασκουμπωμένος για πάλη.
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Bana’i nãpoi

Ζωή που ξέμεινε πίσω

Soarli cadi dupu dzeanã
Sh’cheari,
Steaua s’arupi din tseru
Sh’cheari,
Chicuta u’arucã niorlu tu pãtocu
Sh’cheari,
Lilicea u lja azvarna xerea
Sh’cheari,
Omlu ausheashti
Sh’cheari.

Γέρνει ο ήλιος πίσω απο τον λόφο
Χάνεται...
Τ’ άστρο αποκόβεται από τον ουρανό
Χάνεται...
Τη στάλα ρίχνει το σύννεφο προκλητικά
Χάνεται...
Το λουλούδι το παίρνει σβάρνα η ξηρασία
Χάνεται,
Ο άνθρωπος γερνά
Χάνεται.

Mashi chireri
Shi bana’i nãpoi…

Μόνον απώλειες
Και η ζωή ξωπίσω...
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Pãdurea - mausoleum

Tο δάσος – μαυσωλέιο

Peanarya’anarya imnu,
Angãtanu s’nu arupu ierghili –
Sãndzãlu a pãpãnjiloru poartã…

Σιγά’σιγά και ταπεινά περπατάω
Με την έγνοια να μην κόψω χορτάρια –
Το αίμα των παππούδων μου κουβαλάνε...

Peanarya’anarya calcu,
Angãtanu s’nu frãngu fidãnjili –
Ditu oasili a pãpãnjiloru crescu…

Σιγά’σιγά και ταπεινά πατάω,
Με την έγνοια να μην σπάσω βλαστάρια –
Από τα κόκαλα των πάππων μεγαλώνουν...

Peanarya’narya jgljioata
Angãtanu s’nu curmu canticlu a birbiljloru
Ditu boatsea a pãpãnjiloru creashti…

Σιγά’σιγά και ταπεινά το βήμα,
Με την έγνοια να μην σταματήσω το άσμα
των αηδονιών
Από τη λαλιά των προγόνων υψώνεται...

Pe’anarya’anarya sorbu
S’nu mintescu a izvurlui apã,
Ditu lacãrma a pãpãnjiloru azvoami…

Σιγά’σιγά και ταπεινά ρουφώ
Να μη θολώσω της νερομάνας το νερό,
Από το δάκρυ των προγόνων αναβρύζει...

Peanarya’anarya torlu,
Angãtanu s’nu aspargu a pãduriloru isihii –
Ditu somnulu a pãpãnjiloru curã…

Σιγά’σιγά και ταπεινά ο ντορός,
Με την έγνοια μη διαταράξω των δασών
την ησυχία –
Από τον ύπνο των προγόνων προέρχεται...

Peanarya’anarya…
Σιγά’σιγά και ταπεινά...
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Shi nu potu

Kαι δεν μπορώ

Alãxiiu cãpitãnjilu
Shi udãlu,
Alãxiiu cãsãbãlu
Shi birberlu,
Alãxiiu amaxea
Shi mãcãrli,
Alãxiiu cãsica
Cu binadz tsi azgrãmã niorilji,
Alãxiiu zorea cu arihatea,
Alãxiiu noaptea cu dzuua
Shi dzuua cu noaptea,
Alãxiiu yilia
Shi vãsilia…

Άλλαξα το προσκεφάλι
Και το δώμα,
Άλλαξα τον οικισμό
Και τον μπαρμπέρη,
Άλλαξα την άμαξα
Και τα φαγητά,
Άλλαξα το σπιτάκι
Με οίκημα που ξύνει ως και τα σύννεφα,
Άλλαξα τη στεναχώρια με το ραχάτι,
Άλλαξα τη νύχτα με τη μέρα
Και τη μέρα με τη νύχτα,
Άλλαξα τον καθρέφτη
Και το βασίλειο...

Tora, dau, ampulisescu
Oaminjilji s’alãxescu,
Sh’nu potu…

Τώρα, προσπαθώ, παλεύω
Ν’ αλλάξω τους ανθρώπους
Και δεν μπορώ...
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Pociu cu apã hrisusitã

Λαΐνι με νερό θαυματουργό

Va’nj ashternu nã’nflucatã
Lunjinatã,
Cãtã’i padea,
Pãn’ iu s’veadi,
Aclo, tu’aynanghi,
Pãn’ iu sh’u poartã puilu peana
Sh’uranolu bashi dzeana.
Va s’adunu tuts cilimeanjiljii,
Mea cara va’lj huhutescu
Nai’ msheatlu cãnticu armãnescu,
Sh’va s’adarã, ti ciudii,
Cathi’unu zboru –
Pociu cu apã hrisusitã,
Sh’cãndu s’bea, cathi purumbu
S’lunjineadzã,
S’anvireadzã,
Bana tutã sh’elj sh’pãrintsãlji,
Mea shi pãpãnjilji cãtu s’bãneadzã.

Θα στρώσω μια φλοκάτη
Λαμπροχρωματιστή,
Όσο είναι η πεδιάδα,
Μέχρι εκεί που φαίνεται,
Εκεί, μακριά και πέρα,
Ως εκεί που κουβαλά το πουλί το φτερό
Και ο ουρανός ασπάζεται τον λόφο.
Θα συγκεντρώσω όλα τα μικρά παιδιά
Μα και σαν τα φωνάξω
Δεν θα ’χει ωραιότερο αρμάνικο τραγούδι,
Και θα γενούνε, όλα για θαυμασμό,
Η κάθε λέξη – δηλαδή –,
Λαΐνι με θαυματουργό νερό,
Τότε που πίνει – το κάθε αγριοπερίστερο,
Και θα φωτίζονται,
Και θα ξεκαλοκαιριάζουν,
Όλη η ζωή τους, αυτοί και οι γονείς τους,
Μα οι γονείς τους – για όσο καιρό θα ζουν.
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Acasã

Στο σπιτάκι μου

Misihorea, sucachea,
Steaha, ciudachea,
Soia, isnafea,
Cireaplu, cãftorlu,
Cãnãrãlu shi uborlu,
Corlu,
Shi Dorlu…
Ca arãcãili tu trapu tuti s’adunã
Sã’lj bãgãmu nã numã:
ACASÃ!
Mashi unã,
Tuti alanti’s
Hoari,
Cãsãbadz,
Vãsilii…

Το μεσοχώρι, το σοκάκι
Το στέγαστρο, το τσαρδάκι,
Τα σόγια, το σινάφι,
Ο φούρνος, η ψησταριά,
Οι βράχοι και η αυλή,
Ο χορός,
Και η Νοσταλγία...
Σαν τα μονοπάτια που σ’ ατραπό όλα πάνε
Να τα βάλουμε μια ονομασία
Σ Π Ι Τ Α Κ Ι Μ Ο Υ!
Μόνο μία,
Όλες οι άλλες
Χωριά,
Οικισμοί,
Βασίλεια...
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Manhattan

Mανχάταν

Greu, di handa adilji cãsãbãlu,
Ocheanlu ãlj deadi nã mnatã
Di’a lui niarihati,
Oaminji, paitoni,
Pampori pi apã,
Sumu apã,
Sumu locu,
Pisti locu,
Sparizma’i deadunu cu haraua
Pi apuntsã zurleshtsã tsi’ancalicã arãuri,
S’ciuduseashti dunjeaua,
Oaminji, aftuchini di tuti turliili,
Politsii ‘ ancãlaru,
Furnigaru…

Βαριά, από βαθιά η πόλη ανασαίνει,
Ο ωκεανός της έδωσε μιαν απαλάμη
Από τη δική του ταραχή,
Άνθρωποι, άμαξες’παϊτόνια,
Βαπόρια πάνω στο νερό,
Κάτω από το νερό,
Κάτω από τη γη,
Πάνω από τη γη,.
Ο φόβος είναι με την χαρά αντάμα
Στις γέφυρες τρέλα που ιππεύει ποταμούς
Και αποθαυμάζει ο κόσμος,
Άνθρωποι, αυτοκίνητα, κάθε λογής,
Έφιπποι αστυνομικοί,
Συνωστισμός...

Nu lã shtiu aradha,
Ca ti ciudii’nj pari
Shi nu’nj da arihati
Nã’ntribari –
Cari lucreadzã?
Tuts suntu’n cali!...

Δεν γνωρίζω την τάξη τους,
Κι ο θαυμασμός θαρρώ
Δεν μ’ αφήνει ήσυχο
Ένα ερώτημα –
Ποιος εργάζεται;
Όλοι βρίσκονται καθ’ οδόν.
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Minduieri

Σκέψεις

Steaua noastã easti’aratsi
Limba’i cãmpu fãrã gãrnu ...
Apa pritu arãu nu treatsi
Calu’alagã fãrã fãrnu ...

Το άστρο μας έχει κρυώσει
Η γλώσσα έιναι ο κάμπος χωρίς σιτάρι...
Το νερό δεν κυλά πια στο ποτάμι
Το άλογο καλπάζει χωρίς χαλινάρια...

Casili s’angubãrarã,
Poarta’ncljisã’i la gãrdinã
Pluglu nu poati ta s’arã
Herlu’i lãndzitu di’arudzinã.

Τα σπίτια είναι ατημέλητα
Η εξώπορτα είναι κλειστή στον κήπο.
Το αλέτρι δεν μπορεί να οργώσει,
Το σίδερό του αρρώστησε, σκούριασε.

Chicutli nu suntu di’apã
Seamchili tutu li lja vimtulu
Agãrshearea groapã sapã
Lunjina u’azgrumã astimtulu.

ΟΙ σταγόνες δεν είναι από νερό
Τα σημάδια όλα τα παίρνει ο άνεμος
Η λησμονιά τάφο σκάβει
Το σκοτάδι στραγγάλισε το φώς

Cartea albã ‘ tutu dishcljisã ‘
Zboarã ashteaptã ‘ arãdhãpsiti ...
Cãti ori, ditu laia chisã,
Nu iesu yisi ditu pirmithi?!

Το άσπρο βιβλίο, πάντα ανοικτό,
Λόγια περιμένει, στην σειρά βαλμένα...
Πόσες φορές, απ’την μαύρη πίσσα,
Δεν βγαίνουν όνειρα από τα παραμύθια;!

Limba cari’i Agãrsheari
Somnu’i cari’adutsi moarti ...
Ea va shi’aflã yitripseari
Sh’isihie - mashi tu Carti!

Η γλώσσα που είναι λησμονιά
Ο ύπνος είναι που φέρνει θάνατο...
Θα βρεί την γιατρειά της
Και την ησυχία, μόνο στο βιβλίο!
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Fumealje

Οικογένεια

Unã maie anyiseadzã livãdz di masinji…
Alantã sh’mutreashti numta Kavala…
Unu papu fudzi tu Amirãria Nishtiutã
Alantu’sh pashti oili tu yisu…
Dada u’arisescu numtsãli shi tinjia a
featiloru
Tatã’nju ambãrtsãtã cãsãbãlu
Cumu vãrnãoarã ambãrtsãta njeljii’a
pap’sui –
Sultana – sorã – sultanã a fumealjei a
ljei…
Fratili fudzi cu cãrvanea di doru…
Nipotlu – njicu picuraru – pashti zboarãli
veclji…

Μια γιαγιά ονειρεύεται λιβάδια από ελιές...
Άλλη κοιτάει τον γάμο στην Καβάλα...
Ένας παππούς έφυγε σ’ Άγνωστο Βασίλειο
Άλλος βόσκει τα πρόβατα στο όνειρο...
Στη μάνα αρέσουν οι γάμοι και η τιμή των
κοριτσιών.
Ο πατέρας μου μοιράζει μες στον κασαμπά
Όπως κάποτε μοίραζε αρνιά τού παππού
του.
Σουλτάνα –αδελφή– βασίλισσα της
οικογένειάς της...
Ο αδελφός έφυγε με καραβάνι νοσταλγίας.
Ο εγγονός, βοσκαρούδι, έβγαλε στη βοσκή
τις αρχαίες λέξεις...

Sh’mini – shedu tu livãdz di masinji
Sh’mutrescu la numta ali maie Kavala…
Tu calea cãtã Amirãria Nishtiutã
Pascu oili tu yisu cu pãpãnjiljii,
Ashteptu cãrvanea di doru a fratilui Mina,
Anj hãrnescu nipotlu cu veclji pirmithi
S’nu chearã njica cupii armãneascã,
Sh’ashteptu tu poarta a cutarlui s’yinji
S’mi ljai … cumu paplu loa
njeljii’mbratsã!

Κι εγώ, κάθομαι σε λιβάδια ελαιώνων
Και κοιτώ στον γάμο της γιαγιάς Καβάλας
Στην οδό προς το Άγνωστο Βασίλειο
Βόσκω πρόβατα στ’ όνειρο με παππούδες
Αναμένω της νοσταλγίας το καρβάνι
του αδελφού μου Μηνά
Ταΐζω τον εγγονό με παλιά παραμύθια
Να μη χαθεί το μικρό βλαχικο κοπάδι
Περιμένω στην πόρτα της στάνης να ρθεις
Να με πάρεις… όπως ο παππούς έπαιρνε
τ’ αρνάκια αγκαλιά!
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Nai ma Musheata Idhee

Πιο όμορφη ιδέα

Tsi pumoarã! Anyisamu
Cã nai ma Musheata Idhee
Mi’azgruma!
Prota – ãnj dzãsi s’u ljeau
S’u portu di gushi ca ghiurdani!
Ayilicea ca silivãrli
Ali Zenobii – tu Palmira di malãmã!
Nã minutã pistipsiiu
Cã hiu andreaptã sã’nj bagã
Cãruna di vãsiljioanji!...
Sh’deapoaia… tutã cãldura a pundiului
Cãdzu pisti adiljiatlu a meu:
Eara Nai ma Musheata Idhee
Cari, di’ahãntã mari vreari
Mi’azgruma!

Ω! Τι εφιάλτης! Ονειρευόμουν
Ότι δεν υπάρχει πιο Όμορφη Ιδέα
Μου έπνιγε τον λαιμό!
Πρώτα, μου είπε να την πάρω
Να την φορέσω στον λαιμό ως περιδέραιο!
Λαμποκοπούσε σαν σουγιαδάκι
Της Ζηνοβίας, στην χρυσή Παλμύρα!
Για ένα λεπτό πίστεψα
Ότι ήμουν έτοιμη για να μου βάλει
Το στέμμα της βασίλισσας!...
Και μετά... όλη η κάψα της ερήμου
Έπεσε πάνω στην ανάσα μου:
Ήταν Δεν υπάρχει πιο Όμορφη Ιδέα
Που, από τόσο μεγάλη αγάπη
Με έπνιγε!
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Yisu cu Alexandru

Όνειρο με τον Αλέξανδρο

Ashcherea’alu Alexandru
Ampaturã tu minduierli’nj…
Batu vimturi fuviroasi shi anjlji
Ca simitsa di gãrnu azboairã…
«Machidunia! Machidunia!» Cari aurlã
Noapti di noapti tu yisili’a meali?
Dishcljidu portsãli’a ocljiloru
Sh’tu’Scutidea tsi mi’anvãrligheadzã
Vedu prosuplu’a lui tsi’alagã:
Elu, Marli, Machiduneanlu,
Singurlu’a meu vrutu di daima,
Cari va lu hãrneamu cathi dzuuã
Cu suflitlu’a meu,
Shi va’lj lamu cathi dzuuã cicioarli
A calui a lui, cari
Ma multu di mini va lu hãrsea!
Ama elu di multu easti alargu
Sh’cãmeashea’a lui di multu’i putridzãtã!
Voiu s’mi facu’nveastã dealihea
Sh’mi’nvescu cu Machidunia
Cãmeashea’a mea albã shi ascurã
Sh’imnu s’lu’andãmusescu pri Elu
Machiduneanlu’anyiatu!

Το στράτευμα του Αλέξανδρου
Καλπάζουν στις σκέψεις μου…
Φυσούν άνεμοι φοβεροί και τα χρόνια
Σαν τον σπόρο του σταριού ανεμοπετα…
«Μακεδονία! Μακεδονία!» Ποιος φωνάζει
Νύχτα τη νύχρα μες στα όνειρά μου;
Ανοίγω τις πόρτες των ματιών
Και στο σκοτάδι που με περικυκλώνει
Βλέπω το πρόσωπό του που τρέχει:
Αυτός, ο Μέγας, ο Μακεδών,
Ο μόνος πολυαγαπημένος μου πάντα,
Που θα τον τάιζα την κάθε μέρα
Με την ψυχή μου,
Και θα του έπλυνα κάθε μέρα τα πόδια
Του αλόγου του, που
Πιο πολύ από μένα θα το χαρεί!
Αλλά αυτός από πολύν καιρό είναι μακριά
Και το πουκάμισό του από πολύ ’ναι
μουχλιασμένο!
Θέλω να γίνω μια νύφη αληθινή
Και να ντυθώ με τη Μακεδονία
Το πουκάμισό μου το λευκό και τραχύ
Και περπατώ να ανταμώσω Αυτόν
Τον Μακεδόνα αναστημένο!
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Cãnticu di vreari

ΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Nu ti’aspari cã nu’shi easti
Cãnticu di birbiljiu sumu lunã!
Pisti noptsã, vrute,’a s’avdzã
Mashi ghiurdanea mea tsi’asunã!

Μη φοβάσαι και δεν είναι
Τ’ αηδονιού λαλιά στη νύχτα!
Άκου κάτω απ’ τη σελήνη
Του λαιμού μ’ την αλυσίδα!

Tsi’avdzã, vrute, nu’i calu
'Tselu albu tsi’nj pitricushi ...
Pisti noptsã pondi’asunã
Cãnticlu di’a mei minghiushi!

Ό,τι ακούς δεν είν’ ο ίππος
Ο λευκός που μου ’χεις στείλει…
Μες στις νύχτες τραγουδούνε
Των σκουλαρικιών μου οι ήχοι!

Minduind s’tsã dau lunjinã
Ca luna sh’ca stealili
Trãshi tru tserlu’atselu analtu
Vrute,’nj ts’arcaiu nealili!

Φως σκέφτομαι να σου δώσω
Όπως τ’ άστρα κι η σελήνη
Γιατί σου ’ριξα, καλέ μου
Σ’ ουρανούς το δαχτυλίδι!

Pisti’ahãnti cãljuri mãri
Tsi tu suflitu li’adunaiu
Ta sã’nj avdzã dorlu, vrute,
Biligitsli’nj ts’asunaiu!

Τι οδούς, τι λεωφόρους
Στην ψυχή μου έχω η δόλια
Για να πω το σ’ αγαπάω
Σου χτυπάω τα βραχιόλια!

Perlu’a meu ahãt di lungu
Cãtu calea di mesi di noi
Vrute,’apunti va tsã’lu tindu
S’nu cheri calea, s’yinji nãpoi ...

Το μαλλί μου έχει μακρύνει
Όσο η οδός που μας χωρίζει
Θα σ’ τ’ απλώσω, αγαπημένε
Μη χαθείς, για να γυρίσεις…

Amu cãrunã di lunjinã
Tutu tsi port pi mini cãntã!
Tini pots ta s’anyiedz
Bana mea tsi tora’i frãmtã!
(“STEAUA DI DORU”, 1983)

Έχω από φως στεφάνι
Είμαι στ’ άσματα ντυμένη!
Συ μπορείς να αναστήσεις
Τη ζωή μου τη σπασμένη!

(“Τ’ άστρο του πόνου/της
νοσταλγίας”, 1983)
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Agãrshitili zboarã

Τα λησμονημένα λόγια

Zboarãli – stranji arcati pi teli –
Muhlidzãrã di’ashtiptari!
Agãrshiti, li bati vimtulu sh ploaia!

Τα λόγια – ρούχα απλωμένα σε σύρματα –
Μούχλιασαν στην αναμονή!
Ξεχασμένα, τα χτυπά ο αγέρας κι η βροχή

Tritsets ningã eali – sh eali tacu:
Nu au anacrã s’greascã!
Zboarãli – stranji arcati pi teli:
Cumãts di mini’arupti!

Περάστε δίπλα τους – και αυτά σιωπούν:
Δεν έχουν δύναμη να φωνάξουν!
Τα λόγια – ρούχα απλωμένα σε σύρματα:
Κομμάτια από μένα – ξεσκισμένα!

Durearea’a loru canda’i mashi a mea
Cã voi tritsets ningã eali
Sh’nu li’adunats, sh’li’alãsats
Teasi, cãpãiti, pi telea’a chirolui:

Ο πόνος τους λες κι είναι μόνο δικός μου
Γιατί εσείς περνάτε δίπλα τους
Και δε τα μαζεύετε, και τα αφήνετε
Απλωμένα, νεκρά, στο σύρμα του καιρού.

Chiro tsi arupi, matsinã, angljiti…
Zboarãli pi teli – cãpãiti!

Καιρός που σκίζει, αλέθει, καταπίνει…
Τα λόγια στα σύρματα – νεκρά!
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Pãnea di zboarã

Ψωμί από λόγια

Adzã frimtaiu unã pãni
Pãnã tora nifrimtatã:
Adunaiu zboarã tu cãpisteari
Li’ntsirnuiu, shiljili s’cadã Lãcãrnji’avuiu di eti adunati:
Di’ahãnti gianuri cripati!
Sari nu lipsea
Itsi lacãrmã sari eara!
Frimtaiu, frimtaiu,
Pãnã asudaiu…
Pãnã s’yinã aluatlu
Tutu ãlji cãntaiu
Shi’lj discãntaiu…
Crishtea, crishtea, s’azvurnuia
Loclu nu mata lu’ncãpea
Cãpistearea njicã eara!
Sh’mini, pãni dupã pãni adramu
Tu cireaplu a inimãljei
Li’arãdhãpseamu sh’li cutseamu…
Doamne, tsi njiurizmã
Tu lumi pitritseamu!
Di’atumtsea v’ashteptu:
Aestã pãni s’u cãftats:
Di ea s’vã sãturats
S’bãnats, s’amintats!

Σήμερα ζύμωσα ένα ψωμί
Έως τώρα αζύμωτο:
Μάζεψα λόγια’λέξεις στο σκαφίδι
Τα κοσκίνισα, να πέσουν τα σκουπιδάκια –
Δάκρυα είχα από αιὠνες μαζεμένα:
Από τόσες ψυχές κακόχρονες!
Δεν έλειπε το αλάτι
Το όποιο δάκρυ αλάτι ήταν!
Ζύμωσα, ζύμωσα
Ώσπου ίδρωσα…
Μέχρι να φουσκώσει το ζυμάρι
Συνέχεια του τραγουδούσα
Και το ξεμάτιαζα…
Φούσκωνε, ανέβαινε, ζοριζόταν
Ο τόπος δεν το ματαχωρούσε
Το σκαφίδι ήταν μικρό!
Κι εγώ, ψωμί μετά από χωμί έφτιαχνα
Στον φούρνο της ψυχής
Τα αράδιαζα και τα έψηνα…
Θεέ μου, τι μοσχοβολιά
Στον κόσμο έστελνα!
Από τότε σας περιμένω:
Αυτό το ψωμί να το ζητήσετε:
Απ’ αυτό να χορτάσετε
Να ζήσετε, να αποκτήσετε!
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,,.Hinc Illae lacrimae”

,,.Hinc Illae lacrimae”

“Di’aoa aesti lãcãrnji yinu”…
ãnj dzãsi grailu di dadã!
Di suti di anji
Pi cãljuri di furi
Mi arcarã…
Furtunji, pulbiri, mutarã
Ta s’mi’ascundã,
S’mi chearã…
Cu chetsari mi’agudirã,
S’mi moarã…
Penuri di agãrsheari’nj bãturã
S’mi doarã…
Cu singiri xeani
Mãnjili sh cicioarli’nj
Ligarã…
Ta s’nu imnu
Mi’nchidicarã…
Mi dizlãxirã di stranji
Sh’mi’arshunarã!
Ãnj turnarã sãndzã sh virinu:
Di aoa aesti lãcãrnji ãnj yinu!”

“Από εδώ τούτα τα δάκρυα αναβρύζουν”
μου είπε η μητρική μου η λαλιά!
Εκατοντάδες χρόνια
Σε οδούς κλεφτών ‘ ληστών
Με ρίξαν…
Φουρτούνες, σκόνες, ξεσηκώσαν
Για να με κρύψουν,
Να μ’ εξαφανίσουν…
Με πετροβόλησαν και με κτυπήσαν
Να με πεθάνουν…
Μου έμπηξαν καρφιά της λησμοσύνης
Να με πονέσουν…
Με αλυσίδες ξένες
Τα χέρια και τα πόδια μου
Τα δέσαν…
Να μη μπορώ να περπατώ
Τρικλοποδιές μου βάλλαν…
Μου άλλαξαν τα ρούχα που φορώ
Και έτσι πλέον με ντροπιάσαν!
Με δηλητήριο το αίμα μου… γυρίζουν:
Από εδώ τούτα τα δάκρυα αναβρύζουν!”
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Cãrvanea zboarãloru

Το καραβάνι των λέξεων

Tsi’adaru? Mi’ntreghi.
Amu zboarãli angãtanu...
Li’adunu cathi dzuuã:
Albi zboarã, lai zboarã
S’dispartu, iara s’mintescu
Lã grescu, li zãptãsescu,
Li hãrsescu, li vãryescu
Tu cãrvani li chindruescu!
Tsi’adaru? mi’ntreghi ‘
Cãrvanea di zboarã amu angãtanu
Dzuuã di dzuuã minduescu
Cãtã iu s’u’anchisescu...
Cãljurli veclji nu ducu iuva
Toarãli tuti ‘ ploaia li la!
Cãndu pãpãnjilji mãna cãrvãnji tu Balcanji
Zboarãli tuti eara ca aslanji
Vãzea tu Pindu zborlu armãnescu –
Adzã ciuciuratu, ascumtu, furescu!

Με ρωτάς: Τι ’ναι αυτό που κάνω;
Τις λέξεις μου σε κάποια τάξη βάνω…
Καθημερνά εγώ τις συγκεντρώνω:
Άσπρες και μαύρες λέξεις τις μαζώνω
Τις ξεχωρίζω, μ’ ανακατώνονται και πάλι
Τις φωνάζω, μυαλό τούς βάζω στο κεφάλι
Τις χαϊδολογώ, μα και τις υπομένω
Σαν σε καρβάνι με σειρά ’γώ τις πηγαίνω!
Με ρωτάς: Τι ’ναι αυτό που κάνω;
Των λέξεων το καρβάνι σε σειρά το βάνω
Μέρα τη μέρα σκέφτομαι – και δεν βρίσκω
Προς ποια μεριά πρέπει να το κινήσω
Και οι παλιές οδοί, καμιά λύση δεν δίνουν
Τα ίχνη όλα με βροχή χάνονται, σβήνουν!
Όταν οι πάπποι κινούσαν καρβάνια στα
Βαλκάνια
Οι λέξεις όλες ήταν δυνατές σαν τα
λιοντάρια
Βούιζε στην Πίνδο των Αρμάνων η λαλιά
Μα τώρα σιγανά, κρυφά και στα κλεφτά!

Tsi’adaru? Mi’ntreghi ‘
Cãrvanea di zboarã avegljiu
Ashteptu cãrvãnaru s’anchiseascã
Pindulu diznou s’aruiascã!
Ascultã: vreava di zboarã cumu cãntã
Nu ari oarã ma’aleaptã, ma sãmtã!

Με ρωτάς: Τι ’ναι αυτό που κάνω;
Των λέξεων το καρβάνι εγώ φυλάγω
Και καρτερώ τον καρβανάρη να κινήσει
Η Πίνδος από τηναρχή εκ νέου να βουΐσει
Άκου: των τραγουδιών οι λέξεις πώς
ηχούνε με μαγεία
Δεν είναι ώρα επιλογής, αυτών των λέξεων
η γλώσσα είναι αγία!
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“Carmina mortae carent”

“Carmina mortae carent”

«Poematli nu cunoscu moartea!»
Mashi a meali trã moarti
S’amintarã!
Limba tu cari li’aspunu
Anarga’anarga
Cãtã ascãpitata’agãrsheari
S’dutsi!

«Τα ποιήματα δεν γνωρίζουν θάνατο!»
Μόνο τα δικά μου για θάνατο
Γεννήθηκαν!
Η γλώσσα στην οποία τα αφηγούμαι
Σιγά και σιγανά
Προς τη δύση της λήθης
Πηγαίνει!

Hiu, poati, singura
Poetã tu lumi cari
Moarti poemati amintã!
Tsi, poati, tu cãrtsã
Va s’doarmã
Cã nu va s’yinã vãr’
S’li dishteaptã!

Είμαι, μπορεί, μονάχη μου,
Ποιήτρια σε κόσμου που
Νεκρά ποιήματα γεννάει!
Που, ίσως, σε βιβλία
Θα κοιμούνται
Γιατί δεν θα ’ρθει κανείς
Να τα ξυπνήσει!

«Poematli nu cunoscu moartea!»
Dzãtsea aushilji latinji…
Ama nu’i daima ashi!
Poematli’a meali tu carti
Vulusiti,
Nialeapti, agãrshiti,
Semnu’ahãnda
Di unã limbã tsi di multu eara!

«Τα ποιήματα δεν γνωρίζουν τον θάνατο!»
Έλεγαν οι γέροντες Λατίνοι…
Αλλά δεν είναι πάντα έτσι!
Τα δικά μου τα ποιήματα μες στο χαρτί
Κλεισμένα,
Αδιάβαστα, ξεχασμένα,
Βαθύ σημάδι
Μιας γλώσσας που από παλιά υπήρχε!

(AHAPSI LINGVISTICÃ, 1997)
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Paradoxuri
Unu papu sh’unã maie’azburãscu
Cu nipotlu: Gãrtseashti !
Unu papu sh’unã maie cãntã
A nipotlui: Vãryãreashti !
Unu papu sh’unã maie lu hãidipsescu
Nipotlu: Arbinisheasthi !
Unu papu sh’unã maie adyivãsescu
A nipotlui: Rumuneashti !
Unu papu sh’unã maie ciudusits mutrescu:
Nipotlu lã plãndzi pri’Armãneashti !

Παράδοξα
Ένας παππούς και μια γιαγιά μιλάνε
Με τον εγγονό: Γραικικά !
Ένας παππούς και μια γιαγιά τραγουδούν
Στον εγγονό: Βουλγαρικά !
Ένας παππούς και μια γιαγιά χαϊδεύουν
Τον εγγονό: Αλβανικά !
Ένας παππούς και μια γιαγιά διαβάζουν
Τον εγγονό: Ρουμανικά !
Ένας παππούς και μια γιαγιά έκπληκτοι
παρατηρούν:
Ο εγγονός τους κλαίει στ’ Αρμανικά !

30

Giudico balcanicu

Βαλκανική δικαιοσύνη

Tu Balcanlu cãpãitu di niachicãseari
Mi giudicarã sh’mi culãsirã:
Poetã fãrã di Patridhã!
Mi’nviscurã tu stranjilu a xinitiljei
Shi’nj deadirã cali:
Leftirã s’alagu di locu-locu
Sh’dicunjiarã la pãlãtsli di cilechi
Tsi’ntsapã niorilji…
Alãgaiu multu pãn’achicãsiiu:
Patridha nu easti peaticu di locu
Angãrditu di thãmãheari
Iu creashi mashi birichetea
Tsi u seaminã elji
Tra s’aducã anchirdãseari di bolcã…
Tu Patridha a mea zboarãli alagã
Ca njeljii prumveara
Nãinti di Pashti,
Sh’vãr’ nu poati s’li talji
Zboarãli’a meali…
Haristo! ‘ vã dzãcu
Ãnj deaditu cu giudicarea
Duchearea trã xinitia
Sh’libirtatea absolutã!
Patridha nu putets
S’nj’u mata loats canãoarã
Cã nu shtits iu u’amu ascumtã!
Sh’cã nu shtits cã ea poati s’hibã
Mashi Adiljiatu, Idhee niazvimtã!

Στην κουρασμένη από διαφωνίες Βαλκανική
Με δίκασαν και με τιμώρησαν:
Ποιήτρια χωρίς πατρίδα!
Με έντυσαν με το ρούχο της ξενιτιάς
Και μού ’δωσαν δρόμο:
Ελεύθερη να γυρνώ από τόπο σε τόπο
Και ζητιάνα σε ατσάλινα παλάτια
Που τρυπούν τα σύννεφα…
Τριγύρισα πολύ μέχρι να καταλάβω:
Πατρίδα δεν είναι ένα κομμάτι γης
Φραγμένο από αδηφάγους
Όπου ευδοκιμεί μονάχα η σοδειά
Που την σπέρνουν αυτοί οι ίδιοι
Για να τους φέρει μεγἀλο κέρδος…
Στη δική μου Πατρίδα τα λόγια τρέχουν
Σαν τα αρνιά την άνοιξη
Πριν από το Πάσχα,
Και κανείς δεν μπορεί να τα σφάξει
Τα λόγια μου…
Ευχαριστώ!, σας λέω
Μου δώσατε με την καταδίκη
Το να κατανοήσω την ξενιτιά
Και την απόλυτη ελευθερία!
Την Πατρίδα δεν μπορείτε
Να μου την ξαναπάρετε ποτέ
Γιατί δεν ξέρετε που την έχω κρυμμένη!
Και δεν ξέρετε ότι αυτή ενδέχεται να είναι
Μόνο μια Ανάσα, μια Ιδέα ανίκητη!
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Crimã balcanicã

Βαλκανικό έγκλημα

V’adunatu tuts
Sh’vã zburãtu
S’mi’ngrupats…
Fãrã njilã cã, de,
Nu earamu frats!
Noaptea, tu chisa a mintiljei,
U featsitu pi’ascumta
Vã featsitu cã nu’aduchitu
Cã inima nica’nj bãtea…
Mi’ngrupatu di yii –
Featsitu njljirtatã amãrtii!
Tora, vãrã oarã sh’altã,
Ãnj bãgats vãrã misali
Sh’cu boatsi trimburatã,
Pseftã, prifaptã,
Nj’alãvdats tinjia, axiia,
Cã, de, shtits cã nu mata potu
S’vã mintescu isturia…

Συγκεντρωθήκατε όλοι
Και μιλήσατε
Να με θάψετε...
Χωρίς οίκτο γιατί, ντε,
Δεν ήμασταν αδέλφια!
Την νύχτα, στο έρεβος του μυαλού,
Το κάνατε κρυφίως
Προσποιηθήκατε ότι δεν κατανοήσατε
Ότι η καρδιά μου ακόμα κτυπούσε...
Με θάψατε ζωντανή –
Κάνατε ασυγχώρητη αμαρτία!
Τώρα, ποτέ και πάλι,
Μου στρώνετε κάνα μνημόσυνο
Και με φωνή τρεμάμενη,
Ψεύτικη, σαπισμένη,
Μου επαινείτε την τιμή και την αξία,
Γιατί, ντε, ξέρετε ότι δεν ματαμπορώ
Να σας ανακατώσω την ιστορία...
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Xinitipseari

Ξενιτεμός

Xeanã tru patridha tru cari mi’amintaiu
Xeanã tru’atsea tru cari bãnedzu ‘
Xeanã tru patridha tru cari mi turnaiu
Iu s’nj’avinu xinitipsearea’nyisedzu...
Ama di ea nu potu s’fugu vãrnãoarã
Ca nauã cheali pri’a meu trupu acriscu
U portu ca fortumã sh’ca dhoarã:
Xinitipsearea di daima tru sãndzã nã fu...

Ξένη στην πατρίδα στην οποία γεννήθηκα
Ξένη σε αυτήν στην οποία ζω ‘
Ξένη στην πατρίδα στην οποία επέστρεψα
Όπου να κυνηγήσω τα ξένα ονειρεύομαι
Αν από αυτά δεν μπορώ να φύγω ποτέ
Γιατί νέο δέρμα στο κορμί μου μεγάλωσε
Το φορώ σαν μπόρα και σαν δώρο:
Ο ξενιτεμός ανέκαθεν ήτανε μες στο αίμα..
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Lumachea di masinu (I)

Το κλαδί της ελιάς (I)

Arãvdãtoari, sumu vahtea a multsã anj
Ca masinlu mi’armãtusescu cu imishi.
Nu’nj dats tsiva – cã soarli easti trã tuts!
Sh’mini pitrecu cãtã voi arãuri di
untulemnu
Shi’aesti imishi ti nisheani
Cari’agiutarã caluyarilji shi dervishilji
S’treacã pundiurli mãri a suflitlui.

Υπομονετική, υπό τον καύσωνα τόσα έτη
Σαν λιόδεντρο στολίζομαι με καρπούς.
Μη μου δίνετε τίποτα – ο ήλιος είναι για
όλους!
Κι εγώ στέλνω προς σάς ποτάμια λαδιού
Αυτοί οι καρποί είναι θαυμάσιοι
Γιατί βοήθησαν καλόγεροι και δερβίσηδες
Να γιατρευτούν μεγάλες έρημοι της ψυχής.

Tãcutã, anamisa di’ahãnti furtunji mutati
Di zboarãli ca limbi di fãrmãcoasi
nãpãrtits,
Trecu cu frãmtea’ncãrunatã
Cu unã lumachi di masinu, siminatu
Di mãna’ali maie – la amealu di Egee,
La mardzinã di Kavalã shi
La mardzina atsea di ma’nghiosu
A farãljei a meauã...

Σιωπηλή, ανάμεσα σε τόσες φουρτούνες
ξεσηκωμένες
Από τα λόγια σαν γλώσσες φαρμακερές
οχιές,
Διαβαίνω με το μέτωπο στεφανωμένο
Με ένα κλαδί ελιάς, που ήταν φυτεμένη
Από το χέρι της γιαγιάς, σ’ ακτή τ’Αιγαίου
Στην άκρια της Καβάλας και
Στο όριο εκείνο το πιο κάτω
Της δικής μου φάρας...
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Lumachea di masinu (II)

To κλαδί της ελιάς (II)

Durnjeamu tu’unã livadi
Fãrã canã aumbrã di arburi.
Mashi unã lumachi di masinu
S’discurma pi cheptulu a meu...
Vinirã nãpãrtitsli’nfãrmãcoasi a pundiului
Mi mutrirã… shi fudzirã.
Vinirã luchilji agiunji a pãduriloru
Mi mutrirã … shi fudzirã.
Vinirã ursili’a muntsãloru
Mi mutrirã … shi fudzirã.
Lumachea di masinu
Di tuti mi’apãra!

Κοιμόμουνα σ’ ένα λιβάδι
Δίχως καν τη σκιά βελανιδιάς.
Μονάχα ένα κλαδί ελιάς
Ξεκουραζότανε στο στήθος το δικό μου…
Ήρθανε οχιές δηλητηριώδεις της ερήμου
Με κοίταξαν… – και φύγανε.
Ήρθανε πεινασμένοι λύκοι των δασών
Με κοίταξαν… – και φύγανε.
Ήρθανε αρκούδες των βουνών
Με κοίταξαν… – και φύγανε.
Το κλαδί της ελιάς
Από όλα με προστάτεψε!

Vinishi sh’tini tu somnu shi
Ti’avdzãiu: “Ia, yinu s’ts’aducu
Mesopotamia, Fenicia, Eyiptulu
Shi Machidunia, marea’a ta vreari!”

Ήρθες και εσύ στον ύπνο και
Σε άκουσα: «Να, έρχομαι να σου φέρω
Τη Μεσοποταμία, τη Φοινίκη, την Αίγυπτο
Και τη Μακεδονία. τη μεγάλη σου αγάπη!»

Diunãoarã livadea amintã
Yiptulu tsi’ashtipta cusuiari!

Ξαφνικά το λιβάδι γεννοβόλησε
Γεννήματα που περίμεναν θερισμό!
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Thimiseari ali unã vãsiljoanji bizantinã

Θύμησες μιας βυζαντινής βασίλισσας

S’avea hiumusitã s’nj’arupã stulia di
perpirã.
Eara unã ashcheri di’agiunji, cu stranjili
pãrtsãlji.
Pi’scamnulu vãsilichescu
Avea alinatã unu bãbãlitu’ncusuratu
Sh’aurla: “Vremu Bizantsulu!”
Nj’u mutarã cãruna ditu arinã
Sh’u bãgarã pi caplu’a’ncusuratlui…
Nj’arupsirã stulia di perpirã
Tra s’hiu mãshcatã di’arshinea
guleatsãljei…
Thamã atumtsea s’featsi!
Ahurhirã s’alagã’aspãreats
Cãndu vidzurã cã sumu stulia di perpirã
Stulii di steali purtamu
Sh’cã pi toarãli a meali
Armãnea cãti’unu ocljiu di yilii
Tu cari’sh vidzurã prosupli zmurticati.
Ashi’nj xana’amintaiu vãsilia
Stulia di perpirã sh’scamnulu a
Bizantsului!

Είχαν χυμήξει να μου ξεσκίσουν την
πορφυρή στολή.
Ήταν ένα ασκέρι πεινασμένων, με ρούχα
σαν παρτάλια.
Σε θρόνο βασιλικό
Είχαν ανεβάσει έναν τρελό καμπούρη
και φώναζε: «Θέλουμε το Βυζάντιο!»
Σηκώσανε το στέμμα μου από την άμμο
Και το έβαλλαν στου καμπούρη το κεφάλι.
Μου ξέσκισαν την πορφυρή στολή
Για να ’μαι δαγκωμένη από τη ντροπή
της γύμνιας…
Θαύμα τότε έγινε!
Άρχισαν να τρέχουν φοβισμένοι
Σαν είδαν πως κάτω απ’ τη πορφυρή στολή
Στολή από αστέρια φορούσα
Και πως στα δικά μου χνάρια
Έμενε και από ένας γυάλινος καθρέφτης
Στους οποίους είδαν τα τιποτένια πρόσωπα
Έτσι ξαναπόκτησα τη βασιλεία
Την πορφυρή στολή και τον θρόνο
του Βυζαντίου!

36

Andamusi cu Eneas

Συνάντηση με τον Αινεία

Durnjeamu sumu aumbra di masinu
Sh’mi hãrneamu dupu istorica’agiunari…
Aclo’avea dãnãsitã Eneas cu’a lui soie
Curmats di lunga cali pi’amari,
Avinats, fudzits ditu Troia vrutã,
Sh’mi’ntribarã desi’i calea
Cãtã Patridha tãxitã…
Mini, di njilji di anji xinitipsitã,
Ãlj mutreamu cu ascumtã zilii…
Shteamu cã elji va s’agiungã
Pi’amealu’ali tãxita Italii…
Sh’cã mini, trã daima, ashtiptãnda
Sumu aumbra di masinu
Minduinda sh’anyisãnda,
Patridha tsi nu u’aflu iuva:
Mashi ascumtã, aclo, iuva…

Κοιμόμουν κάτω από την σκιά ελιάς
Και χόρταινα την πείνα για την ιστορία...
Από εκεί κρατούσε ο Αινείας με το σόι του
Λυγισμένοι απ’τη μεγάλη θαλάσσια οδό,
Διωγμένοι, φυγάδες απ’την φίλτατη Τροία.
Και με ρώτησαν αν είναι η διαδρομή
Προς την ελπιδοφόρα Πατρίδα...
Εγώ, από χιλιάδες χρόνια ξενιτεμένη,
Τον κοίταζα με κρυφή ζήλια...
Γνώριζα ότι αυτοί θα φτάσουν
στην ακτή της ελπιδοφόρας Ιταλίας,
Και πως εγώ, για πάντα, περιμένοντας,
Κάτω απ’ τον ίσκιο της ελιάς
Σκεφτόμενη και ονειρευόμενη
Την πατρίδα που δεν τη βρίσκω πουθενά:
Μόνο κρυμμένη, εκεί, πουθενά...
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Yisu

Όνειρο

Aveamu muritã aoa sh’njilji di anji…
Tu’alumtã fuviroasã, nitinjisitã –
Mi’ngruparã cu scumpi stulii
Tu loclu iu di daima pãpãnjilji
Hãrnirã altsã sh’mãshcarã’amãrtii …
Aestã noapti, tu cãtranea yislui
Videamu:
Callu troianu iarba pãshtea
Di pi murmintulu a meu!

Είχα πεθάνει εδώ και χίλια χρόνια…
Σε αγώνα φοβερό και άτιμο –
Με έθαψαν με ακριβές στολές
Στο τόπο όπου ανέκαθεν οι πρόγονοι
Ἐθρεψαν ἀλλους και δάγκωσαν τις αμαρτἰες
Αυτή τη νύχτα, στο κατράμι του ονείρου
Έβλεπα:
Της Τροίας ο Ίππος έβοσκε χορτάρι
Από τον δικό μου τάφο!
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Eyeeicã

Αιγαιοπούλα

S’tsã hãidipsescu mardzina di’amari daima
albã
Has ca unã minari di cupii…
S’mi’arucu tu apili a tali
Has ca tu unu munti di lãnã albã…
S’calcu chitritsealili a tali
Shi s’mi’ntsapã cumu curnitsili di njelji…
S’mi necu tu ocljii a tãlj atselji multsã,
Cã nu mata potu s’lu avdu paplu
Cumu grea di Kavala:
“Amarea! Amarea!”

Να σε χαιδέψω ακροθαλασσιά πάντα
λευκή,
Να όπως μια κίνηση κοπαδιού...
Και να ριχτώ μες στα δικά σου τα νερά
Όπως σ’ ένα βουνό από μαλλάκι άσπρο...
Και να πατώ σε όλα τα χαλίκια σου
Να με βελονίζουν σαν κερατάκια αρνιών...
Να πνίγομαι στα μύρια μάτια σου,
Που δεν μπορώ πια ν’ ακούω τον παππού
Όπως φώναζε από την Καβάλα:
«Θάλαττα! Θάλαττα!»
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Dzuuã di vearã la Eyee

Mέρα καλοκαιριού στο Αιγαίο

Cãnjina cãtsuti arucã
Pisti hoara iu oaminjilji
S’apridunarã tru casi...
Mini – andrupãtã di unu masinu
Ãlj hãrsescu aumbra...
Ancljidu ocljilji trã niheamã discurmari
Canda apustusiiu tu ayru, la sitsirari...
Andrupãtã di masinu – hãrioasã
Ca dada tsi prota oarã sh’lu veadi natlu...
Ningã mini:
Sãrmãnitsa cu poematli’a meali!

Η λύπη μαχαίρια ρίχνει
Πάνω από το χωριό όπου οι άνθρωποι
Μαζεύτηκαν στα σπίτια...
Εγώ, ακουμπισμένη σε ένα λιόδεντρο,
Χαίρομαι τον ίσκιο του...
Κλείνω τα μάτια για λίγη ξεκούραση
Σαν ξαπόστασα στον αγρό, στον θερισμό...
Ακουμπισμένη στο λιόδεντρο, χαρούμενη,
Σαν τη μάνα που για πρώτη φορά βλέπει
το νιογέννητο...
Δίπλα μου:
Η σαρμανίτσα με τα ποιήματα μου!
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Eyeea ca dhiamantulu

Το Αιγαίο σαν το διαμάντι

Adzã Eyeea anyiliceashti ca dhiamantulu...
Lishoru ca leava di dultsili vimtu
Ãnj lu duchescu truplu
Afundatu tu truplu’a ljei
Sh’duchescu unã cãroari
Ca di’ambãrtsãtari di vreari...
Adzã Eyeea anyiliceashti ca dhiamantulu
Mutrescu ahãnda
Shi’nj vedu suflitlu:
Unu pescu tsi mizi adilji!
Unã sh’unã mi’acãtsã heavra
Tu cãroarea a dzuuãljei di vearã
Shi gljetslu antarcticu
Cãdzu pristi Eyee
Sh’pristi mini...

Σήμερα το Αιγαίο γυαλίζει σαν διαμάντι…
Ελαφρύ σαν γλυκό φύσημα αγέρα
Το αισθάνομαι στο κορμί
Βουτηγμένη στο δικό της σώμα
Και νιώθω έναν καύσωνα
Σαν αγκάλιασμα ερωτικό…
Σήμερα το Αιγαίο γυαλίζει σαν διαμάντι.
Κοιτάζω βαθιά
Και βλέπω τη ψυχή μου:
Ένα ψάρι που μόλις μετά βίας αναπνέει!
Μια και δυο με έπιασε πυρετός
Στον καύσωνα της καλοκαιρινής μέρας
Και ο πάγος της Ανταρκτικής
Πέφτει πάνω στο Αιγαίο
Και πάνω μου…
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Amarea mea vrutã

Θάλασσά μου αγαπημένη

La tini yinu, Amarea mea vrutã,
Sã’nj yitripsescu pliyuerli...
Ama sarea ta’nj li dishcljidi sh’ma multu
Sh’pliyuerli sãndzãneadzã...
Truplu’nj, tu scalda ta,
Alasã toarã sãndzinati
Apã aroshi anvãrliga’nj...
Oaminji mutrescu ciudusits
Sh’pistipsescu cã easti
Unu fenóminu paranormalu!
Elji nu’au cumu s’aducheascã
Cã easti suflitlu’a meu armãnescu
Tsi, di eti, tu’aestã parti di lumi,
Sãndzãneadzã...

Σε σένα έρχομαι, Θάλασά μου αγαπημένη,
Να μου γιατρέψεις τις πληγές…
Μα το αλάτι σου μου τις ανοίγει πιο πολύ
Και οι πληγές μου όλο και ματώνουν…
Το κορμί μου, σαν λούζομαι στα νερά σου
Σημάδια αφήνει αιματηρά
Το κόκκινο νερό με φέρνει γύρα…
Κι απορημένοι άνθρωποι κοιτούν
Πιστεύοντας οι δόλιοι ότι είναι
Κάποιο φαινόμενο παραφυσικό!
Αυτοί δεν έχουν πώς να καταλάβουν
Γιατί ’ναι η δική μου αρμάνικη ψυχή
Που, αιώνες, στη μεριά αυτή του κόσμου
Ματώνει και αιμορραγεί…
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Aplo filosofii

Απλή φιλοσοφία

Di’Aoa pãn‘ Aclo
Easti isa ca di’Aclo pãn’ Aoa.
Ama di’Aoa pãn‘ Aclo:
Mi’nchidicaiu, cãdzuiu,
Plãmshu, mi’nvirinaiu…
Di’Aclo pãn‘ Aoa:
Giucaiu, mi hãrsiiu,
Vrutlu’nj bãsheaiu…
Sh’tutu ashi:
Di’Aoa pãn’ Aclo
Di’Aclo pãn’ Aoa:
Bana mea, bana ta
Treatsi chirolu…
Nu’armãni tsiva?!

Από Εδώ έως Εκεί
Είναι ίσο με το από Εκεί έως εδώ.
Αλλά από Εδώ έως Εκεί:
Σκόνταψα, έπεσα,
Έκλαψα, λυπήθηκα…
Από Εκεί έως Εδώ:
Χόρεψα, χάρηκα,
Τον αγαπημένο μου φίλησα…
Κι έτσι συνέχεια:
Από Εδώ έως Εκεί
Από Εκεί έως Εδώ:
Η ζωή μου, η ζωή σου
Περνάει ο καιρός…
Δεν έχει μείνει τίποτα;!

(„AINODEKAM”, 2013)
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Isturii anapuda

Ανάποδη ιστορία

Penelopa nu intrã canãoarã tu arãzboiu
Shi nitsi suvalnitsa nu shtii s’u tsãnã’ntru
mãnã…
Ulise s’hãrseashti di mushuteatsa a ljei:
Canãoarã nu fudzi di Ithaca
Shi canãoarã nu s’andãmusi cu Chirche.
Ahile nu poati sã sh’u spunã nãrãirea:
Calu di lemnu nu fudzi canãoarã di
Athina…
Shi cilimeanjilji s’agioacã tu elu
“Ascundearea”.
Troia doarmi isihã… Priam, Hecuba,
Hector… tuts deadunu Eneas lu’acãtsã mashi unu doru trã
priimnari pãn’ tu Italii…
Alexandru fatsi numtã Pella cu’nveastã
di’a lui, machidoanã,
Filip cu Olimpia ãlj crescu nipotslji…
Cleopatra mãcã hitsili deadunu cu Marc
Antonius
Nãpartica alasã toarã tu’arina friptã a
Eyiptului…
Roma – gioanã shi pirifanã – nu cadi
vãrnãoarã!
Varvarilji murirã di multu pi cãljiuri…
Polea anyiliceashti tu stranji di perpirã
Shi icoanili aveaglje murilji ali Ayia’Sufia
Shi tsãnu alargu Otomanjilji…

Η Πηνελόπη δεν μπήκε ποτέ σε αργαλειό
Και ούτε τη σαΐτα δεν ξέρει να την κρατά
στο χέρι...
Ο Οδυσσέας χαίρεται με την ομορφιά της:
Ουδέποτε έφυγε από την Ιθάκη
Και ουδέποτε συνάντησε την Κίρκη.
Ο Αχιλλέας δεν μπορεί να δείξει τον θυμό:
Ο Δούρειος Ίππος δεν έφυγε ποτέ από την
Αθήνα…
Και τα παιδόπουλα παίζουν μέσα του
«το κρυφτό».
Η Τροία κοιμάται ήσυχη... Ο Πρίαμος,
η Εκάβη, ο Έκτωρ… όλοι μαζί!
Τον Αινέια τον πιάνει μόνο η νοσταλγία
για ένα ταξιδάκι μέχρι την Ιταλία...
Ο Αλέξανδρος νυμφεύεται στην Πέλλα,
με νύφη πατριώτισσά του, Μακεδόννισα,
Ο Φίλλιπος με την Ολυμπιάδα τού
μεγαλώνουν τα εγγόνια...
Η Κλεοπάτρα τρώει σύκα μαζί με τον
Μάρκο Αυρίλιο,
Η οχιά αφήνει ίχνος στην καυτή άμμο της
Αιγύπτου...
Η Ρώμη, ισχυρή και περήφανη, δεν
αλώνεται ποτέ!
Οι βάρβαροι πέθαναν πριν πολύ καιρό
στους δρόμους...
Η Πόλη λαμποκοπάει σε ρούχα πορφυρά
Και οι εικόνες φυλάγουν τους τοίχους της
Αγίας Σοφίας
Και κρατούν μακριά τους Οθωμανούς...

Shi Armãnjilji sh’u cãftã numa
Tu cinushea daima caldã a Balcanlui!
(Frankfurt, 08.11.2014)

Και οι Αρμάνοι αναζητούν το όνομά τους
Στην πάντοτε καυτή στάχτη
των Βαλκανίων!
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Acã shtiu…
Α, σαν να ξέρω…
Acã shtiu cã tutu tsi adaru
Easti trã vimtu,
Acã shtiu cã easti ca arina
Ditu pundiu mutatã di vimtu…
Acã shtiu cã nu easti
Nitsi cãtu torlu alãsatu di nãpãrtica
Tsi s’tradzi tu arinã,
Acã shtiu cã tutu tsi adaru nu’ngreacã
Nitsi cãti peana di neauã
Tsi cadi shi s’tucheashti,
Intru, cathi dzuuã, tru dzuuã,
Cu nãdia cã arina
Nu va u mutã vimtulu,
Cã peana di neauã
Nu va s’tucheascã…
Acã shtiu cã aestu poemu
Niadyivãsitu va s’armãnã,
Moljiu cundiljlu tu chicuta di sãndzã
Tsi curã ditu minduerli
Antsãpati di apala a Niisihiljei
Shi lu’ashternu poemlu pi’aestã carti
Albã, spãstritã, tsi’anjiurdzeashti
Cumu cashlu ditu stricãtoarea
Spindzuratã tu stanea alu papu…

Α, σαν να ξέρω πως ό,τι κάνω
Είναι για τον αέρα,
Α, σαν να ξέρω πως είναι σαν την άμμο
Της ερήμου, τη σηκωμένη απ’τον αέρα...
Α, σαν να ξέρω ότι δεν είναι
Ούτε όσο το αφημένο ίχνος οχιάς
Που σέρνεται στην άμμο,
Α, σαν να ξέρω ότι όσα κανω δεν ζυγίζουν
Μήτε όσο η νιφάδα του χιονιού
Που πέφτει και λιώνει,
Εισέρχομαι, κάθε μέρα, στη μέρα
Με την ελπίδα ότι την άμμο
Δεν θα τη σηκώσει ο αέρας,
Ότι η νιφάδα του χιονιού
Δεν θα λιώσει...
Α, σαν να ξέρω ότι αυτό το ποίημα
Αδιάβαστο θα μείνει,
Βουτώ την πένα σε σταγόνα αίματος
Που ρέει από τις σκέψεις
Τις τρύπιες από τη σπάθα της Ανησυχίας
Και απλώνω το ποίημα σε τούτο το χαρτί,
Λευκό, αμόλυντο, που μοσχοβολάει
Όπως το τυρί από την τσαντίλα
Την κρεμασμένη στη στάνη του παππού...

(Frankfurt, 24.03.2016)
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1453
Polea doarmi somnulu ditu soni…
Otomanjilji, la murilji a ljei, lj’aveaglji
somnulu,
Ashteaptã…
Basileulu Manuel Paleoloyos anchisi
cãtã’Ascãpitatã:
Vinitii, Paris, Londra…
S’toarnã cu mãnjili goali…
Konstantin XI moari deadunu cu
ashcherea.
Otomanjilji surpã murilji shi
Hãrsescu mushuteatsa ali Poli…
Acãtsatã, arushunatã…
Papa doarmi tu sirmi sh’tu cãpitãnji
molji…
“Nu fatsi s’lu dishtiptãmu” ãshi dzãsirã
Avigljitorilji a somnului di moarti…
Papa anyiseadzã shi dishtiptatu avdi
hãbarea:
“Bizantsulu cãdzu!”
Mindui cã’i unu yisu urutu
Shi s’turnã diznou tu crivati…
Shi nica doarmi…
(Frankfurt, 15.12.2017)

1453 (Άλωση της ΚΠολης)
Η Πόλη κοιμάται τον τελευταίο της
ύπνο…
Οι Οθωμανοί, στον θάνατό της, της
φυλάγουν τον ύπνο,
Αναμένουν…
Ο βασιλιάς Μανουήλ Παλαιολόγος κίνησε
για τη Δύση:
Βενετία, Παρίσι, Λονδίνο…
Επιστρέφει με άδεια χέρια…
Ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ πεθαίνει μαζί με τον
στρατό.
Οι Οθωμανοί γκρεμίζουν τα τείχη και
Χαίρονται την ομορφιά της Πόλης…
Κατειλημμένη, ντροπιασμένη…
Ο πάπας κοιμάται συναχωμένος και σε
προσκεφάλια μαλακά…
«Δεν κάνει να τον ξυπνήσουμε» έτσι είπαν
Οι φύλακες του ύπνου του θανάτου…
Ο πάπας ονειρεύεται και ξυπνητός ακούει
τα νέα:
«Το Βυζάντιο έπεσε!»
Σκέφτηκε πως είναι ένα κακό όνειρο
Κι επέστρεψε εκ νέου στην κλίνη…
Κι ακόμα κοιμάται…
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„Lesser’used languages“
(“Limbi ma ptsãnu azburãti”)
Voi nu shtits tsi va s’dzãcã
S’u ducheshtsã poema’nyrãpsitã
Ca unã alumtã amintatã…
Voi nu shtits cã poematli a noasti
Nu suntu’nyrãpsiti ni cu milani, ni cu
computer…
Eali suntu mashi tatuagi pi suflitli a noasti.
Shtimu, duchimu cumu nã mutrits cu njilã
Shi n’adunats gaile: cari va s’adyivãseascã
Poemati tu “Lesser’used languages”!?

«Λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες»
Εσείς δεν γνωρίζετε τι θα ειπεί
Να κατανοείς το γραμμένο ποίημα
Σαν μια πάλη γεννημένη…
Εσείς δεν γνωρίζετε ότι τα ποιήματά μας
Δεν είναι γραμμένα με μελάνι, ούτε σε
υπολογιστή…
Αυτά είναι μόνο τατουάζ πάνω στις ψυχές
μας.
Γνωρίζουμε, κατανοούμε ότι μας κοιτάτε
με οίκτο
Και μας έχετε έγνοια: ποιος θα διαβάσει
Ποιήματα σε «Lesser’used languages»!;

(Frankfurt, 13.11.2017)
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Oι Αρμάνοι ποιητές…
Poetslji armãnji…
Poetslji armãnji,
Daima tu polimu:
Tu Armãnami, tu Balcanu…
Purtãmu di’anumirea, cathi dzuuã,
Tufechi mplini di gãgoashi:
Suntu poematli a noastri,
Ethimi cathi dzuuã s’plãscãneascã
Shi s’ahurheascã polimlu
Tu suflitlu shi mintea a voastã…
Nu v’aspãreats!
Nu va s’agudimu vãrã cratu
Eali prindi s’hibã gioani, sãnãtoasi,
Cã suntu shi a noasti!

Oι Αρμάνοι ποιητές,
Συνέχεια στον πόλεμο:
Στην Αρμανάμια.Βλαχουριά, στα
Βαλκάνια…
Κουβαλούμε στον ώμο, κάθε μέρα,
Τουφέκια γεμάτα βομβύκια:
Είναι τα ποιήματά μας,
Έτοιμα κάθε μέρα να μπουμπουνίσουν
Και να αρχίσουν πόλεμο
Μες στην ψυχή και στο μυαλό σας…
Μην τρομάξετε!
Δεν θα χτυπήσουμε κανένα κράτος
Αυτά πρέπει να είναι γενναία και γερά,
Γιατί είναι και δικά μας!

(Frankfurt, 22.12.2017)
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YIORYI EXARHU
Yioryi alu Stavru al’ Exarhu: S’amintã la hoara Kalohori di Larisa anlu 1952. Bitisi
Yimnasiulu la Sikurion (1970), lo dhiploma di Iconomoloyu (Economistu) la ASOEE Athina
(1975), doctoratu di Iconomie (Economie) la ASE Bucureshti (1980).
Pãnã la 2013 fu profesoru la AEI Universitati (Sãrunã?).
Ari tipusitã nsus di 55 di cãrtsã, trã Iconomia, Istoria, Ethnoloyia, Litiraturã, Piimati, Nuveli,
Theatru, Cantitsi s.a.
La itsi ari yrãpsitã suntu nsus di 1000 anaforei tu Eladha shi tu alti craturi .
Mithistorima/romanlu “Selana” easti shutsatã shi tipusitã shi tu turtseshti (S.E.L.A.N.A.).
Adutsemu aminti ndoauã di cãrtsãli di litiraturã:
- “Theoyonia”, 2003, poemati pi armãneashti shi gãrtseashti, anlu?
- “Oreskoi ‘ Bana – Inima’ Suflitlu (shapti yisi)”, 2014, pi armãneashti, iu suntu shi 126
di poemati pi armãneashti.
- „99 + 1 ΚίΚΟΥΤΙ“, 99 di poemati pi armãneashti shi unã pi gãrtseashti, 2018

Γιώργης Σταύρου Έξαρχος: Γεννήθηκε στο χωριό Καλοχώρι Λάρισας, το 1952.
Απολυτηριούχος Γυμνασίου Συκουρίου (1970), πτυχιούχος Οικονομολόγος ΑΣΟΕΕ Αθήνα
(1975), διδάκτορας των Οικονομικών ΑSΕ Βουκουρεστίου (1980)
Έως το 2013 καθηγητής ΑΕΙ.
Εξέδωσε περισσότερα από 55 βιβλία, οικονομικά, ιστορικά, εθνολογικά, λογοτεχνίας,
ποίησης, διηγήματα, θέατρο, τραγούδια κ.ά.
Στα εκδοθέντα έργα του γίνονται πάνω από 1000 ετεροαναφορές σε Ελλάδα και αλλοδαπή.
Το μυθιστόρημά του «Σελάνα» μεταφράστηκε και εκδόθηκε στα τουρκικά (S.E.L.A.N.A.).
Adutsemu aminti ndoauã di cãrtsãli di litiraturã:
“Theoyonia”, («Θεογονία»), και με 11 ποιήματα στα αρμάνικα και στα νεοελληνικά. 2003.
«Ορεσκώοι – Μπάνα – Ίνιμα – Σούφλιτλου (επτά όνειρα)»), γραμμένο στα αρμάνικα, όπου
υπάρχουν και 126 ποιήματα στην αρμάνικη, 2014.
«99 + 1 ΚίΚΟΥΤΙ», 99 ποιήματα στην αρμάνικη και ένα στη νεοελληνική, 2018.
www.biblionet.gr/author/1162/Γιώργης_Έξαρχος

Άλλα βιβλία: http://www.biblionet.gr/author/1162/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%
CE%B3%CE%B7%CF%82_%CE%88%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%C
F%82
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I
Singuru ca luplu manolicu
ca cuclu iu adutsi primveara
ca yiaspea iu sudzi dultseamea
ca cãnili iu avinã nãpãrtica
ca soarli njiadzã dzuua pri tseru
ca yushturitsa’anda si alinã stizma
ca cucotlu’anda cãntã njiadzã’noapti
ca apa la shoputlu di tu cheari
ca neaua tu huntsa a muntilui
ca yislu iu alatrã tru minti
ca trandafilã tu budzã mãshcatã
ca mãnã mutatã la luna iu ascapitã
ca njicu ficioru tu sãrmãnitsã lai
ca hiljiu di prãmãteftu vgatu tu xeani
ca lãndurã iu arapi laspea cu chipinlu
ca ghezarlu’anda avinã hiumuniclu
ca scãndura iu si adarã punti
ca furu amisticatu cu anyiljlji
ca chipurlu ligatu di gusha ali caprã
ca sãndzãli iu si ncljiagã tu shghebã
ca usha agãrshitã tu ploai
ca trastu di’anumira cu pãlãvutsi
ca mljiari’ncãrcatã cu nasturu di asimi
ca zboru dzãsu tu vuriauã
ca apã yie di cari s’la oasili di mortu
ca locu bãtutu di mãna a omlui
ca lutsiafirli’anda lj’ascapirã mushuteatsa
ca aritsilu iu gioacã tu foali
ca arãulu iu s’bati cu muntsãlji
ca mãshcãtura tu yinu di cumnicari
ca cirnidha iu azbuirã ca puilu
ca cucushura iu si ameasticã cu stealili
Singuru cu fãr’ di boatsi…

I
Μονάχος ωσάν λύκος μονόλυκος
ωσάν τον κούκο που φέρνει την άνοιξη
ωσάν τη μέλισσα οπού ρουφά το νέκταρ
ωσάν τον σκύλο που κυνηγάει την οχιά
ωσάν τον ήλιο του μεσημεριού στον ουρανό
ωσάν τη γουστερίτσα π’ ανεβαίνει στον τοίχο
ωσάν τον πετεινό σαν τραγουδάει μεσάνυχτα
ωσάν το νερό της βρύσης απ’ τ’ ανήλιο
ωσάν το χιόνι στη χαράδρα του βουνού
ωσάν το όνειρο που αλυχτάει στον νου
ωσάν τριαντάφυλλο σε δαγκωμένα χείλη
ωσάν το υψωμένο χέρι στη σελήνη που δύει
ωσάν μικρό παιδί σε σαρμανίτσα μαύρη
ωσάν υιός πραματευτή ταξιδευτή στα ξένα
ωσάν το χελιδόνι που τσιμπολογά
τη λάσπη με το ράμφος
ωσάν ασβός που κυνηγάει το χειμωνικό
ωσάν το σανίδι που γίνεται γέφυρα
ωσάν κλέφτης ανάμεσα σε αγίους
ωσάν το κυπροκούδουνο δεμένο στον λαιμό
της
αίγας
ωσάν το αίμα που έπηξε στον πλακούντα
ωσάν την πόρτα που ξεχάστηκε ανοιχτή στην
βροχή
ωσάν ταγάρι του ώμου με σκυλοτροφές
ωσάν γυναίκα φορτωμένη πεντόλιρα ασημένια
ωσάν λόγος ειπωμένος στον βοριά
ωσάν τ’ αθάνατο νερό μετά την πλύση
των οστών νεκρού
ωσάν το χώμα το δαρμένο από το χέρι
ανθρώ
που
ωσάν τον αυγερινό όταν λαμποκοπάει η
ομορφι
ά του
ωσάν τον σκαντζόχοιρο που χορεύει στον
ασκό
ωσάν τον ποταμό που δέρνεται με τα όρη
ωσάν μπουκιά ψωμιού σε οίνο θείας κοινωνίας
ωσάν το κεραμίδι που πέταξε σαν πουλί
ωσάν το κουκουνάρι που έσμιξε με τ’ αστέρια
Μονάχος χωρίς φωνή…
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II

ΙΙ

Oasi di mortsã mãtsinati
fãrina albã ca cinushi
tu cãpistearea a etãľei
frimtatã cu sãndzi
shi cu pronji.

Οστά νεκρών αλεσμένα
χιονόλευκο αλεύρι σαν στάχτη
στη σκάφη των καιρών
ζυμωμένο με αίμα
και πύον.

Aloatu di strãpãpãnji mãlãyari
cu apa yie adusã din tseru
umflã fãrina tu lumi
adãstatã di limba a cireaplui
shi di gura a tserbului.

Ζύμη προγόνων σοφών
μ’ αθάνατο νερό τ’ ουρανού
φουσκώνει το αλεύρι του κόσμου
στη νοσταλγία της γλώσσας του
φούρνου
και στο στόμα του ελαφιού.

Njilji di nãmalje azghearã
shi cãtsutili gioacã moartea
acãtsatã di mãnã ca fãrtats
dzua di cãruna a noaptiljei
anda plãngu steali aroshi.
Scoalã’ti, vrute pangu,
pirpiruna a suflitlui
shidzu pi lilici galbini
sh’teasi ca pescu tu vrangu
cãntã mushuteatsa ali banã.
Somnu ca preftu furu
si’anvãrligã pri suflitu
cu poala ligatã anodu
caftã gurã tra s’bashi
tu mardzina di bondu.
Dã’nj pãni, dã’nj pãni
Dumnidzãlu muri asearã
tsãnu tu mãnã tseara
shi calea iu alepshu
easti ali etã…

Χιλιάδες ερίφια βελάζουν
και τα μαχαίρια του θανάτου τον χορό
πιασμένα από το χέρι σαν μπρατίμια
ημέρα που στεφανώνεται η νύχτα
σαν κλαιν’ τα κόκκινα αστέρια.
Σήκω φιλτάτη αράχνη
η πεταλούδα της ψυχής
κάθισε στους κίτρινους ανθούς
κι απλώθηκε σαν ψάρι στη βραγιά
τραγουδάει την ομορφιά της ζωής.
Ύπνος σαν κλέφτης ιερέας
γυροφέρνει την ψυχή
με την ποδιά δεμένη κόμπους
αναζητάει το στόμα να φιλήσει
στην άκρη του σκεύους του νερού.
Δος μου φτερά, δος μου χέρια
ο Θεός πέθανε χθες το βράδυ
κρατώ στο χέρι μου το κερί
και ο δρόμος που διάλεξα
είναι του καιρού…
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III
Afurai foclu shi lu dedu la oaminji
Blãstimaiu lumea si’aibã multi limbi
Vãtãmaiu yisili shi eali si’anãstisirã
Biuiu bana tu chelchea di amalamã
`Ncurunaiu Stã’Mãria cu Sãtãnãlu noaptea
Ancljishu Harlu tu vaeni di yinu s’lu mbetu
Giucaiu pri jarlu di focu shi lu’asteshu
Hãrniiu tutiputa tu mandra a soarilui
Plãmshu’mbratsã a lunãljei dicuseara
Dzãshu numa shi si’aspãrearã tuts:
Hiljilu ali Nulã shi alu Tsiva…

III
Έκλεψα τη φωτιά και την έδωσα στους
ανθρώπους
Καταράστηκα την ανθρωπότητα να
έχει πολλές γλώσσες
Σκότωσα τα όνειρα και αυτά
αναστήθηκαν
Ήπια τη ζωή σε ποτήρι μαλαματένιο
Στεφάνωσα την Παναγία με τον
Σατανά νύχτα
Έκλεισα τον Χάρο σε κρασοβάρελο να
τον μεθύσω
Χόρεψα σ’ αναμμένα κάρβουνα και τα
έσβησα
Τάισα τα ζώα στο μαντρί του ήλιου
Έκλαψα στην αγκαλιά της σελήνης
αποβραδύς
Είπα το όνομά μου και φοβήθηκαν
όλοι:
Υιός του Μηδενός και του Τίποτα…
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IV
Calji si’ascaldã tu amari
Peshtsãlji cãntã pri ponji ca birbilji
Yeshtii s’agioacã ca birbetsilji
Niorlu doarmi pri scamnu
Vãsiljelu dispuljiatu n’pãzari
Fitica cu astrapovalu tu mãnã
Curcubeulu analtu pri cireshu
Aruglu pri caplu’ali vasiloanji
Gortsulu ncãrcatu cu hitsi
Vultularlu dhyiuvãseashti cartea
Ficiorlu cu cloputli di gushi
Usha nji ashuirã: Scoalã’ti!

IV
Τα άλογα βουτούν στη θάλασσα
Τα ψάρια τραγουδούν στα δέντρα σαν
αηδόνια
Οι μέλισσες παίζουν με τα κριάρια
Το σύννεφο κοιμάται στο σκαμνί
Ο βασιλιάς γυμνός στην αγορά
Το κοριτσάκι με τον κεραυνό στο χέρι
Το ουράνιο τόξο πάνω στην κερασιά
Η βατομουριά στο κεφάλι της
βασίλισσας
Η αχλαδιά γεμάτη σύκα
Ο αετός διαβάζει το βιβλίο
Το αγοράκι με τα κουδούνια στον
λαιμό.
Η πόρτα Η πόρτα μου σφύριξε: Ξύπνα!
Σήκω!

53

V
Shtiu! Hii Vãrnã cu doauli fatsã
Unã iu arãdi shi’lj dzãcu Sãnãtati
Shi’alanta iu plãndzi shi’lj dzãcu Moarti
Ti pitidzarã cu numa “Dumnidzãu”
Ti caftã cãts nu potu tsiva
Ti’avinã cãts nu ti’aflã iuva
Sh’tini unu Vãrnã. Nifitatu!
Di putearea iu ai daima’mbitatu
Ascumtu tu amari shi tu muntsã
Lishinatu tu arãdeari tu lilici
Schinãtoru ca yeashtili pri fatsã
Agãrshitu tu gura a shoputlui
Durnjitu tu yislu a ftohiloru
Hii dumnidzã tini ti tsiva
Ascultu inima’ts iu bati
Fricosu shi aspãreatu ca puljlu
Hii dumnidzã tini ti altsiva;
‘Hii Vãrna iu mi pistipsescu tuts!

V
Ξέρω! Είσαι ο Κανείς με τα δύο
πρόσωπα
Το ένα που γελά και το λένε Υγεία
Και το άλλο που κλαίει και το λένε
Θάνατο
Σε βάπτισαν με το όνομα «Θεός»
Σε αναζητούν όσοι δεν κατορθώνουν
κάτι
Σε κυνηγούν όσοι δεν σε βρίσκουν
πουθενά
Και εσύ ένας Κανένας. Αγέννητος!
Από τη δύναμη που έχεις πάντα
μεθυσμένος
Κρυμμένος στη θάλασσα και στα βουνά
Ξεκαρδισμένος στα γέλια μες στα
λουλούδια
Δηκτικός σαν τις μέλισσες στο πρόσωπο
Ξεχασμένος στο στόμιο της βρύσης
Κοιμισμένος στα όνειρα των φτωχών
Είσαι θεός εσύ για τίποτα;
Ακούω την καρδιά σου που χτυπά
Φοβισμένος και φοβητσιάρης σαν πουλί
Είσαι θεός εσύ για κάτι άλλο;
–Είμαι ο Κανείς που με πιστεύουν όλοι!
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VI
Featã njicã mushiteatsã
Nasturoanjia a mea
Soarili ascapirã tu fatsã
Laptili ‘nda bea.

VI
Κόρη μικρούλα ομορφιά
δικό μου στολιδάκι
ο ήλιος πάνω σου λαμποκοπά
σαν πίνεις γαλατάκι.

Featã ntreagã vasiloanje
Caftã ta s’nji’u ljea
s’gioacã singurã tu aloanji
dzua di Ailià.

Κόρη βασίλισσα σωστή
ζητούν να τήνε πάρουν όλοι
να σύρει τον χορό της μοναχή
στου Αϊλιά τ’ αλώνι.

Featã pirpirunã aroshi
Mtrits’u i ca nioru
Iu si’agioacã pi cucoshi
Sh’canda fãr’di doru.

Κόρη παπαρουνίτσα μου
δείτε’την σαν αντάρα
στης καστανιάς την κορυφή
χωρίς καμιά λαχτάρα.

Featã dultsi ca’nvisticã
Tu bisearcã’analtã
Albi shi lai tu’amisticã
Ca lilecu tu’abaltã.

Κόρη γλυκειά νυφούλα μου
σε εκκλησιά μεγάλη
άσπρο και μαύρο σμίξιμο
στου λελεκιού τα κάλλη.

Featã boatsea ali banã
Njilji di anji s’bãnedz
Featã hrana ali banã
Tu hari s’ti nets.

Κόρη φωνούλα της ζωής
χίλια χρόνια να ζήσεις
κόρη τροφούλα της ζωής
μες στις χαρές να ζήσεις.
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VII
Curcubeulu pri coarnili a tsaplui
Shi’arãdi di featili iu stricoru astealili
Iu scoasirã ditu amari cu apohea
Sheapti feati ca triandafilã aroshi
Albi ca bruma di’tu Andreu
Cosu fustãnjili nivisteshti
Trã numta ali mirindi tu ascãpitatã
Anda ashteaptã lutsiafirlu tra s’iasã
Oh, lele, dado, giocuri shi harei
Fãrtatu cu poala di mesi
“s’cupusits la numtã” greashti
Hiljilu ali ploai shi ali negurã
Curcubeu bãrbatu
Di focu ascãpiratu
Ligatu di muntsi
Pri coarnili a tsaplui…

VII
Ουράνιο Τόξο στα κέρατα του τράγου
Κοροϊδεύει
τα
κορίτσια
που
σουρώνουν τ’ αστέρια
Που έβγαλαν από τη θάλασσα με την
απόχη
Επτά κοπέλες σαν το τριαντάφυλλο
κόκκινες
Άσπρες
σαν
την
πάχνη
του
Δεκεμβρίου
Ράβουν τα νυφικά φορέματα
Για τον γάμο του δειλινού στη δύση
Σαν περιμένει τον αυγερινό να βγει
Ωχ λελέ μάνα χοροί και χαρές
Αδελφοποιτός με την ποδιά στη μέση
«Να κοπιάσετε στον γάμο» φωνάζει
Ο γιος της βροχής και της αντάρας
Ο άνδρας Ουράνιο Τόξο
Από φωτιά αστραφτερός
Δεμένος από τα βουνά
Στα κέρατα του τράγου…
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VIII
Cu hicatili nafoarã
Mãcati di vulturari
Spindzuratu pri gremu
Niurosu shi negurosu
Ashteptu muma’nji
s’mi bashi tu frãmti
shi si’arapã foclu
iu tsãnu tu palmã
s’lu astracã a lumiljei
tu oara iu cãntã
birbiljilu ali etã:
“Oaminji lãits
Oaminji corghi
Muma ali banã
Vã da foclu
Shi voi cãftats cinushea
s’vã arucutits tu ea
ca pulji iu si’agioacã
n’tra s’mãcã yernjilji
iu sã sãturarã
di inima a voastrã”.

VIII
Με τα συκώτια έξω
φαγωμένα από γεράκια
κρεμασμένος σε γκρεμό
συννεφιασμένο κι ανταριασμένο
περιμένω τη μητέρα μου
να με ασπαστεί στο μέτωπο
και να αρπάξει τη φωτιά
που κρατώ στην παλάμη μου
να την πετάξει της ανθρωπότητας
την ώρα που τραγουδάει
το αηδόνι του αιώνα:
«Άνθρωποι μαυρισμένοι
άνθρωποι κορακιασμένοι
η μητέρα της ζωής
σας προσφέρει τη φωτιά
κι εσείς αναζητάτε τη στάχτη
να κυλιέστε μέσα της
σαν τα πουλιά που παίζουν
πριν φάνε τα σκουλήκια
που χορταίνουν
τρώγοντας την καρδιά σας».

57

IX
Ursa u mãcã luplu
Luplu lu mãcã cãtusha
Cãtusha u mãcã fãrnica
Fãrnica u mãcã yiaspea
Yiaspea u mãcã boulu
Boulu lu mãcã callu
Callu lu mãcã lãndura
Lãndura u mãcã gãljina
Gãljina u mãcã musca
Musca u mãcã corbulu
Corbulu lu mãcã ursa
………………………………….
Yisu mãcatu di sãhãtsi
Sãhãts mãcati di minuti
Minuti mãcati di vimtu
Vimtu mãcatu di chiro
Chiro mãcatu di ploae
Ploae mãcatã di tsarã
Tsara mãcatã di oaminji
Oaminji mãcatsi di tsarã.
Acshi i bana a mea.

IX
Την αρκούδα την έφαγε ο λύκος
τον λύκο τον έφαγε η γάτα
την γάτα την έφαγε ο μέρμηγκας
τον μέρμηγκα τον έφαγε η μέλισσα
τη μέλισσα την έφαγε το βόδι
το βόδι το έφαγε το άλογο
το άλογο το έφαγε η χελιδόνα
τη χελιδόνα την έφαγε η κότα
την κότα την έφαγε η μύγα
τη μύγα την έφαγε ο κόρακας
τον κόρακα τον έφαγε η αρκούδα
………………………………………………
Όνειρο φαγωμένο από τις ώρες
ώρες φαγωμένες από τα λεπτά
λεπτά φαγωμένα από τον αέρα
αέρας φαγωμένος από τον καιρό
καιρός φαγωμένος από τη βροχή
βροχή φαγωμένη από το χώμα
χώμα φαγωμένο από τους ανθρώπους
άνθρωποι φαγωμένοι από το χώμα.
Έτσι είναι η ζωή μου.
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X
Gljetsu spindzuratu
Cu atsili tuchiti
Ficioru ligãnatu
Cu yisili alãchiti.

X
Κρεμασμένος πάγος
με τις βελόνες λιωμένες
παιδί κουνάμενο στην κούνια
με τα όνειρα κολλημένα.

Yinu di auuã aroshi
Pri measa niashtirnutã
Mai’mea si’adrã nã boshi
Cu fatsa’lj chirutã.

Κρασί από σταφύλι κόκκινο
σε άστρωτο τραπέζι
η γιαγιά μου έγινε σκιάχτρο
με το πρόσωπό της εξαφανισμένο.

Musca ascuchi ghela
Tu vasu pisti focu
Shi aushlu cu fustanela
Gioacã tu aistu locu.

Η μύγα φτύνει το φαγητό
στην κατσαρόλα πάνω από τη φωτιά
κι ένας γέρος με τη φουστανέλα
χορεύει σε αυτό το μέρος.

Hilje di arauã aflatã
Cu tatã unu zãngãnaru
Ca ‘nã bisearicã mshatã
Ca meslu alunaru.

Κόρη από τη δροσιά γεννημένη
με πατέρα ένα σκαθάρι
σαν μια εκκλησιά όμορφη
σαν τον μήνα Αλωνάρη.

Asteauã tu ascãpitatã
Intrã s’iasã soarli aroshu
Lilice ligãnatã
Tu aumbra di cucoshu.

Αστέρι στη δύση
πριν να ’βγει ο ήλιος κόκκινος
λουλούδι κουνάμενο στην κούνια
στη σκιά της καρυδιάς.

Yisu avinatu di vimtu
Cicriche, anème, fusu
Ca liyucearu hii pimtu
Shi ca furu ligatu adusu.

Όνειρο κυνηγημένο από τον αέρα
στρόβιλος, ανέμη, σφοντύλι
σαν καρναβάλι είσαι σπρωγμένος
και σαν κλέφτης φερμένος’δεμένος.

Alatru ca unu cãni
Shi giocu ca unu dracu
Io hiu ali etã pãni
Shi’a yisiloru un’ scriacu.

Γαβγίζω σαν ένα σκυλί
και χορεύω σαν ένας διάβολος
εγώ είμαι του κόσμου το ψωμί
και των ονείρων ένας σκορπιός.
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XI
Tsi ntreghi tsi hiu; di’iu hiu;
Shi s’tsã dzãcu nu vai ducheshti!
Hiu unu hiumunicu aludzãtu tu vrangu
Hiu unu puljiu cu peanili tãljeati trã anghilji
Hiu unã chiatrã arucutitã tu mardzina di ocljiu
Hiu unã lãnduricã aguditã di chicuta a iarniljei
Hiu arudzina a suflitlui cu herlu tu inimã
Hiu yiaspea spindzuratã di njiarea a lãcrinjiloru
Hiu cãrligu iu mpãlteashti bana a omlui
Hiu scãndura nicatã tu fundulu di amari
Muma’nji easti tsara, vruta tsarã iu nã mãcã
Tatã’njiu easti vimtulu, vimtulu gljitsatu tu budzi
Mae’mea easti fexea, fexea a soarlui shi alu
lutseafirlui
Papu’njiu easti arãulu, arãulu cu apa yie shi
mproastã.
Yiartã’mi… Nu’nji dzã tsiva trã tini…Lume
aumbrã!
(THEOYONIA ‘ DUCA ‘N’CALI ‘
Kath’odhon)

XI
Τι ρωτάς τι είμαι; ποιος είμαι; από πού
είμαι;
Και να σου πω δεν θα καταλάβεις!
Είμαι ένα καρπούζι που σαπίζει στη
βραγιά
Είμαι ένα πουλί με τα φτερά κομμένα
για τους αγγέλους
Είμαι μια πέτρα που κυλάει στην άκρη
του ματιού
Είμαι μια χελιδόνα χτυπημένη από τη
σταγόνα του χειμώνα
Είμαι η σκουριά της ψυχής με το σίδερο
στην καρδιά
Είμαι η μέλισσα κρεμασμένη στο μέλι
των δακρύων
Είμαι η βελόνα που πλέκει τη ζωή του
ανθρώπου
Είμαι η σανίδα η πνιγμένη στον βυθό
της θάλασσας
Μητέρα μου είναι η γη, η γη η
αγαπημένη που με τρώει
Πατέρας μου είναι η λάμψη, η λάμψη
του ήλιου
Παππούς μου είναι ο ποταμός, ο
ποταμός
με το αθάνατο νερό ολόρθο.
Συγχώρα με… Μη μου λες τίποτα για
σένα…
Κοινωνία σκιά!
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4.
Hii di ma bunjilji. Ma bunu di tuts.
Numa’ts easti avdzãtã tu Elada tutã.
Tu Thesalie, tu Machidunie, pãnã’nghiosu tu Kriti.
Imnji cu frãmtea’mproastã, ca un Alexandru.
Caplu’nsusu, cicioarili doi muntsã anãltsã,
shi unã dzuuã dupu alantã fudzi,
trecu tuti sãhãtsli misurati,
ca gãrnutsãli di grãnu adusi
di furnidz tu guva a loru’n locu.
Ma musheatu di cãtu Ahilea,
ma poniru di cãtu Odhisea,
Gioni shi bãrbãtosu cãtu unu Alexandru.
Necã ti aspãreashi di atselu
cu unlu ocljiu, ni di musheata Chirchi,
cã tuti iu tritseai, ti adrarã mãlãyaru.
Truplu friptu di sari sh’di soari,
inima, unã piturniclji tu pãduri,
suflitlu ahãndosu azboairã tu’asteali,
shi mintea ari loatã calea a zbuldzului:
si adarã casã, si adarã tsarã,
si adarã njeari, si adarã tsearã,
si adarã muljeari, si adarã featã,
si adarã heru shi cheatrã cripatã,
si adarã puljiu, si adarã shearpi,
si adarã grãnu, si adarã tseapi,
unu Dumnidzãu iu iuva nu’ncapi!
Hii di ma bunjilji. Hii hiljilu a melu!

4.
Είσαι από τους καλύτερους. Ο άριστος
όλων.
Το όνομά σου φημισμένο σε όλη την
Ελλάδα`
στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, έως
κάτω στην Κρήτη.
Περπατάς με το μέτωπο ορθό, σαν ένας
Αλέξανδρος.
Το κεφάλι ψηλά, τα πόδια δυο ψηλά
βουνά.
Και η μια μέρα μετά την άλλη
φεύγουν,
περνούν όλες οι ώρες μετρημένες
σαν τα σπυριά του σιταριού, φερμένα
από τα μυρμήγκια στην τρύπα τους στο
έδαφος.
Πιο ωραίος από τον Αχιλλέα,
πιο πονηρός από τον Οδυσσέα.
Γενναίος και ανδρείος όσο ένας
Αλέξανδρος.
Ούτε που τρόμαξες από εκείνον
με το ένα μάτι, ούτε από την όμορφη
Κίρκη,
γιατί όλα αυτά που περνούσες σε
έκαναν σοφότερο.
Το κορμί ψημένο από το αλάτι και από
τον ήλιο,
η καρδιά μια πέρδικα μες στο δάσος,
η ψυχή βαθειά, στ’ αστέρια να πετάει,
και το μυαλό να έχει πάρει τον δρόμο
του σβώλου:
γίνεται οίκος, γίνεται χώμα,
γίνεται μέλι, γίνεται κερί,
γίνεται γυναίκα, γίνεται κοπέλα,
γίνεται σίδερο και σχισμένη πέτρα,
γίνεται πουλί, γίνεται φίδι,
γίνεται σίτος, γίνεται κρεμμύδι,
ένας Θεός που δεν χωράει πουθενά!
Είσαι από τους καλύτερους. Είσαι ο
γιος μου!
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13.
Mi aduts di aminti? Deadunu nã
dusimu Troia!
Noi earamu unu suflitu, elji eara unã
inimã!
Nã alumtamu. Di tiniri gionji nã
featsimu aushi.
Dzatsi anji cu elpidã. Dupã dzatsi anji
bitisimu.
Focu shi mortsã. Mortsã shi focu. Focu
shi mortsã…
Ahilea lu alãsãmu aclotsi mortu.
Alantsã tuts lomu calea ali chireari.
Nã turnãmu tu hoarili a noastri, la
fumeilji.
N’avinarã di aclo, shi fudzimu s’nã
dutsemu naljiurea!
Focu shi mortsã. Mortsã shi focu. Focu
shi mortsã.
Ekavi nu plãndzea. Ãlj si avea
stricuratã oclji’lj.
Klitemnistra cu arnia andridzea tãporlu
s’talji…
Pinelopa tu arãzboiu si agiuca cu
suvalnitsa.
Mashi Elena, Lena musheata, bãna ca
amiroanji! Trã ea…
Focu shi mortsã. Mortsã shi focu. Focu
shi mortsã.
Deadunu nã dusimu!... Cãts di noi nã
turnãmu?
Shi di cari nã turnãmu, nã lo draclu! Cã
tse nã lo?...
Tu calea cãtrã patridhã, nã chirumu
calea ali inimã…
Andromaca cu Neoptolemeu si aflarã
tu Ipiru!
Focu shi mortsã. Mortsã shi focu. Focu
shi mortsã.
Nã alumtãmu! Nichisimu! Nã turnãmu!
Nã chirumu!
Focu shi mortsã. Mortsã shi focu. Focu
shi mortsã.

13.
Με θυμάσαι; Μαζί πήγαμε στην Τροία!
Εμείς ήμασταν μια ψυχή, αυτοί ήταν
μια καρδιά!
Αγωνιστήκαμε. Από νέοι γενναίοι,
γίναμε γερόντια.
Δέκα χρόνια ελπίζοντας. Μετά από
δέκα έτη τελειώσαμε.
Φωτιά και νεκροί. Νεκροί και φωτιά.
Φωτιά και νεκροί…
Τον Αχιλλέα τον αφήσαμε εκεί
πεθαμένο.
Όλοι οι άλλοι πήραμε τον δρόμο του
χαμού.
Επιστρέψαμε στις χώρες μας, στις
φαμίλιες.
Μας έδιωξαν από εκεί, και φύγαμε να
πάμε αλλού!
Φωτιά και νεκροί. Νεκροί και φωτιά.
Φωτιά και νεκροί…
Η Εκάβη δεν έκλαιγε. Της είχαν
στερέψει τα μάτια.
Η Κλυταιμνήστρα λίμαρε το τσεκούρι
για να κόβει…
Η Πηνελόπη στον αργαλειό έπαιζε με
τη σαΐτα.
Μόνο η Ελένη, η όμορφη Λένα, ζούσε
σαν βασίλισσα. Γι’αυτή…
Φωτιά και νεκροί. Νεκροί και φωτιά.
Φωτιά και νεκροί…
Μαζί πήγαμε!... Πόσοι από εμάς
επέστρεψαν;…
Και σαν γυρίσαμε, μας πήρε ο
διάβολος! Γιατί μας πήρε;…
Στον δρόμο για την πατρίδα, χάσαμε
τον δρόμο της καρδιάς…
Η Ανδρομάχη με τον Νεοπτόλεμο
βρέθηκαν στην Ήπειρο!
Φωτιά και νεκροί. Νεκροί και φωτιά.
Φωτιά και νεκροί…
Αγωνιστήκαμε! Νικήσαμε!
Επιστρέψαμε! Χαθήκαμε!
Φωτιά και νεκροί. Νεκροί και φωτιά.
Φωτιά και νεκροί…
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22.
Dzã’nj cã mi vrei… cã mi vrei cãtu unã
lilici,
Dzã’nj tora iu nvitsai singuru
s’bãnedzu,
Dzã’nj tora iu niorilji ahiursirã s’arucã
ploai,
Dzã’nj tora iu shinjiaclu si adrã ca
stizmã,
Dzã’nj tora iu anyilji tãljiarã a loru
peani,
Dzã’nj tora iu dumnidzãlu si’ngrupã ca
paru,
Dzã’nj tora iu puilji ali cloci s’nicarã tu
abaltã,
Dzã’nj tora iu misuru puilji ali
Gãljinushi,
Dzã’nj tora iu puilji si adrarã peshti,
Dzã’nj tora iu cãrãyili tu amari s’au
nicatã,
Dzã’nj tora iu asimi shi malãmã pri
calu amu’ncãrcatã,
Dzã’nj tora iu bãsearica u adrarã
mãyãzie,
Dzã’nj tora iu s’featsirã shi furilji
prãmãteftsã,
Dzã’nj tora iu shi bana a mea unu altu
nj’u urseashti,
Dzã’nj tora iu ca zmelciu hiu di cari
arucã ploai,
Dzã’nj tora iu tu mardzinã di casã
mi’am chirutã,
Dzã’nj tora iu shi chicutli nu mi au
cunuscutã,
Dzã’nj tora iu fexea, inima nj’u mãshcã
ca cãtsauã,
Dzã’nj tora iu ca nã nivistulji caftu di
cãni fuljiauã,
Dzã’nj tora iu stealili s’vindurã sh’li
afurarã,
Dzã’nj tora iu shi ungljili trã io focu si
adrarã,
Dzã’nj tora iu ti caftu io, shi’ntrebu tsi
hii, lea tini?
S’nu’nj dzãts tora:” Ti voi isa cu
suflitlu,
ti voi isa cu mini! Sã shtii, aestã nu
easti arshini!“

22.
Πες μου πως με αγαπάς,… πως με
αγαπάς όσο ένα λουλούδι.
Πες μου τώρα που έμαθα μόνος μου να
ζω.
Πες μου τώρα που τα σύννεφα άρχισαν
να βρέχουν,
Πες μου τώρα που η ομίχλη έγινε σαν
τείχος.
Πες μου τώρα που οι άγγελοι έκοψαν
τα φτερά τους,
Πες μου τώρα που ο Θεός θάφτηκε σαν
παλούκι,
Πες μου τώρα που τα κλωσσόπουλα
πνίγηκαν σε μια λίμνη,
Πες μου τώρα που μετρώ της Πούλιας
τα αστέρια,
Πες μου τώρα που τα οπωροφόρα
δέντρα γίναν ψάρια,
Πες μου τώρα που τα καράβια
πνίγηκαν στη θάλασσα,
Πες μου τώρα οπού μ’ασήμι και χρυσό
το άλογο έχω φορτώσει,
Πες μου τώρα οπού τον ναό τον
έκαναν παντοπωλείο,
Πες μου τώρα οπού έγιναν και οι
κλέφτες πραματευτάδες,
Πες μου τώρα οπού και τη ζωή μου
κάποιος άλλος την ορίζει,
Πες μου τώρα οπού είμαι σαν
σαλιγκάρι μετά τη βροχή.
Πες μου τώρα που στου σπιτιού μου τη
γωνιά έχω χαθεί,
Πες μου τώρα που του οίκου μου τα
όρια δεν με αναγνωρίσαν,
Πες μου τώρα οπού το φως δαγκώνει
την καρδιά μου σαν μια σκύλα,
Πες μου τώρα που σαν νυφίτσα
αναζητώ ενός σκύλου φωλιά,
Πες μου τώρα που τα αστέρια
πουλήθηκαν και τα ’χουνε κλεμμένα,
Πες μου τώρα που και τα νύχια μου
γίναν φωτιά για εμένα,
Πες μου τώρα που εγώ σε αναζητώ και
ρωτώ, εσύ καλέ τι είσαι;
Μη μου πεις τώρα: «Σε αγαπώ ίσα με
την ψυχή μου,
Σε αγαπώ ίσα με εμένα! Να ξέρεις,
αυτό ντροπή δεν είναι!»
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44.
Ca s’nu mi aflats tu scãndura ali
moarti,
s’vã dutsets la tserlu iu aroshu s’veadi,
shi aclo vai aflats unu puiljitsu albu,
iu s’dutsi s’bea apã ansãratã di tu
amari,
shi cãntã tu noptsã, tu scutidi, nafoarã’n
cali,
tuti a meali cãntitsi iu io ’nyrãpsii trã
voi.
Suntu a meali cãntitsi ca ‘nã cãrvealji
di pãni,
Iu cãdzu di’ndzeanã, di pri tseru, di pri
asteali,
Aclo iu atumtsia si agiuca njits shi
njicãdzots.
U loarã pãnea shi u tãljiarã, la lumi
u’mpãrtsãrã,
Shi tora lumea caftã tseru, cu soari, cu
asteali,
S’lu’mpartã aoa la oaminji’anyilji fãrã
peani!
Ahtari foami! Ahtari seati! Trã ‘nã
cumatã di tseru!

44.
Αν δεν με βρείτε στο νεκρικό σανίδι,
να πάτε στον ουρανό που κόκκινος
φαίνεται,
και εκεί θα βρείτε ένα χιονόλευκο
πουλί,
που πάει να πιει αλμυρό νερό από τη
θάλασσα,
και τραγουδά τις νύχτες, στα σκοτάδια,
έξω στους δρόμους,
όλα τα δικά μου τραγούδια που έγραψα
για εσάς.
Είναι τα τραγούδια μου σαν μια
φρατζόλα ψωμιού,
Που έπεσε από πάνω, από τον ουρανό,
από τ’ αστέρια,
Εκεί που τότε έπαιζαν νήπια και
παιδάκια.
Το πήραν το ψωμί και το ’κοψαν, στον
κόσμο το μοιράσαν,
Και τώρα θέλει ο κόσμος ουρανό, με
ήλιο, με αστέρια,
Να τον μοιράσουν εδώ στους
ανθρώπους άγγελοι δίχως φτερά!
Τέτοια πείνα;! Τέτοια δίψα! Για ένα
κομμάτι ουρανού!
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48.
Cã tse li dipuseshi iconjili
Di pri stiznjili ali bãsearicã?
Cã tse lj’ayunishi anyilji di aoa?
Ninga nu murirã dumnidzadzlji
Tu hoara a noastrã shi tu inima a mea.
O, Eladã! Bana a noastrã, bana a ta.
Cumu ti featsirã peaticã stricãtoari?
Unã Gãrtsie adratã di tsiva! Tsiva… trã
tsiva!
Biricheavits cã ai muntsã. Muntsã
musheats.
Muntsãlji suntu a noshtri. Aclo
bãnãmu.
Aclo armãnemu. Aclo armãnu,
cã hiu Armãnu!
O, Eladã! O, Armãnie! Sufliteascã
arimanie…

48.
Γιατί αποκαθηλώσατε τα εικονίσματα
Από τους τοίχους του ναού;
Γιατί τους διώχνετε τους αγίους από
εδώ;
Ακόμα δεν πέθαναν οι θεοί
Στη χώρα μας, και στην καρδιά μου.
Ω, Ελλάδα! Η ζωή μας, ζωή σου.
Πώς σε έφτιαξαν ένα πανί τσαντήλα;
Μια Γραικία φτιαγμένη από τίποτα!
Άσχημη!
Άσχημη και βρομοκοπούσα! Τίποτα…
για το τίποτα!
Ευτυχώς που έχεις βουνά. Βουνά
ωραία.
Τα βουνά είναι δικά μας. Εκεί ζούμε.
Εκεί μένουμε. Εκεί μένω,
γιατ’ είμαι Αρμάνος!
Ω, Ελλάδα! Ω, Αρμανία! Της ψυχής
μου αρειμανία…
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51.
Intraiu tu cafine di la usha dishcljisã,
nu avea suflitu di omu, mashi unã
aumbrã,
aumbra di unu trupu muljirescu,
aumbra ali vreari!
Aumbrã njicã, aumbrã mari,
aumbrã strimtã, aumbrã largã,
aumbrã pri locu, aumbrã pri
stizmã,
aumbrã laie, aumbrã alba,
aumbrã goalã, aumbrã
mplinã!...
Teshu mãna s’dau di ea, sã u’acatsu,
sã u stringu mbratsã, sã u bashiu,
sã u bashiu tu frãmti, la oclji, la
budzã…
Ma, si acatsã aumbra?!

51.
Μπήκα μέσα στον καφενέ από την
πόρτα την ανοιγμένη,
δεν υπήρχε εκεί ψυχή ανθρώπου, αλλά
μονάχα μια σκιά,
σκιά από σώμα γυναικείο,
ο ίσκιος της αγάπης!
Σκιά μικρή, σκιά μεγάλη,
σκιά στενή, σκιά φαρδειά,
σκιά στο έδαφος, σκιά στον
τοίχο,
λάγια σκιά, σκιά ασπρούλα,
άδεια σκιά, σκιά γεμάτη!...
Άπλωσα τα χέρια να την ακουμπήσω,
να την πιάσω,
να τη σφίξω στην αγκαλιά μου, να τη
φιλήσω,
να τη φιλήσω στο κούτελο, στα μάτια
και στα χείλια…
Μα, πιάνεται η σκιά!
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63.
Dausprãdzats shi giumitati. I noapti.
Di tu optuli u’apreshu lamba shi shidzui,
nj’acãtsai cohia, fãrã s´dyiuvãsescu,
fãrã si zburãscu, fãrã si adarau tsiva.
Cu cari si zburãscu tu casa aestã,
unu omu singuru, singuru ca linguru?
Aumbra di truplu a melu pri stizmã,
di tu optuli iu u‘apreshu lamba – astãmãsitã!
Tsi nj’adutsi a njia di aminti?
Cãljiuri iu imnai shi tora nu li cunoscu!
Mãyãzii cu lumi ca furnidz, ma tora’ncljisi!
Cafineadz sh theatri, cu ushili trã daima’ncljisi!
Tu casa aestã nj’alãsai mashi truplu.
Suflitlu eara vgatu nafoarã ca lãndurã,
shi aumbra s’fatsi aumbrili tuti
di oaminjilji a melji:
mumã, tatã, papu, maie, fumealjia tutã!
Oaminji mortsã di unã etã, di tu chirolu vecljiu,
di…atumtsialui. Di cãndu nj’ misuramu
aumbra’nj!
Apirã noauã dzuuã. Doausprãdzatsi shi giumitati!
Tricu dzuua, tricurã anjilji! Dzuua’vã bunã!

63.
Δωδεκάμισι· είναι νύχτα.
Από τις οκτώ την άναψα τη λάμπα και
έκατσα·
έπιασα την κόχη, χωρίς να διαβάζω,
δίχως να μιλώ, χωρίς να κάνω κάτι.
Με ποιον να συζητήσω μέσα στο σπίτι
αυτό,
ένας άνθρωπος μόνος, μόνος
μαγκούφης;
Του σώματός μου η σκιά στον τοίχο,
απ’ τις οκτώ που άναψα τη λάμπα·
σταθμευμένη!
Τι μου φέρνει τώρα στον νου;
Οδούς που διάβηκα και τώρα δεν τις
γνωρίζω!
Καταστήματα με μυρμηγκιά
ανθρώπων, μα τώρα κλειστά·
Καφενέδες και θέατρα, με τις πόρτες
για πάντα κλειστές.
Σε τούτο το σπίτι άφησα μόνο το
κορμί.
Η ψυχή μου ήταν φευγάτη έξω σαν
χελιδόνα,
και η σκιά μου έγινε όλες οι σκιές
των δικών μου ανθρώπων:
μάνα, πατέρας, παππούς, γιαγιά,
ολάκερη η φαμίλια!
Άνθρωποι πεθαμένοι εδώ και μια ζωή,
από τον παλιό καιρό,
από… τότε! Απ’ όταν μέτραγα
τη σκιά μου!
Καινούρια μέρα ξημερώνει.
Δωδεκάμισι!
Πέρασε η μέρα, πέρασαν τα χρόνια!
Καλημέρα σας!...
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93.
Cumu li adutsi acshitsi lucãrli?
Dipuni Dumnidzãlu aoa pri locu
Shi tini lu ayuneshti, ãlj dai cali!
Elu, aspãreatu di tini, si alinã’nsusu.
Poati s’bãneadzã ahtari dumnidzã?
Ma laiu di unu omu fricosu! Si ascundi!
Cari va mi aflã aoa ndzeanã? Vãrã…
Acshi armãni lumea fãrã domnu a suflitlui.
Nãscãnti ori anyrãpsescu yii shi mortsã ‘
Yiljii moru shi mortsãlji anyiiadzã!…
Arãurli si adarã muntsã, muntsãlji si adarã amari.
Duchishi cã tse Ahilea s’dusi’n Troia
Mashi s’moarã?
Tu abalta cu lapti di puilji shi di ljepuri
si ascãlda dzãnili shi neraidili ali Pindu.
Chirageadzlji cãndu trecu noaptea ningã
aestã abaltã
au tihea mari ca s’poatã si arapã unã di eali.
Featili shi ficiorilji a chirageadzloru undzescu
pri multu la vecljilji dumnidzadz.
Au mushiteatsã,
anãltsã, lãtinji, musheats, inimoshi, bãrbãtoshi
ãlj vedz asãndzã aoa, mãni aclo, pãimãni cama
largu!

(„Oreskoi“, “Ορεσκώοι”, Ed. Δίαυλος,
Αθήνα 2014)

93.
Πώς τα φέρνεις έτσι τα πράγματα;
Κατεβαίνει ο Θεός εδώ στη γη
και εσύ τον διώχνεις· του δίνεις δρόμο!
Αυτός, φοβισμένος από σένα,
ανεβαίνει ψηλά.
Μπορεί να ζήσει ένας τέτοιος Θεός;
Χειρότερα και από ένα φοβισμένο
ανθρωπάκι! Κρύβεται!
Ποιος θα με βρει εδώ ψηλά; Κανείς…
Έτσι μένει ο κόσμος χωρίς κύριο της
ψυχής.
Κάποιες φορές αγριεύουν ζώντες και
νεκροί·
Οι ζώντες πάν’ του πεθαμού και οι
νεκροί ανασταίνονται!...
Τα ποτάμια γίνονται βουνά, τα βουνά
γίνονται θάλασσα.
Κατάλαβες γιατί ο Αχιλλέας πήγε στην
Τροία
μόνο για να πεθάνει;
Στη λίμνη με το γάλα από πουλιά και
από λαγούς,
βουτούν χιονόλευκα αερικά και
νεράιδες της Πίνδου.
Οι κιρατζήδες, όταν περνούν τη νύχτα
δίπλα σε αυτή τη λίμνη
έχουν μεγάλη τύχη σαν θα μπορέσουν
ν’ αρπάξουν μια από αυτές!
Τα κορίτσια και τα αγόρια των
κιρατζήδων μοιάζουν
πάρα πολύ σε παλαιούς Θεούς· έχουν
ομορφάδα·
ψηλά, εύρωστα, ωραία, καρδαμωμένα,
ανδρειωμένα·
τα βλέπεις σήμερα εδώ, αύριο εκεί,
μεθαύριο
ακόμα παραπέρα!

68

1.Chicuta al daraclu

1. Η σταγόνα του διαβόλου

Mi adraiu chicutã di apã! – Asudai …
Dã’nj unã chicutã di apã! – Nj’u seati…
S’ti agudeascã chicuta! – Blãstemu…
Mi agudi chicuta! – Nj’u chiruiu tihia…
Doauã chicuti di sãndzi ! – Fãrtats…
Doauã chicuti di lapti! – Sinu di mumã…
Doauã chicuti di vreari! – Achicãsirea…
Doauã chicuti la oclji! – Lãcrãnji, doru…
Unã chicutã di sari! – Atsea iu caftã inima…
Unã chicutã di amari! – Lumea’ntreagã….
Unã chicutã di ploai! – Nã cupushi toamna…
Unã chicutã di la Dumnidzã! – Dumnidzãlu’n
palmã…
Chicuta al daraclui! – Tsiva nu’nj si dutsi ambaru…
Chicuta ali bãsearicã! – Frica iu mãshcã inima…
Chicuta al suflitlui! – Banã pãlitã…
Chicuta ali chicutã! – Mardzina fãrã aumbrã…
Pãndzã cu chicutseali! – Prumvureascã…
Fatsã cu chicutseali! – Precnã mushitiatsã…
Apã cu chicutseali! – Diucljiari di ocljiu arãu…
Vreari cu chicutsali! – Di cari s’astalji sufliti…
Altã easti chicuta, altã i chicutsaua…
Altu easti cãnli, altã easti cãtsaua…
Altu yini cã mi va, altu cã easti ehtru…
Altu acumprã itsi va shi vindi ca prãmãteftu…

Έγινα νερού σταγόνα! – Ίδρωσα…
Δώσε μου μια σταγόνα νερού! –
Διψώ…
Να σε χτυπήσει η σταγόνα – Κατάρα…
[Να σου ’ρθει κεραμίδα στο κεφάλι!]
Με χτύπησε η σταγόνα! – Έχασα την
τύχη μου… [Μου ’ρθε κεραμίδα!]
Δυο σταγόνες αίμα! – Αδελφοποιτοί…
Δυο σταγόνες γάλα! – Στήθος μάνας…
Δυο σταγόνες αγάπης! – Κατανόηση…
Δυο σταγόνες στα μάτια! – Δάκρυα,
πόνος…
Μια σταγόνα αλάτι! – Αυτό που
αναζητά η καρδιά…
Μια σταγόνα θάλασσα! – Ο κόσμος
ολάκερος…
Μια σταγόνα βροχής! – Μας κόπιασε
το φθινόπωρο…
Μια σταγόνα από τον Θεό! – Ο Θεός
στην απαλάμη…
Η σταγόνα του διαβόλου! – Τίποτα δεν
μου πάει καλά…
Η σταγόνα της εκκλησίας! – Ο φόβος
που δαγκώνει την καρδιά
Η σταγόνα της ψυχής! – Ζωή
καψαλισμένη…
Η σταγόνα της σταγόνας! – Η άκρη
δίχως άκρια…
Το πανί με τις κουκίδες! – Ανοιξιάτικο
λιβάδι…
Το πρόσωπο με τις κουκίδες! –
Όμορφες φακίδες…
Νερό με κουκίδες! – Ξεμάτιασμα από
κακό μάτι…
Αγάπη με κουκίδες! – Σαν
αποκόβονται οι ψυχές…
Άλλο είναι η σταγόνα, άλλο είναι η
κουκίδα…
Άλλο είναι το σκυλί, άλλο είναι η
σκύλα…
Άλλος έρχεται γιατί με αγαπά, άλλος
γιατ’ είναι εχθρός μου…
Άλλος αγοράζει ό,τι θέλει, και πουλάει
σαν πραματευτής…
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Io, dzuuã cu dzuuã, crescu, alghescu, cã
aushescu…
Armãnu singuru tu vragu, singuru ca unu
pescu…
S’nu mi avdã chicuta di casã!
- Ni cã plãngu…
S’nu mi veadã chicuta di casã!
- Nicã aumbrã…
S’nu mi’alasu la chicuta di casã! – Di tsiva…
S’nu mi frãngu la chicuta di casã!
- Trã vãrã…
S’nu mi facu trã chicuta di casã! – Nãmuzi…
S’nu aurlu trã chicuta di casã! – Fure, fure…
S’nu calcã vãrã trã chicuta di casã! Neca
foclu…
S’nu arãdã muntsã trã chicuta di casã!
- Moartea….
………………………………………………
Chicuta ali chicutã! Bana arucutitã…
Tu aestã lumi fãrmãcatã cu chealea’nj bilitã!
Bana li banã mushitets, bana
cu fãr di banã…
Io nj’amu numii, cupii di oi,
tsãnu’n mãnã cãrlibanã!...
Iu s’vã ayuneascã chicuta! – Chicuta
s’vã ayuneascã!...

Εγώ, μέρα τη μέρα μεγαλώνω,
ασπρίζω, γιατί γερνώ…
Μένω μες στη βραγιά μονάχος,
μονάχος σαν ένα ψάρι…
Να μη με ακούσει του σπιτιού η
σταλαγματιά!
– Ούτε και όταν κλαίω…
Να με με ιδεί του σπιτιού η
σταλαγματιά!
– Ούτε σαν σκιά…
Μην αφεθώ στου σπιτιού μου τη
σταλαγματιά! – Από τίποτα….
Να μη σπαστώ/δειλιάσω στου σπιτιού
μου τη σταλαγματιά!
– Για κανένα…
Να μη «χεστώ» μπρος στου σπιτιού
μου τη σταλαγματιά! – Αξιοπρέπεια…
Να μην ουρλιάζω μπρος στου σπιτιού
μου τη σταλαγματιά!
– Κλέφτη, κλέφτη…
Να μην πατήσει κανείς μπρος στου
σπιτιού μου τη σταλαγματιά!
– Μήτε η φωτιά…
Να μη γελάσει χείλος μπρος στου
σπιτιού μου τη σταλαγματιά!
– Ο θάνατος…
………………………………………
…………………..
Στάλα τη στάλα! Η ζωή
κατρακυλώντας…
Σ’ αυτόν τον κόσμο φαρμακωμένος κι
απ’ το δέρμα μου γδαρμένος!
Ζωΐτσα της ζωούλας μου ομορφιές,
ζωή χωρίς ζωούλα…
Εγώ έχω μια νομή, των προβατιών
κοπάδι,
κρατώ στο χέρι ένα σκήπτρο!...
Που να σας χτυπήσει η σταγόνα!
– Η σταγόνα να σας χτυπήσει!... [Να
πέσει κεραυνός στο κεφάλι σας!]
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21. Vatra iu criscuiu

21. Η εστία οπού μεγάλωσα

Iarnã! Nafoarã arucã neauã
Divarligalui di vatrã tuts.
Paplu adunã tucinili
Muma bagã ksifãri di pãni trã prãjiri.
Njiadzã’noapti! Oara douãsprãdzatsi shi neshti.
Ca butshinji shi cutshibi
Nã li ardemu dzãlili tu bana a noastrã.
Nali iu’nvitsãmu di tu fimiridz,
Si arsirã tu oarã iu maia apreasi foclu.
Apili gurleadzã acshi cumu cadu di la cirnidz.
Fanestra di la ushi azghiarã.
Pri buharisti Alexandru pri calu cãvalã.
Buharelu ari unã lãiturã di fumu.
Sor’mea toartsi, frati’nju cãntã.
Tu aestã oarã doi calji arujescu.
Tu susta a loru xamuarãdi unã dzãnã.
Yisili s’batu nafoarã cu arãvdari.
Cari vai intrã nãinti’n casã.
Tsi li ambutseashti ncheadicã s’intrã?
Lamba! Nica nu u’asteasi dada.
Scoasi cãpistearea shi bãgã s’frimitã.
Tsi oarã va li tindã peturli di pitã?
Tu tahina prindi s’hibã friptã, coaptã.
U adastã fumealjia’ntreagã.

Χειμώνας! Έξω πέφτει χιόνι
Γύρω από την εστία όλοι.
Ο παππούς μαζεύει τ’ αναμμένα
κάρβουνα·
Η μάνα βάζει φέτες ψωμιού να
καψαλιστούνε.
Μεσάνυχτα! Η ώρα δώδεκα και κάτι.
Σαν κούτσουρα και πελεκούδια
Καίμε τις μέρες μας στη δική μας
ζήση.
Τα νέα που μαθαίνουμε απ’ τις
εφημερίδες,
Κάηκαν την ώρα που η γιαγιά άναψε
τη φωτιά.
Τα νερά γρυλλίζουν έτσι όπως πέφτουν
από τα κεραμίδια.
Ο φεγγίτης απ’ την πόρτα βελάζει.
Στο κέντημα πάνω απ’ το τζάκι ο
Αλέξανδρος έφιππος.
Ο μπουχαρής έχει τη μαυρίλα του απ’
τον καπνό.
Η αδελφή μου γνέθει, ο αδελφός μου
τραγουδά.
Τούτη την ώρα δύο άλογα
χλιμιντρίζουν·
Στην άμαξα που σέρνουν χαμογελά μια
νεράιδα.
Τα όνειρα τσακώνονται έξω
υπομονετικά·
Ποιο θα πρωτόμπει μέσα στο σπίτι·
Τι τα εμποδίζει να εισέλθουν;
Η λάμπα! Ακόμα δεν την έσβησε η
μάνα·
Έβγαλε τη σκάφη για το ζύμωμα κι
άρχισε να ζυμώνει·
Τι ώρα θα τ’ ανοίξει τα ζυμαρόφυλλα
για πίτα;
Τα χαράματα πρέπει να είναι ψημένη,
γινομένη·
Την περιμένει ανυπόμονα ολόκληρη η
φαμίλια.
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24. Nã afurarã apa

24. Μας έκλεψαν το νερό

Suflitlu s’teasi ca pescu tu tseru
Di prisupra ali politii doauã steali
s’batu
Unã tu apiritu, alantã tu ascãpitu laiu
Vimtulu spulbirã shi anduplicã
cupacilji
Tsioari di oaminji shi di tutiputi tzioacã
Creapã hãryia, soarli s’mutã, ca mutu
bãtutu
Tsi minduiri avuiu aestã searã s’chirurã
Lumea nu ari arãvdari cãndu i tra
s’moarã.
Nj’adrarã pumoarã, mi mãtsinarã la
moarã!
Alagã glãrinji tu mãduuã, ma musheati
di yisi
Unã dupu alantã yinu shi fugu iconji
aroshi
Di sãndzã cãndu ti ledz cu sãndzã ti
dispartsã.
Omu fricosu, aspãreatu, ligatu di parlu
ali soarti
Cari s’mindueashti asãndzã? Mashi
chicutli ali banã!
Muljeri shi feati adunati plãngu la
fãntãnã
Apa! Nã afurarã apa!Va nã afurã shi
duhlu!
U – lea, chirauã! Si umplu eta di furi ali
dimucratie
Cari cuteadzã s’li bagã cu ahtãri…
nishlititsi?
Ni fricã au, ni nãmuzi, ni arshini, ni
inimã tu trupu
Nj si pari cã nu au suflitu tu cheptu…
Tora duchescu cumu shi cãtse s’batu
stealili
Tora duchescu cumu shi cãtse soarli i
mutu:
Lumea di asãndzã nu ari muljeri tu lãi
s’plãngã!

Η ψυχή τεντώθηκε σαν ψάρι μες στον
ουρανό
Πάνω απ’ την πολιτεία δύο αστέρια
τσακώνονται
Το ένα μες στη χαραυγή, τ’ άλλο σε
μαύρη δύση
Ο αγέρας με τον κονιορτό θε να
λυγίσει δέντρα
Πόδια ανθρώπων και κατοικίδιων
ζώων χορεύουν
Έσκασε το λυκόφως, ο ήλιος ανεγέρθη,
σαν δαρμένος μουγγός
Όποιες σκέψεις έκανα τούτο το βράδυ
χάθηκαν
Ο κόσμος δεν έχει υπομονή σαν είναι
να πεθάνει.
Μου έκαναν μάγια αντίθετα, στον μύλο
με αλέσαν!
Μες στο μεδούλι τρέχουνε τρέλες, πιο
ωραίες απ’ τα όνειρα
Μια πίσω από την άλλη έρχονται και
φεύγουν κόκκινες εικόνες
Με αίμα όταν δένεσαι με αίμα και
χωρίζεις.
Άνθρωπος φοβισμένος, δειλός, δεμένος
στης μοίρας τον πάλο
Ποιος συλλογιέται σήμερα; Μόν’ οι
σταγόνες της ζωής!
Γυναίκες και κοπέλες συναγμένες
κλαίνε στην πηγή
Το νερό! Μας έκλεψαν το νερό! Θα
μας κλέψουν και την ανάσα!
Ου – καλέ κυρά! Γέμισε ο τόπος από
τους κλέφτες της δημοκρατίας
Ποιος τολμάει να τα βάλει με
τέτοιους… εκλαμπρότατους;
Μήτε φόβο έχουν, μήτε αξιοπρέπεια,
μήτε ντροπή, μήτε ψυχή στο κορμί
Μου φαίνεται πως δεν έχουν ψυχή
μέσα στα στήθια…
Τώρα κατανοώ πώς και γιατί
τσακώνονται τ’ αστέρια
Τώρα καταλαβαίνω πώς και γιατί ο
ήλιος είν’ μουγγός
Ο κόσμος της σήμερον δεν έχει
γυναίκες στα μαύρα να κλάψουν!
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26. Ayunitu, mpizitu, pimsu
Aushiiu. Omu aushu mãcatu di dzãli.
Mãcatu di meshi, di anji. Mãcatu di
sãhãtsli ali oarã.
Unã banã ntreagã’nj asjtiptamu ploaia!
Mi alumtamu cu soarli
Dzãli cãlduroasi chiruti tu chicuti
Avinamu sarea sã u taljiu cu cãstura!
Mushtili mi biia
Yeshtili mi chipina
Casa si arucutea tu aripidinã
Ca topa arcutitã di astrapovalu
Pi praglu ali pãrthiri lumea ntreagã
Hilji’mea ditu Americã, hiljiu’nj di tu
Mosca
Mpiticats cu coajili di himunicu.
Tsaplu tusheadzã noptsãli iu adastã
Birbilji, abãltsi, hiari, chipricu,
bãlidz…
Muljearea tu mayiuyio hearbi laptili
Si ashtirnutiadzã serli tra sã u avinã
aushlji.
Aushi cu perlu nichiptinatu, di vimtu
aguditu.
Zboari chiruti tu zboari, zboari tu
strimturã!
Stã Mãria tsãni mbratsã hiljilu a ljei
cãrtsãnitu.
Aroamigã unu zboru` matsinã unã
cuvendã:
“Mashi unu omu cunoscu!...Iuda!”
Dzãli curmati di banã. Dichia
niaflatã…chirutã…
Dichia vãtãmatã tu dicastirii di oaminji
iu u bartã!

26. Διωγμένος, κοροϊδεμένος,
σπρωγμένος
Γέρασα· άνθρωπος γερασμένος
φαγωμένος από τις μέρες.
Φαγωμένος από μήνες, χρόνια·
φαγωμένος από τις ώρες του ρολογιού.
Μια ζωή ολόκληρη περίμενα τη βροχή!
Πάλευα με τον ήλιο
Μέρες θερμές χαμένες στις
σταλαγματιές
Κυνηγούσα το αλάτι να το κόψω με
τον σουγιά!
Οι μύγες με κατάπιναν
Οι σφήκες με τσιμπούσαν
Το σπίτι κυλούσε στον κατήφορο
Σαν τόπι χτυπημένο από τον κεραυνό
Στο περβάζι του παραθυριού ολάκερη
η πλάση
Η κόρη μου από την Αμερική, ο γιος
μου από τη Μόσχα
Μπαλωμένοι με καρποζόφλουδες.
Ο τράγος βήχει τις νύχτες που
αναμένει
Κοτρώνες, λίμνες, σίδερα, κυπρόχορτο,
κακαράτζες…
Η γυναίκα στο μαγειρείο βράζει το
γάλα
Φταρνίζεται τις νύχτες για να την
κυνηγήσουν τα γερόντια.
Γερόντια με αχτένιστα μαλλιά,
δαρμένα απ’ τον αγέρα.
Λόγια χαμένα σε λόγια, λόγια σε
στενωπό!
Η Παναγία κρατά στην αγκαλιά της
τον γιο της πεντακάθαρο.
Μηρυκάζει έναν λόγο· αλέθει μία
λέξη:
«Μόνον ένα άνθρωπο γνώρισα!... Τον
Ιούδα!...»
Mέρες κομμένες απ’ τη ζωή. Η
δικαιοσύνη ανύπαρχτη, χαμένη
Δικαιοσύνη δολοφονημένη στα
δικαστήρια από αυτούς που τη
μοιράζουν!
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“Bilitu, mãcatu, dinjicatu, scutets’lj
midularlu”
Doauli mãnji iu mi frica, tora mi batu
shi atseali.
Imnu dzuuã sh’noapti tu udãlu ali fricã
Intrã nãuntru dzãnji shi fantasmati
Ne lambã, ne tsiarã, ne asteali, ne soari,
ne lunã!
Arãzboilu ali harauã easti vindutu tu
xeani.
Aushiiu! Aguditu di vimtu shi di
astrapovalu.
Aushiiu! Fãrã minti.n capu, fãrã ljirtari
tu inimã.
Cãljiurli ali isturii li amu tricutã di
njicu.
Lãhtãrsescu gioclu shi giocurli di
acasã.
Yinu tu minti njilji di njilji minduiri di
chiro vgati nalhiurea.
Mãnji ligati, cicioari ligati, limba
tãljiatã di dintsã.
Frica spindzuratã’n cheptu, ningã unã
inimã asteasã.
Mi minduescu: ne frica, ne vrearea va
mi ascapã!
Nj spãru – di cãndu earamu njicãzotu –
cã earamu irou.
Tora cãryatshlu ali banã, mashi
lãcrãnji, sãndzi, pronji…
Aljiuntrealu lu am ascumtã tu inimã,
mi mãcã!
Mi ari sãcatã aestã banã.
Tuts dratslji si au adratã frats a melji.
Ayunjitu, bitsitu, pimsu!... Aumba di
aumbrã…
Cu inima dirinatã, cu suflitlu lãvuitu.

«Γδαρμένος· καταβροχθισμένος·
κομματιασμένος·βγάλτε του το
μεδούλι»!
Τα δυο χέρια που με έτριβαν, τώρα και
αυτά με δέρνουν.
Πεπατώ μέρα και νύχτα μες στον οντά
του φόβου,
Μπαίνουν μέσα εξωτικά, νεράιδες και
φαντάσματα.
Ούτε λάμπα, ούτε κερί, ούτε αστέρια,
ούτε ήλιος, ούτε σελήνη!
Της χαράς ο αργαλειός είναι
πουλημένος στα ξένα.
Γέρος! Χτυπημένος από τον αγέρα και
από την αστραπή.
Γέρος! Χωρίς μυαλό στο κεφάλι· χωρίς
συγχώρεση στην καρδιά.
Τους δρόμους της ιστορίας τους
διάβηκα από μικρός.
Λαχταρώ τον χορό και τα παιγνίδια του
σπιτιού μου·
Έρχονται στον νου μου χιλιάδες και
χιλιάδες σκέψειςαπό καιρό αλλού
φευγάτες.
Χέρια δεμένα· πόδια δεμένα· γλώσσα
κομμένη από τα δόντια.
Ο φόβος κρεμασμένος στο στήθος,
ακόμα μια καρδιά σβησμένη.
Σκέφτομαι: ούτε ο φόβος, ούτε η
αγάπη θα με γλυτώσουν!
Μου φάνηκε –απ’ τον καιρό που ήμουν
μικράκι– πως ήμουν ήρωας·
Τώρα το δέντρο της ζωής, μόνο
δάκρυα, αίμα, πύον…
Το λιοντάρι το έχω κρύψει στην
καρδιά· με τρώει!
Με έχει σακατέψει τούτη η ζωή.
Όλοι οι διάβολοι έχουν γίνει αδέλφια
μου.
Διωγμένος, κοροϊδεμένος,
σπρωγμένος! Σκιά της σκιάς μου…
Με την καρδιά κατακομματιασμένη, με
την ψυχή λαβωμένη.
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Mushiteatsa fricutã plãndzi tu zundani.
Chirui curaia! Chirui ocljii! Chirui
suflitlu!
Nu vedu, nu anjirdzescu, nu avdu, nu
duchescu!
Tsi caftu io, unu omu di mumã shi di
tatã criscutu
Tsi caftu tu unã cali iu ausheaticlu nu
ari banã;
Njilji sh’njilji di minduiri, fãrã s’bagu
tsiva tu pungã
Tu ahtari irimiauã imnu cu pangulu pri
budzã.
Ursa pri tseru avinã gãljinushea shi
litripotslji.
Pulji bãtuts di vimtu cãdzurã’mpadi
agudits.
Aushiiu! Nj’agiundzi unu cornu ali
vatrã!
Tutsi u bãneadzã cu io deadunu
si’ntreabã:
“Aestu aushu cari easti? Cari nã
lu’adusi aoa?
Adratu di tsarã uscatã! Apa a lui u biu
chirolu!”

Η ομορφιά φοβισμένη κλαίει στη
φυλακή.
Έχασα το κουράγιο! Έχασα τα μάτια!
Έχασα την ψυχή!
Δεν βλέπω· δεν οσφρίζομαι· δεν
ακούω· δεν καταλαβαίνω!
Τι θέλω εγώ, ένας άνθρωπος
μεγαλωμένος από μάνα και πατέρα;
Τι θέλω σε έναν δρόμο που τα γερατιά
δεν έχουν ζωή;
Χιλιάδες και χιλιάδες σκέψεις, χωρίς
να βάζω κάτι στο πουγκί
Σε τέτοιαν ερημιά βαδίζω σαν την
αράχνη στα χείλη.
Η Άρκτος στον ουρανό κυνηγά την
Πούλια και τ’ Αλετροπόδια,
Πουλιά δαρμένα από τον άνεμο έπεσαν
κάτω χτυπημένα.
Γέρασα! Μου φτάνει μια γωνιά στην
εστία!
Όλοι όσοι ζούνε μαζί μου
αναρωτιούνται:
«Τούτος ο γέρος ποιος είναι; Ποιος
μας τον έφερε εδώ;
Πλασμένον από ξερό χώμα! Το νερό
του το ήπιε ο χρόνος!»
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40. Heru apresu

40. Αναμμένο σίδερο

Cari Dumnidzãlu nã siminã
S’bãnãmu chiruts’n cali
Cari noaptea herlu nã bãgã
Sh’ca ploai n’adrã muceali?

Ποιος Θεός μας έσπειρε
Να ζούμε χαμένοι στις οδούς
Ποια νύχτα μας έβαλε σίδερο
Και σαν βροχή μας έκανε μουσκίδι!

Cari mumã noi nã blãstimã
Celnits shi prãmãteftsã
Tra s’nã chiremu tu cãsãbã
Ma laiu s’himu di preftsã?

Ποια μάνα εμάς εκαταράστηκε
Τσέλιγκες και πραματευτάδες
Για να χαθούμε στον κασαμπά
Πιο μαύροι να είμαστε και απ’ τους
παπάδες!

Cari daracu, cari Dumnidzã
Mi scoati ditu aestã hartã
Cu numa iu mi pãtidzã
Scultsata’nj da din poartã?
Nu’avinu hãtãrli a vãrnui
Vrearea i sufliteascã
Tu plãngu singuru mi’ashtirnui
Dorlu s’nu mi bileascã!
Ca heru apresu amu inima
Ca vatrã nj’u amu vrearea
Njilji shi njilji anji bãnaiu
Ma tora’nj creapã hearea!

Ποιος διάβολος και ποιος Θεός
Με βγάζει από αυτόν τον χάρτη
Με το όνομα που με βάφτισε
Κλωτσιά μου δίνει από την αυλή του!
Δεν κάνω το χατίρι κανενός
Η αγάπη είναι της ψυχής μου
Μόνος στο κλάμα στρώθηκα
Να μη με γδάρει ο πόνος!
Σαν αναμμένο σίδερο έχω την καρδιά
Σαν την εστία έχω την αγάπη
Χιλιάδες και χιλιάδες έτη έζησα
Μα τώρα έσπασε η χολή μου!
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41. Oclji
41. Μάτια
Nã dispãrtsamu cãt’ nã vidzumu
Lacrima lo calea trã la murminti
Yislu ishi pri calu cãvalã huzmichearu
Io mi bãteamu cu minduearea iu
aveamu.
Plãngulu a melu, plãngulu a tãlu
Nu va tsã’lj vedu altã oarã ocljii a tãlji?
Ocljii cu boatsea ali amari pri dzeani
Ocljii cu chicuta di aroauã pri frãmti
Ocljii iu ashteaptã moartea tra s’lj mãcã
Ocljii iu cheaptinã pirmithili da moru
(?)
Ocljii nicats di lãcrãnji shi di plãngu
Ocljii iu ntrã elji gionjilji si arapu shi
s’frãngu
Ocljii ca vreari di dushmanji shi oaspits
Ocljii di loclu mcatsi shi di noapti!...

Χωρίσαμε μόλις ειδωθήκαμε
Το δάκρυ πήρε την οδό προς το
νεκροταφείο
Το όνειρο εξήλθε έφιππο,
χουσμεκιάρης
Εγώ δερνόμουν με τη σκέψη οπού είχα.
Κλαίω το δικό μου, κλαίω το δικό σου
Δεν θα τα ξαναδώ άλλη φορά τα μάτια
σου:
Μάτια με τον ήχο της θάλασσας πάνω
στα φρύδια
Μάτια με δροσοσταλιά πάνω στο
μέτωπο
Μάτια που τα καρτερεί ο θάνατος για
να τα φάει
Μάτια που τ’ αφηγούνται παραμύθια
σαν πεθάνουν
Μάτια πνιγμένα μες στα δάκρυα και
στ’ αναφιλητά
Μάτια που γι’ αυτά λεβεντονιοί
αρπάζονται και λυγιούνται
Μάτια σαν την αγάπη των εχθρών μα
και των φίλων
Μάτια που τα ’φαγε η γης και τα
κατάπιε η νύχτα!...
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71. Tu unu trapu

71. Σε μιαν ατραπό

Curcubeulu i spilatu di ploai
Chicutli di aroauã suntu di asteali
Ascãpirã shi sãrghescu scãntealji
Tindzã mãna shi ljai’n palmã buieili
Atumtsia dai di hãbari cã mintea
U ai chirutã din capu, tu unu trapu
Shi unu tshiapatoru talji cu arãcoplu
Cupacilji iu nu au frãndzã shi vãlani!

Το ουράνιο τόξο είναι καθαροπλυμένο
από τη βροχή
Οι σταγόνες της δροσιάς είν’ όμοιες με
τ’ αστέρια
Λαμποκοπούν και ξαμολούν σπίθες κι
αχτίδες
Απλώνεις το χέρι και παίρνεις στην
παλάμη τα χρώματα
Τότε πια το παίρνεις είδηση πως το
μυαλό
Το έχεις χάσει απ’ το κεφάλι, σε μιαν
ατραπό
Κι ένας ξυλοκόπος κόβει με το
τσεκουροκλαδευτήρι
Τα δέντρα που δεν έχουνε φύλλα μήτε
καρπό!
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72. Suflitu ahãndosu

72. Ψυχή βαθειά

S’nu ti’aspari di noaptea
cãndu’ntunearicã
Tu sãhãtsli iu vimturi’ngljitsati ts’bashi
gura
Tsãni’ts adiljiatlu! – Suflitlu ahãndosu!
Di tãcutlu a murmintsãloru shi nica shi
di mortsã
Cã, ‘anda’ntunearicã, nu pots s’vedz
tsiva. Tsiva!...
Mashi anlu iu dzuuã cu dzuuã
ausheashti shi fudzi…

Να μη φοβηθείς από τη νύχτα τότε που
σκοτεινιάζει
Τις ώρες που παγωμένοι άνεμοι σου
φιλούν το στόμα
Κράτα την αναπνοή σου! – Ψυχή
βαθειά!
Μες στη ζωή ετούτη η μοναξιά έχει
την πιο μεγάλη φωνή
Από τη σιωπή των τάφων και ακόμα
και από των πεθαμένων
Γιατί, σαν σουρουπώνει, δεν μπορείς
να ιδείς τίποτα. Τίποτα!...
Μόνο τον χρόνο που μέρα με τη μέρα
γερνάει και φεύγει…
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73. Muntsãlji

73. Τα βουνά

Muntsãlji anãltsã anvãrtits di somnu
Vatra a voastrã hãrneashti bana chirutã
Soarli iu urseashti din tseru ca cãni
Nu alatrã, nu plãndzi, nu mãshcã, nu
zghileashti
Cãndu dormu muntsãlji, vãrã nu poat`
s’lj dishteaptã!

Ψηλά βουνά τυλιγμένα στον ύπνο
Η εστία σας ταΐζει χαμένους βίους
Ο ήλιος που ορίζει από τον ουρανό σαν
σκύλος
Δεν γαβγίζει, δεν κλαίει, δεν δαγκώνει,
δεν γκρινιάζει
Όταν κοιμούνται τα βουνά, κανείς δεν
μπορεί να τα ξυπνήσει.
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78. Pri funi teasã

78. Σε τεντωμένη τριχιά

Veara s’tuchea nicatã tu’unu yiamacu cu vreari
Muntili pitritsea ncljinãciunji cu vimtulu di tu
pãduri
Vruta a mea nicatã tu unã amari di sarea ali vreari
Adãstãmu… Ashtiptãmu… Tu unã lingurã nã
nicãmu
Cãts tsãnu muliftulu shi cundiljilu tu mãnã
Ca piitadz s’minduescu cãti guri suntu agiuni tu
etã
Nisãturati, cu cu seatea uscatã’ntr’oclji ca yisu
Tu tahina xamuarãdemu unlu la alantu cu alãvdari
Dzãts cã shtiptãmu noaptea
s’lj’ashtirnemu measa pri misali
Oara misurã sihãtsli… Nu shtiu… I dzuuã? I
noapti?
Cãljiurli s’nicarã tu frãndza uscatã shi galbinã
Chirurã torlu furnidzli shi nã chipinã ca yeshtili…
Bãnãmu tu unu yisu iu nu’ncapi alti „voi“ shi
„prindi“!
Cari dzuuã vai disfacu usha ali tãtseari shi vai
grescu:
„Ca s’mi’alãsats s’bãnedzu cu tuti alathurli
Va nj lu ashtiptamu ma ghini niaftolu’nj!
Ma io ni unã banã di cãndu mi’amintai, tu
pitharhie,
Di aoa pãnã aoa, di aclo pãnã aclo, cu mãrdzinjili
shtiuti
Mintea’nj imnã pri unã funi teasã
Iu s’leagã di doi chiparishi
Atselu iu’nj avinã minduirea easti piteca a caplui
C’unã arãvolji voi si’nj vatãmu furlu ali minduiri
Zboarãli suntu fushechi shi vatãmã ma laiu di
moartea
Mashi trandafilili si asparu cu aroshu di
prumuvearã!”

Το καλοκαίρι έλιωνε πνιγμένο σ’ έναν
μαστραπά με αγάπη
Το βουνό έστελνε τους χαιρετισμούς
με τον αγέρα του δάσους
Η αγαπημένη μου, πνιγμένη μες σε μια
θάλασα με της αγάπης το αλάτι
Προσδοκούσαμε…. Καρτερούσαμε….
Σε μια κουταλιά πνιγόμασταν
Όσοι κρατούν μολύβι και κοντυλοφόρο
στο χέρι
Σαν ποιητές που σκέφτονται πόσα
στόματα πεινούν στο κόσμο
Αχόρταγα, με τη δίψα στεγνή στα
μάτια, σαν όνειρο
Τα χαράματα χαμογελούμε ο ένας στον
άλλον με υπερηφάνεια
Λες και περιμέναμε τον θάνατο
να του στρώσουμε φαΐ σε
τραπεζομάντηλο
Το ρολόι μετρά τις ώρες… Δεν ξέρω…
Είναι μέρα; Είναι νύχτα;
Οι δρόμοι πνίγηκαν σε ξερή φυλλωσιά
και κιτρινισμένη
Χάσανε τα ίχνη τα μυρμήγκια και μας
τσιμπούν σαν τις σφήκες
Ζούμε σε ένα όνειρο που δεν χωρούν
άλλα «θέλω» και «πρέπει»!
Ποια μέρα θα ανοίξω την πόρτα της
σιωπής και θα ουρλιάξω:
«Αν με αφήσετε να ζήσω με όλα μου
τα λάθη,
Θα υποδεχόμουν καλύτερα τον εαυτό
μου!
Μα εγώ για μια ζωή από τότε που
γεννήθηκα, στην πειθαρχία
Από εδώ έως εδώ, από εκεί ως εκεί, με
τα όρια δεδομένα
Το μυαλό μου περπατάει πάνω σε μια
τεντωμένη τριχιά
δεμένη από δυο κυπαρίσσια
Αυτός που κυνηγά τις σκέψεις μου
είναι του νου μου η φυλακή
Με ένα περίστροφο θέλω να σκοτώσω
τον κλέφτη των συλλογισμών μου
Οι λέξεις είναι τα φυσίγγια και
σκοτώνουν πιο άσχημα και από τον
θάνατο
Μόνο τα τριαντάφυλλα τρομάζουν με
το κόκκινο της άνοιξης!»
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Dzuua yini shi fudzi ntr’ocolji
Pãnã s’yinã mirindili – moru.
Fexea easti elpida di amalãmã
Soartea – unã aumbrã dicsearã!
Oclji anvãlits cu perlu niuratu
Alasã tsiva di tini s’u amu haimãli,
Gãrdina a suflitlui nu ari masini
Untulemnu afurã ditu inima apreasã!

(„99+1 chicuti“, Ed.
Δίαυλος, Αθήνα 2018)

Η μέρα έρχεται και φεύγει μπρος στα
μάτια
Ώσπου να έρθει το δειλινό πεθαίνω.
Το φως είναι η μαλαματένια ελπίδα
Το πεπρωμένο, μια σκιά τότε που
βραδιάζει!
Μάτια καλυμμένα με το μαλλί
συννεφιασμένο
Άσε κάτι από σένα να το ’χω χαϊμαλί –
φυλαχτό,
Της ψυχής μου ο κήπος δεν έχει
ελαιόδεντρα
Κλέβει λάδι από την καρδιά που
φλέγεται!
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MIHALI PREFTI
Amintatu la 4’li di maiu 1953 tu fumealji yrãmusteanã.
Bitisi Facultatea di Limbi xeani (Anglicheascã shi Frãntseascã), la Universitatea di Iashi (Rumunia),
la 1980.
Chiro di 10 anji fu dhascalu trã limba Anglicheascã shi Frãntseascã, tu cãsãbãlu Custantsa.
La anlu 1984, Prefti andreapsi pareia muzicalã „Iholu“. Bati clarina shi fluiara.
La 1990 fudzi ditu Rumunia shi tora bãneadzã Toronto,Canada shi lucreadzã ca profesoru di
Anglicheascã.
Cãrtsã tipusiti:
- Durutu iho, 1987
- Meru ancrutsiljiatu pi hlamburã, 1996
- Unã mnatã di puemi amiricani, 1996, apridutseri pi armãneashti ditu poezia alu Carl
Sandburg,
- Cartea a Calilljei ‘ ‘Tao ta Ching’, apridutseari ditu filosoflu chinezu Lao Tze, 2002
- Manuallu a banãllei – Enhiridion, apridutseari pi armãneashti ditu Epictitus, 2010, Elbasan,
Arbinishii.

-

Deadunu cu hiljlu a lui, Alexandru, scoasi multi CD’uri cu muzicã armãneascã di folcloru cata
cumu shi cu cãntitsi adrati di elu (zboarã shi iho): “Dats cali”, “Mithi shi isurii”, “Kindinari di
turnari”, “Ditu sinurli a Pindului”, “Cartea a caliljei” sh’alti…

Μιχάλης Πρέφτης
Γεννημένος στις 4 Μαΐου 1953 από οικογένεια Γραμμουστιάνικη.
Πτυχιούχος της Σχολής Ξένων Γλωσσών (Αγγλικής και Γαλλικής), του Πανεπιστημίου Ιασίου
(Ρουμανία), το 1980.
Επί 10 έτη υπήρξε διδάσκαλος της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας, στην πόλη Κωνστάντσα.
Το 1984, ο Πρέφτης συγκρότησε την μουσική ομάδα «Ο Ήχος». Παίζει κλαρίνο και φλογέρα.
Το 1990 φεύγει από τη Ρουμανία και τώρα ζει στο Τορόντο του Καναδά, και εργάζεται ως
καθηγητής της αγγλικής.
Βιβλία εκτυπωμένα:
“Πονεμένος ήχος“, 1987
“Μήλο σταυρωμένο πάνω στο φλάμπουρο“, 1996
„Μια χούφτα αμερικάνικα ποιήματα“, 1996, μετάφραση στα αρμάνικα από την ποίηση του Carl
Sandburg,
„Το βιβλίο του Δρόμου“ ‘ ‘Tao ta Ching’, μετάφραση από τον κινέζο φιλόσοφο Λάο Τσε, 2002
„ Εγχειρίδιο ζωής – Ενχειρίδιον“, μετάφραση στα αρμάνικα από τον Επίκτητο, 2010
Μαζί με τον γιο του, τον Αλέξανδρο, εξέδωσε πολλά CD με αρμάνικη μουσική με «δημώδη» άσματα και
στίχους φτιαγμένα από τον ίδιο (λόγια και μουσική): «Παραμερίστε», «Μύθοι και ιστορίες», «Σειρά για
την επιστροφή», «Από τα σύνορα της Πίνδου», «Το βιβλίο του δρόμου» και άλλα…
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Dultsea limbã di zãmani

Η γλυκιά γλώσσα από το παρελθόν

Hiu unu pomu di’arteri sh’vini,
Rãdzãtinjili’a meali – hipti tu chiro!
Sh’suntu multu ma lundzã di mini –
Pomlu di’arteri, sh’di vini…
Frãndzãli’nj suntu zboarãli
Tsi’avreadzã suflitu tu cãroari,
Sh’lilicili’amintã zboarã – yimishi
Pi lumãchi aplicati ti tuts.
Arupets’li shi’umplets’vã gura
Cu dultseamea’a loru!
Mi frãngu pãnã di padi,
S’mi’agiungã sh’ficiuritslji…

Είμαι ένα δέντρο από αρτηρίες και φλέβες,
Οι ρίζες μου παραχωμένες στον χρόνο!
Και είναι πολύ πιο μακριές από μένα –
Εγώ, το δέντρο από αρτηρίες και φλέβες…
Τα φύλλα μου είναι οι λέξεις
Που δροσίζουν την ψυχή μου στον καύσωνα
Και οι ανθοί γεννοβολούν λέξεις’καρπούς
Σε κλαδιά λυγισμένα για όλους.
Κόψτε τους και γεμίστε το στόμα σας
Με τη γλύκα τους!
Λυγίζω μέχρι το έδαφος,
Για να με φτάνουν και τα
παιδόπουλα…
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Banã
Nj’si fãnãrsi dininti
Hristolu, anduplicatu,
Cu nã crutsi di’anumirea.
Sh’pi crutsi
Ancrutsiljatu
Unu meru…

Ζωή
Μου φανερώθηκε μπροστά
Ο Χριστός, λυγισμένος
Μ’ έναν σταυρό στον ώμο.
Και πάνω στον σταυρό
Σταυρωμένο
Ένα μήλο…
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Poemi etimi

Έτοιμα ποιήματα

Io hiu poetu cu tihi,
Nu mi frimitu multu ti poemi,
Li ljau etimi di la oaminji.
Ma s’voiu unu poemu,
Shedu muabeti cu unu omu,
Cu’unu pomu…
Niscãnti ori tragu cu ureacljea:
Tuts ãnj da poemi.
Altsã’nj da fãrã zboarã;
Ti zboarã, nai ma efcula lucru.
Poemi, poemi shedu cu bratsãli teasi
Shi’nj grescu di pri iutsido
S’li trecu tu cartea a chirolui.

Εγώ ’μαι ποιητής με τύχη,
Δεν πολυζυμώνω τα ποιήματα,
Τα παίρνω έτοιμα από τους ανθρώπους.
Εάν θέλω να ’χω ένα ποίημα,
Πιάνω συζήτηση μ’ έναν άνθρωπο,
Με ένα δέντρο…
Κάποιες φορές κρυφακούω:
Όλοι μου δίνουν ποιήματα.
Άλλοι μου δίνουν χωρίς λόγια∙
Για λόγια, δεν υπάρχει πιο εύκολη δουλειά.
Ποιήματα, ποιήματα κάθονται με μπράτσα
ανοιχτά
Και μου φωνάζουν από παντού
Να τα περάσω στην Βίβλο του
Χρόνου.
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Aventura’a chirolui

Η περιπέτεια του καιρού

Tsi himu noi?
Schinãratlu sh’coastili
Pi cari criscurã
Cãrnji xeani
Tu’unã isturie
Anvãrlã sh’ascutidoasã
Di cari
Nu’avemu cãbati!

Τι είμαστε εμείς;
Η σπονδυλική στήλη και τα πλευρά
Πάνω στα οποία μεγάλωσαν
Κρέατα ‘ σάρκες ξένα
Σε μιαν ιστορία
Τρελή και σκοτεινή
Για την οποία
Δεν έχουμε φταίξιμο!
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Zboarã nixolti

Λόγια γκαστρωμένα

Zboarã nixolti
Ãshi caftã loclu
Trã amintari…

Λόγια γκαστρωμένα
Έτσι ζητούν τη θέση τους
Για τον τοκετό…
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Zboarãli

Οι λέξεις

Angãtanu! Angãtanu!
Angãtanu cu cathi zboru,
S’nu s’vearsã,
Cã’i pãn di budzã’mplinu!

Έγνοια! Φροντίδα!
Ανησυχία για την κάθε λέξη,
Να μη χυθεί
Γιατ’ είναι ως τα χείλη γεμάτη!

Ma s’vrei s’adyivãseshtsã
Unu poemu
Lja mashi unu zboru
Sh’duchea’lu!

Αν θες για να διαβάσεις
Ένα ποίημα
Πάρε μόνο μια λέξη
Και κατανόησέ την!

Elu singuru va sh’aspunã
Tsi adnã tu nãs, ditu agãrshitu chiro…

Αυτή μονάχη της θα σου πει
Τι περιέχει μέσα της, από τα
ξεχασμένα χρόνια…
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Meru ncrutsiljatu pi hlamburã
Meru sãntisitu
Ditu Paradhisu loatu
Pi hlamburã alinatu
Di mãrtii curatu
Tu banã amintatu.
Meru ancrutsiljatu
Di yranyeadz mãshcatu
Di muljeri sh’bãrbats
Di mãrtii ljirtats
Tu banã amintats.

Μήλο σταυρωμένο πάνω στο
φλάμπουρο
Μήλο φυλακισμένο
Παρμένο απ’ τον Παράδεισο
Στο φλάμπουρο ανεβασμένο
Απ’ αμαρτίες καθαρό
Μες στη ζωή γεννημένο.
Μήλο σταυρωμένο
Από γαμπρούς δαγκωμένο
Από γυναίκες κι άντρες
Απαλλαγμένους από τις αμαρτίες τους
Μες στη ζωή γεννημένους.
(Notã: la Yrãmusteanji s’adarã
hlambura ti numtã ditu lemnu di cornu,
ca crutsi shi tu treili cipiti s’antsapã
unu meru. Easti semnu di crishtinãtati,
viryinãtati shi amintari di cilimeanji)
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Xichi

Ξίκι / Το λειψό

Tsi’mplinu di pomu’i
Pomlu aestu!
Shi gardulu easti
´Mplinu di gardu,
Geadeia easti tutã
Mashi geadei!
Io mi’ahulescu
Sh’nu potu s’mi aflu
Canãoarã…
Xichi ãnj easti a mea imnari,
A mea’ndrupari,
Xichi ãnj easti shidearea’nj
Tu aumbrã…

Τι ’ναι γεμάτο καρπούς
Τούτο εδώ το δέντρο!
Κι ο φράχτης είναι
Γεμάτος φραχτικά,
Η δημοσιά είν’ όλη
Μονάχα δημοσιά!
Εγώ όμως ψαχουλεύομαι
Και δεν μπορώ για να… με βρω
Ποτέ και πουθενά…
Λειψή είν’ η περπατησιά μου
Και το δικό μου στήριγμα,
Λειψό ’ναι και το καθισιό μου
Στην σκιά…
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Tisaga cu amãrtii

Το δισάκι με τις αμαρτίες

Va s’portsã di’anumirea
Tisaga’mplinã.
Sh’niscãntiori azvarna
Va s’aladz dupu cathi steauã
Tsi’ancljiushurã pi tseru,
Vahi, vahi i Elu
S’ti lishureadzã…
Noi…ti ljirtãmu.

Θα κουβαλάς στην πλάτη σου
Γεμάτο το δισάκι.
Και κάποιες φορές σβαρνίζοντας
Θα πιλαλάς πίσω από κάθε αστέρι
Που γυροκλώθει στον ουρανό,
Μπορεί, μπορεί ή Αυτός
Να σε ξελαφρώσει…
Εμείς… σε συγχωρούμε.

92

Acãtsatu

Σύλληψη

Zboarãli a loru
Yinu cãvalã pri vimtu
Pãnã la mini,
Sh’dau ta s’fugu,
Ma mi’acatsã.
Dau s’mi alumtu,
Ma mi’anichisescu.
Dau ta s’dãnãnsescu,
Ma mi’azvingu.
Dau s’adiljiu,
Ma mi’apitursescu.
Nu’ari canã culai:
Hiu a loru…

Τα δικά τους λόγια
Έρχονται καβάλα στον αγέρα
Έως σε μένα
Και προσπαθώ να ξεφύγω,
Αλλά με συλλαμβάνουν.
Προσπαθώ να αγωνιστώ,
Αλλά ηττώμαι.
Παλεύω να αντέξω
Αλλά με νικούν
Κάνω να ανασάνω,
Αλλά με πλακώνουν.
Δεν υπάρχει καμιά διέξοδος:
Είμαι δικός τους…
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Apurii mardzina di amari
Sãtulji di’ahãntu chiro
Sh’agiunji di banã vlihurã,
Poematli a meali azbuirarã.
Lã dzãshu – mini a curi’nj mi’alãsats?
Nu shtiu cara s’mi’au avdzãtã.
Nj’armashu singuru pi mealu
Mutrindalui puilji tsi’azboairã pi’amari.
Unã peatsã’nj si’arcã pisti oclji
Sh’mi urghi…
Apurii!...
S’pãrea cã hiu amarea,
S’pãrea cã io hiu dumnidzãlu,
Sh’atumtsea, io duchiiu
Cã Omirlu videa nai ma multu di tuts…

Απορίες στην ακροθαλασσιά
Χορτάτα εδώ και πολύν καιρό
Και νηστικά από ζωή ευρύχωρη
Τα ποιήματά μου πέταξαν.
Τους είπα – εμένα ποιανού μ’ αφήνετε;
Δε ξέρω αν ποτέ τους μ’ άκουσαν.
Έμεινα μονάχος σε μέρη απάτητα
Κοιτώντας τα πουλιά οπού πετούν στη
θάλασσα
Μια πέτσα ‘ κουρτίνα ρίχτηκε πάνω
στα μάτια μου
Και με τύφλωσε…
Απορίες!...
Φάνταζε σαν να είμαι η θάλασσα,
SΦάνταζε σαν να είμαι εγώ ο Θεός,
Και τότε, εγώ συνειδητοποίησα
Ότι ο Όμηρος έβλεπε πιο πολύ από
όλους...
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Tsiva

Τίποτα

Tsiva nu’i dealihea.
Tsiva…
Ni loclu, ni foclu
Ni pomlu, ni omlu
Ni tserlu, ni merlu
Tsiva…

Τίποτα δεν είναι αλήθεια.
Τίποτα…
Μήτε η γη, μήτε η φωτιά
Μήτε το δέντρο, μήτε ο άνθρωπος
Μήτε ο ουρανός, μήτε το μήλο
Τίποτα…

Ni mini, ni tini
Ni atselu cari yini…
Tsiva… iuva…
Cãftarea mashi, poati,
Sh’marli Averu
Ditu cari sãrmi di iteru
Si fãnãrsescu sh’cheru…

Μήτε εγώ, μήτε εσύ
Μήτε αυτός που έρχεται…
Τίποτα… πουθενά…
Μόνο η αναζήτηση, μπορεί,
Και η μεγάλη Αλήθεια
Από την οποία ψίχουλα απ’ το ταίρι
της
Εμφανίζονται και εξαφανίζονται…

N’arãdemu cã li vidzumu
Sh’adãrãminti amintãmu
N’ampulisimu
Sh’discãrfãsimu
Mashi fãnãrseri…
Fandasmi minuti,
Irushi tricuti.
Cãscãmu gurili –
Aurlãmu
Sh’nã si pari c’ashtiptãmu…

Αυτοκοροϊδευόμαστε ότι τα είδαμε
Και έργον τίκτουμε.
Παλεύουμε
Να ξεκαρφώσουμε
Μόνον τα προφανή…
Λεπτά φαντάσματα
Γιουρούσια περασμένα
Χάκουμε με τα στόματα
Ουρλιάζουμε
Και μας φαίνεται ότι αναμένουμε…
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Merlu

Το μήλο

Alumta ahurhi
Sh’putemu s’turnãmu
Tu averu
Nãdiili minutati
Di dintana a chirolui.
Yinits!
S’apufusimu tu sticlu ditu soni!
Minats sclotsa di heru
Tsi v’apiturseashti
Sh’yinits!
Nu’avets frixi.
Alumta ahurhi
Sh’di vrets – nu vrets ‘
N’coru va v’acãtsats
Sh’di meru tuts va s’mãshcats*!

Παλέψτε στην εκκίνηση
Για να μπορέσουμε να αναστρέψουμε
Αληθινά
Τις εκλεπτυσμένες ελπίδες.
Από το στόμα του καιρού.
Ελάτε!
Ν’ αποφασίσουμε ελαστικά στο τέλος!
Διώξτε την σιδερένια κλωτσιά
Που σας βαριοπλακώνει
Και ελάτε!
Μην έχετε φόβο βαθύ.
Παλέψτε στην εκκίνηση
Και, θέλετε ‘ δεν θέλετε ‘
Στον χορό θα πιαστείτε
Και από το μήλο όλοι θα δαγκώσετε!
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Merlu aroshu

Το κόκκινο μήλο

Mi discurmu
Pi’unã bancã
Sumu unu pomu, tu parcu.
Nj dãnãsiiu ocljii
Pi ´nã frãndzã
Tsi bash si dispãrtsa di dãrmã.
Avea ahurhitã s’fliturã
Pritu aerã
Sh’nu shtea tsi cali s’lja,
Cãtã iu s’dipunã.
Unu vimticiu u pimsi cãtã mini
Shi’u chindrui
Pi’anumirlu a meu.
“Bunã dzuua!”, gri frãndza.
“Ghini vinishi!”, feciu io,
Shi u’acãtsaiu
Di cusitsa’lj galbinã.
Purta tu nãsa
Nica niheamã banã,
Ma vimtulu zurlecicu u’arupsi
Niheamã ninti di chiro
Di casa’lj tsi u’avea amintatã.
Avea ahurhitã s’nj’aspunã
Ditu giuneatsa a ljei
Thimiseri tsi li’avea adunatã
Tu lunga’lj banã
Di’anda bãbuchi
Sh’pãnã tu ausheaticu.
Sh’adutsea aminti
Cumu totna nã videa
Cu vruta’nj pi’atsea bancã
Sh’cumu s’cãhãea di arãsu
Cu soatsãli a ljei
Anda noi nã bãsheamu
Sh’cumu s’vimtura’li
Di nã pitritsea
Njiurizma a liliciloru
S’n’ambeatã nica multu…

Ξεκουράζομαι
Σε έναν μπάγκο
Κάτω από ένα δέντρο, στο πάρκο.
Άντεξαν τα μάτια
Πάνω σ’ ένα φύλλο
Που φιλώ και χώριζε απ’ το κλαδί.
Είχε αρχίσει να πεταλουδίζε’να
φτεροκοπά
Μέσα στον αγέρα
Και δεν ήξερε τι δρόμο για να πάρει,
Και προς πού για να κατηφορίσει.
Ένα αεράκι το ’σπρωξε προς εμένα
Και στάθμευσε
Στον ώμο μου.
«Καλημέρα!», φώναξε το φύλλο.
«Καλώς ήρθες», είπα εγώ,
Και το έπιασα
Από την κίτρινη κοτσίδα του.
Κουβαλούσε μέσα του
Ακόμα λιγοστή ζωή,
Αλλά άνεμος ζουρλός το απέκοψε
Λίγο πιο πριν απ’ τον καιρό του
Από το σπίτι του οπού το ’χε γεννήσει.
Είχε αρχίσει να μου διηγιέται
Από τη νιότη του
Θύμησες που τις είχε συλλέξει
Στην μακρόχρονη της ζωή
Απ’ όταν ήταν μπουμπούκι
Και μέχρι τα γεράματά του.
Κι έφερνε στη μνήμη του
Πώς πάντα μας έβλεπε
Με την αγαπημένη μου σ’ αυτόν τον
μπάγκο
Και πώς τρελαίνονταν στα γέλια
Με τα φιλαράκια του ‘ τα άλλα φύλλα
Όταν εμείς φιλιόμασταν
Και πώς όλα αεροτρέμανε
Και μας έστελναν
Το άρωμα των λουλουδιών
Για να μας μεθύσουν πιο πολύ…
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Nã oarã, dzãsi,
S’vimturarã cama vãrtosu
Di surparã unu meru aroshu
Namisa di noi,
Sh’tuti s’hãrsea’li
Cumu noi mãshcamu
Di meru, cu orixi…

Μια φορά, είπε,
Αεροκουνηθήκανε πολύ πιο δυνατά
Και γκρέμισαν’τίναξαν ένα μήλο
κόκκινο
Ανάμεσά μας
Και όλα τα φύλλα χαίρονταν
Καθώς εμείς δαγκώναμε
Από το μήλο, με όρεξη…
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Oclji dipãrtats

Μάτια απομακρυσμένα

Cãti ori minduescu
La oclji a tãlj
Mi’acatsã frixea
Cã, unã dzuuã,
Va’lj vedu golji;
Fãrã lunjinã,
Xenji, canda altsã.

Όσες φορές σκέφτομαι
Τα δικά σου μάτια
Με πιάνει φόβος βαθύς ‘ φρίκη
Πώς, μια μέρα
Θα τα ιδώ άδεια`
Χωρίς φως,
Ξένα, λες κι είναι άλλα.

Mi’acatsã frixea
Cã’nj si pari
Cã tutu’i unu yisu…
Cã noi himu unu yisu,
Imateriali.

Μ’ έπιασε φρίκη
Γιατί μου φαίνεται
Πως όλα είναι ένα όνειρο…
Πως εμείς είμαστε ένα όνειρο,
Παρά ύλη.

Cãti ori minduescu
La ocljii a tãlji
Mi’acatsã frixea
Cã chirolu namisa di noi
S’tindi ca ´nã zulapi limoasã
Sh’nã mãcã nai ma musheatili
Sticuri di banã.

Όσες φορές σκέφτομαι
Τα δικά σου μάτια
Με πιάνει φρίκη
Γιατί ο χρόνος ανάμεσά μας
Εκτείνεται σαν ένα λαίμαργο ζουλάπι
Και μας τρώει τις πιο όμορφες
Στιγμές της ζωής.
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Niandriptatea a suflitlui

Το άδικο της ψυχής

Cu cari s’ahurhescu adzã?
Puemati coapti sh’paracoapti
Nu’shi da aradhã
La poarta a suflitlui a meu.
“Cãtu s’ashtiptãmu?”
“Hei, tini aclo, tsi’u ljiai nãinti?
Ashteaptã cã nu’i aradha a ta!”
Greashti unu icã unã...
Nj’u njilã di eali, mãratili...
Eali, ie, suntu theamini puematli a
meali,
Cãti vãrã easti mascuru
Sh’va’lu acljemu puemu.

Με ποιο να αρχίσω σήμερα;
Ποιήματα ώριμα και παραγινωμένα
Δεν δίνουν τη σειρά
Στην πύλη της ψυχής μου.
«Πόσο να περιμένουμε;»
«Χέι, εσύ εκεί, γιατί το
ξεμπροστιάζεις;
Περίμενε και δεν ήρθε η σειρά του!»
Φωνάζει ένας ή ίσως και μία…
Λυπάμαι γι’ αυτά τα καημένα…
Αυτά, ε, είναι τα θηλυκά δικά μου
ποιήματα.
Από κανένα τους είναι και αρσενικό
Και θα το ονομάσω ο Ποίημας.

Sh’cumu nji’easti tãxita,
Puemlu di adzã easti aestu
(Va lu’adaru mascuru
Cã theaminli suntu cama ndilicati.)
Sh’la poarta a suflitlui,
Puematli nianyrãpsiti
S’pingu, nu’shi da aradhã.
Sh’cari va s’hibã dhefturlu,
Vãrnãoarã nu shtiu.
Cã suflitlu nu easti ca nã sistimã
sutsialã,
Cu nomuri shi’arãdz ‘ dhichea sutsialã.
Elu lucreadzã cu’astihisita...

Και όπως μου έχει λάχει,
Το σημερινό ποίημα είναι αυτό
Θα το κάνω αρσενικό
Γιατί τα θηλυκά ποιήματα είναι πιο
ντελικάτα.)
Και στην πύλη της ψυχής
Τα μη γραμμένα ποιήματα
Σπρώχνονται, δεν δίνουν τη σειρά
τους.
Και ποιο θα ακολουθήσει δεύτερο,
Καμιά φορά δεν γνωρίζω.
Γιατί η ψυχή δεν είναι ένα σύστημα
μετατρεπόμενο,
Με νόμους και τάξη – δίκαιη
μετατροπή.
Η ψυχή δουλεύει με τη στοίχιση…
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Measa, cafelu, sh’io

Το τραπέζι, ο καφές, κι εγώ

Tim Hortons adarã cafelu ma bunu di
altsã.
Tsi’i adarã, tsi’i fatsi nu shtiu, ma
Nai multsã Canadianji bea cafe la Tim
Hortons.
Hãbari nu’nj aveamu ti’aestã
Pãn’ tora ndoi anji, anda’nj dzãsi
mljiarea.
Io beamu cafe iu mi’astihiseamu, ama,
Cumu dzãtsi zborlu:
“Ocllilu s’tsã iasã, numa s’nu tsã
iasã!.”
Cãtse’i ma bunu Tim Hortons, (sh’vahi
easti?) nu shtiu.

Ο Τιμ Χόρτονς κάνει τον καφέ
καλύτερα από άλλους.
Τι του κάνει, τι του πράττει δεν ξέρω,
μα
Πολλοί Καναδοί πίνουν καφέ στον Τιμ
Χόρτονς.
Χαμπάρι δεν είχα για τούτο
Μέχρι τώρα καναδυό χρόνια, όταν μου
είπε η γυναίκα μου.
Εγώ έπινα καφέ όπου κι αν καθόμουν,
αλλά,
Καθώς λέει ο λόγος:
«Το μάτι να σου βγει, το όνομα μη
σου βγει!»
Γιατί είναι πιο καλός του Τιμ
Χόρτονς(και.
μπορεί – είναι;) δεν γνωρίζω

Tora adaru sh’mini idhyiulu lucru:
Ãnj beau cafelu la Tim Hortons.
Anda njicu, pãshteamu oili,
Sh’prindea s’trecu pisti arãu cu eali
Ta s’insheamu nanaparti.
Ca’sh’cãtu mi’ampuliseamu
Ta s’adaru unã oai s’ansarã arãulu
prota.
Dapoa, nifaptili, tuti arupea chindinaru,
Shi’s dideai s’li dãnãseshtsã nu vrea
s’puteai.
Tea, cã nj’arãtsi cafelu.
Mi loai cu puemlu
Shi’agãrshiiu di cafe...

Τώρα κάνω κι εγώ την ίδια δουλειά:
Πίνω τον καφέ μου στον Τιμ Χόρτονς.
Σαν ήμουν μικρός, έβοσκα τα πρόβατα,
Κι έπρεπε να περάσω απ’ το ποτάμι με
αυτά
Για να περάσω αντίπερα’στην άλλη
μεριά.
Και πόσο πόσο αγωνιζόμουν
Ώστε να κάνω μια προβατίνα να
πηδήσει στο ποτάμι πρώτα.
Μετά, τα στέρφα, όλα έκοβαν την
αράδα
Και να προσπαθούσες να τα
συγκρατήσεις δεν θα μπορούσες.
Γι’ αυτό μου κρύωσε ο καφές.
Καταπιάστηκα με το ποίημα
Και λησμόνησα τον καφέ…
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Toarã di zboarã

Ίχνη λόγου

Sã’nj shedu pi sheauã, pi calu albu
Shi s’ampaturu pitu pãdurea a ta
Shi s’li’agiungu dzenurli’a tali,
Ma fricã nj’easti s’nu mi’acatsã araua.

Να κάθομαι σε σέλα, σε άλογο λευκό
Και να καλπάζω –κούκλα– στο δάσος
σου εγώ
Ν’ αγγίζω του κορμιού σου τα ύψιστα
βουνά
Μα έχω έναν φόβο να μη με βρει η
δροσιά.

Voiu singuru s’mi priimnu
Ma nu shtiu desi callu va mi toarnã?
Voiu s’dipunu, ma nu shtiu
Desi dighiosu locu va mi’ashteaptã?
Poati albulu va s’ampaturã
Pitu niorlji adrats di ocljii a tãlj,
Poati sh’avrapa s’ampaturã
Ma s’pari cã dormu lailji oclji a tãlj.
Vedz! Draclu!
Vahi’i ma ghini
Harlu s’lu veadã.
Aoa vãrã ari tricutã,
Shi toarã di zboarã
Pi mãdua a ta ari alãsatã.
Tsi ghideri, glarlu ari adratã:
Adutseri’aminti ari scriiatã.
Va s’lipseascã multi toamni
Frãndzã galbini fronimu s’cadã
Toarãli a lui ta s’li’anvãleascã.

Θέλω για να βολτάρω μονάχος μου
εγώ
Μα δεν γνωρίζω ο ίππος πίσω αν με
φέρει εδώ!
Θέλω για να κατέβω, δεν μου ’ναι
όμως γνωστό
Αν το έδαφος –το χώμα– με κάνει
αποδεκτό!
Μπορεί το άλογο μου να θέλει να
καλπάσει
Σε σύννεφα φτιαγμένα απ’ τα δικά σου
μάτια
Μπορεί μες στη βιασύνη να φύγει
ξαφνικά
Μα φαίνεται κοιμούνται τα μάτια σου
καλά.
Βλέπεις! Ο διάβολος!
Μπορεί να ’ναι καλύτερα
Ο χάρος να τον δει.
Εδώ κάποιος έχει περάσει,
Και να τα ίχνη λόγου
Στον νου σου έχει αφήσει.
Τι ζημιά, που έκανε ο τρελός:
Έγραψε ενθυμήματα.
Θα χρειαστούν φθινόπωρα πολλά
Κίτρινα φύλλα να πέσουν απαλά
Τα ίχνη του αυτά για να καλύψουν.
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Urdinari tu oarã

Πηγαινέλα της στιγμής

Aoa soarli canãoarã nu’ari
S’u dipunã lunjina a lui.
S’dusi ti totna
Ashi cumu sh’tserlu njirlu.
Itsi armasi u chiru anyilicearea.

Εδώ ο ήλιος όπως παλιά δεν είναι
Να κατεβάζει τ’ άπλετό του φως
Πήγαινε ανέκαθεν
Έτσι όπως ο γαλανός ο ουρανός.
Ότι απέμεινε έχασε την λαμπρότητα.

Vigljitorilji a chirolui durnjirã
Sh’pitu ushi, ditu scutidi,
Ishirã lunjinoasi albets.
Nãuntru, tu pishtireaua a chirolui,
Armasirã mãrshi di omu
Fãrã duhu,
Fãrã banã,
Cu oclji dishcljishi,
Cu asteasã mutritã
Arcatã pi scutidoasa duvani
Di pishtireaua a chirolui.

Οι φύλακες του χρόνου
αποκοιμήθηκαν
Και μέσα από τις πόρτες, από τα
σκοτάδια
Βγήκανε φωτεινότατες λευκές σκιές.
Μέσα, μέσα στα σπήλαια του χρόνου
Έμειναν πτώματα από άνθρωπο
Χωρίς πνοή.
Χωρίς ζωή,
Με μάτια ολάνοιχτα,
Με σβησμένο βλέμμα
Πεταγμένο προς τον σκοτεινό ουρανό
Από το σπήλαιο του χρόνου.

Aoa soarli canãoarã nu’ari
S’u dipunã lunjina a lui.
Tutu easti gljetsu.

Εδώ ο ήλιος όπως παλιά δεν είναι
Να κατεβάζει το άπλετό του φως.
Τα πάντα είναι πάγος.
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Virviridzari

Ανατρίχιασμα

Shideamu cu ocljii’ancljishi
Pi veardea iarbã
Sumu luna aroshi.

Καθόμουν με τα μάτια μου κλειστά
Στο πράσινο χορτάρι
Κάτω απ’ την κόκκινη σελήνη.

U’avdzamu aurlarea a luchiloru
Tu laia pãduri
Sumu luna’mplinã.

Το άκουγα το ουρλιαχτό των λύκων
Στον μέλανα δρυμό
Κάτω απ’ τ’ ολόγιομο φεγγάρι.

Lu ducheamu muntili cumu adilji…
Tu chirolu sirinu
Sumu luna sumnuroasã.

Το αισθανόμουν το βουνό καθώς
ανάσαινε…
Στον γαλήνιο ‘ ξάστερο καιρό
Κάτω απ’ την υπναλέα σελήνη.

U’ashtiptamu pãdurea s’virvireadzã
Di duhlu greu
Ditu geanlu a meu.

Το ανέμενα το δάσος να ανατριχιάσει
Απ’ τη βαριά ανάσα
Που έβγαινε μέσα απ’ την ψυχή μου.
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S’dzãtsemu cã…

Να πούμε πως…

Tu bana a mea di tora ari multi dzãli,
Ma multi dzãli, ma putsãni noptsã.
Cã, shi cãndu yini pi’aradhã,
Mini noaptea dzuuã u’adaru
Ta s’amu oarã ti banã ma lungã.

Η τωρινή μου η ζωή έχει πολλές
ημέρες
Πιο πολλές μέρες, μα λιγότερες νύχτες.
Γιατί, κι όταν έρχεται η σειρά,
Εγώ τη νύχτα, μέρα την κάνω
Για να ’χω της τον χρόνο μακρύτερο.

S’dzãtsemu cã noaptea’i dzuuã…
Να πούμε πως η νύχτα είναι μέρα…
Anjilji tiniri ãnj suntu ca biutã chelchi,
Dzãlili di adzã suntu ca frãmtã chelchi,
Mi scolu di pi measã sh’pi yilii calcu
Yilia tu cicioari’nj intrã
Shi sãndza fãrã doru’nj siligheashti.
S’dzãtsemu cã sãndza’i njirlã…
Cumu s’mi’agãrshescu cã earamu
tiniru,
Cã adzã tricuiu largu unu simplu sinuru
Sh’la sinuru nj’armasirã toarã,
Nu potu s’mi tornu shi s’li’ashtergu,
Cã diunã parti va nj’avdu zboarã…
S’dzãtsemu cã toarãli suntu ashtearsi…
Crutsea di pi frãmti lu toarnã soarli,
Omlu plãcãrseashti cã’lj da’ntr’oclji.
Tu dzãlili a meali ari multã banã
Bãnatã pi unu cicioru ‘ pi funi traptã –
Cara s’cadu, s’nu mi veadã vãr. Vãr!
S’dzãtsemu…
Shi s’tãtsemu, cã funea’i traptã
Largu, stri simplulu sinuru a nostru.

Της νιότης τα χρόνια, μού είναι σαν το
άδειο ποτήρι
Οι σημερινές μου μέρες είναι σαν το
σπασμένο ποτήρι
Σηκώνομαι από το τραπέζι και στα
γυαλιά πατώ
Το γυαλί στα πόδια μου μπαίνει
Και αίμα χωρίς πόνο μου αμολάει.
Να πούμε πως το αίμα είναι κίχλη…
Πώς να το λησμονήσω πως ήμουνα
νιος,
Πως σήμερα πέρασα μακριά ένα απλό
σύνορο
Και πως στο σύνορο μου μείνανε ίχνη,
Δεν δύναμαι πίσω να γυρίσω και να τα
σκουπίσω,
Γιατί από κάποια μεριά θα ακούω τα
λόγια μου…
Να πούμε ότι τα ίχνη μου είναι
σβησμένα
Ο σταυρός από το μέτωπο τόνε γυρνά
τον ήλιο
Ο άνθρωπος παρακαλάει πως η
αντηλιά τα μάτια του τυφλώνει
Στις δικές μου ημέρες έχει πολλή ζωή
Βιωμένη πάνω στο ένα πόδι – πάνω σε
τεντωμένη τριχιά ‘
Που αν πέσω, να μη με δει κανένας.
Κανένας!
Να πούμε…
Και να σιωπήσουμε, γιατί η τριχιά
είναι τραβηγμένη
Μακριά, πέρα από το απλό όριό μας.
106

Lacãrmã tu pulbirea a caliljei

Δάκρυ στη σκόνη του δρόμου

Pi calea aestã
Sh’mini amu tricutã,
Pulbirea a ljei u’amu adiljatã.

Σ’ αυτόν τον δρόμο
Κι εγώ έχω περάσει,
Την σκόνη του την έχω αναπνεύσει.

Pi aestã cali
Sh’mini amu criscutã,
Tu lãschili a ljei mi’am anguvatã.

Σε αυτήν την οδό
Κι εγώ έχω μεγαλώσει,
Στις λάσπες της έχω λακκοπατήσει.

Mashi mini,
Cu Tini.

Μόνον εγώ,
Με Σένα.

Planeta nica idyea easti,
Iarba nica veardi creashti,
Omlu nica ashtepatã Pashti,
Puilju nica di’nsusu greashti.

Η πλάνη ακόμα ίδια είναι,
Το χορτάρι ακόμα πράσινο μεγαλώνει,
Ο άνθρωπος ακόμα περιμένει
Πασχαλιά,
Το πουλί ακόμα από ψηλά κελαηδάει.

Mashi mini,
Mini cu Tini
Shi lacãrma tu pulbirea a caliljei.

Μόνον εγώ.
Εγώ με Σένα
Και το δάκρυ στη σκόνη του δρόμου.
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Vãsiljelu a tãu

Ο δικός σου βασιλιάς

Mashi unã dzuuã vãsilje s’earamu,
Tu inima a ta mini s’intramu,
Vãsilii mari va s’adramu,
Pãlãts mãri va s’mutamu,
Calji alghi va s’ampãturamu,
Tu vuleri cu yinu va mi nicamu
Shi spidili a tali va li arãvdamu.

Μόνο μια μέρα να ’μουν βασιλιάς
Μες στην καρδιάς σου εγώ να εισέλθω
Βασίλειο μέγα θε να έφτιαχνα
Θε να ’κτιζα παλάτια εγώ μεγάλα,
Ίππους λευκούς θε να σου κάλπαζα,
Σε κάδους με κρασί θε να πνιγόμουν
Και όλες σου τις θύελλες θα σου τις
ανεχόμουν.

Alantã dzuuã, sclavu s’mi’adramu,
Cu altsã sclayi va mi mutamu,
Ti libertati va n’alumtamu,
Polimu mari cu doru va’lu chireamu,
Tu inima a ta va mi’ascundeamu,
Pi truplu a tãu va mi’aspindzuramu,
Sh’di spidili’a tali va s’mureamu.

Την άλλη μέρα, σκλάβος σου θα
γινόμουν,
Με άλλους σκλάβους θα
ξεσηκωνόμουν,
Για λευτεριά θα πάλευα μαζί τους,
Πόλεμο μέγα με καημό επρόκειτο να
χάσω,
Μες στην καρδιάσω να κρυφτώ – ν’
αράξω,
Και στο κορμάκι σου επάνω θα
κρεμιόμουν,
Κι απ’ τις δικές σου θύελλες θα ’θελα
να χανόμουν.
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Luna tu asfaltu

Η σελήνη στην άσφαλτο

Gardu di heru
Tu noaptea cãpãitã
Jiloasã shi pluioasã.
Unã noapti trayicã
Stradili suntu lati
Luna s’veadi tu udlu asfaltu
Unu omu s’aproachi di casa a lui
Cu niputeari tu cheptu
Elu, armãnlu,
Totna di gardu s’tsãnea
Anda’n casã intra.
Tora anjilji lu prida
Shi noaptea trayicã
Canãoarã ti elu nu bitiseashti.
Unã nauã banã, corbulu,
Tu paradislu armãnescu ahurheashti.
Armasi nã dimãndari di la elu:
Amprustatu cãtã la munti s’mutrescu
Cu mutrita muntili s’lu hãrsescu
Shi sã’lj haristisescu
Ti cãlivili armãneshtsã tsi li tsãnea
Ti cãntitsli armãneshtsã tsi li arãvda
Ti bana’a lui armãneascã tsi u tritsea.
Eh, lãi, tati, tati a meu!
Cumu potu mini sã’lj haristisescu
Cãndu escu anguvatu tu xeani vimturi
Nicatu tu xeani arãuri
Latu, aspilatu di xeani scriituri
Mãrãyipsitu di xeani alidzeri?!
Mash cundiljlu nj’armasi
Cartea albã shi laea yramã
Ta s’mi alumtu cu chirolu mãcãtoru.

Φράχτης σιδερένιος
Σε νύχτα αναπαμένη
Λυπημένη και βροχερή.
Μια νύχτα τραγική
Οι δρόμοι είναι πλυμένοι
Η σελήνη φαίνεται στη βρεγμένη
άσφαλτο
Ένας άνθρωπος πλησιάζει το σπίτι του
Με ανημπόρια μες στο στήθος
Αυτός, ο Αρμάνος,
Πάντα από τον φράχτη πιανόταν
Όταν στι σπίτι έμπαινε
Τώρα τα χρόνια τον προδίδουν
Κι η νύχτα η τραγική
Όπως παλιά γι’ αυτόν δεν τελειώνει
Μια νέα ζωή, ο δόλιος,
Στον αρμάνικο παράδεισο αρχινάει.
Έμεινε μια εντολή ‘ παραγγελιά από
αυτόν:
Σηκώστε με ως το βουνό για να
κοιτάξω
Με τη ματιά μου το βουνό να
ευχαριστηθώ
Και να το ευχαριστήσω
Για τις καλύβες τις αρμάνικες οπού
κρατούσε
Για τα αρμάνικα τραγούδια οπού
ανεχόταν
Για τη δική του αρμάνικη ζωή οπού
περνούσε.
Εχ, λάι, πατέρα, δικέ μου εσύ πατέρα!
Πώς να μπορέσω εγώ να τα
ευχαριστήσω
Πού είμαι λακκοβαλμένος σε αγέρηδες
στην ξενιτιά
Πνιγμένος σε ξένους ποταμούς
Πλυμένος, πεντακάθαρος από ξένες
γραφές
Μαραμένος από ξένα διαβάσματα;!
Μόνον ο κοντυλοφόρος μου έχει μείνει
Το λευκό χαρτί και το μαύρο γράμμα
Για να παλέψω με τον αδηφάγο χρόνο.
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Paradisu anfãrmãcosu

Παράδεισος φαρμακερό

Mi’alinu pi ohtu
Ãnghiosu mutrescu
Valea’i veardi
Puiljilji s’avdu
Vãrã tinirã cãntã
Lucrãndalui tu cãmpu.
Nu potu s’achicãsescu
Desi cãnticlu a ljei
Easti pi armãneashti
Icã’i pi umineashti.

Ανεβαίνω στον όχτο
Χαμηλά κοιτάζω
Η κοιλάδα είναι πράσινη
Το πουλί ν’ ακούσω
Κάποια νέα τραγουδάει
Δουλεύοντας στον κάμπο.
Δεν μπορώ να καταλάβω
Ακόμα το τραγούδι της
Είναι στα αρμάνικα
Κι είναι πολύ ανθρώπινο.

Shcreta’nj di banã
Tsi mushuteatsã alasu!
Mi shutsu nica unã oarã
Di’alargu u vedu casa’a mea
Fumu ditu ugeacu iasi
Di la vatra’nj pãrinteascã.
Niturnaticu
Cu cãnticu pitricutu
Pi xeanã limbã.
Bãnaticu
Cu cãnticu ashtiptatu
Pi xeanã limbã.

Η έρμη η ζωή μου
Τι ομορφιές αφήνω!
Γυρνώ μία φορά ακόμα
Από μακριά τι βλέπω το σπιτάκι μου
Καπνός από το τζάκι βγαίνει
Από την εστία μου την πατρική.
Αγύριστο
Κι άσμα περασμένο
Σε ξένη γλώσσα.
Ζήση
Με άσμα αναμενόμενο
Σε ξένη γλώσσα.
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Stãvrãndonjia sãndzãnatã

Stãvrãndonjia sãndzãnatã

Aclo’nghiosu la stãvrãndonji,
Aclo noi n’aflãmu doilji.
Unu ninga alantu dãnãsimu
Shi multã oarã nã mutrimu.
Tini yineai di cãtã tu Datã,
Mini yineamu ditu’Ascãpitatã.
Tini cãftai soarli iu cãdea,
Mini cãftamu soarili iu didea.
Loclu tutu noi lu’alãgãmu
Sh’tu idyiulu locu iara n’aflãmu.
Aclo’nghiosu, la stãvrãndonji,
Doilji oaminji nu shi’au monji …
Di tu Datã pãnã tu’Ascãpitatã
Pisti tuti pãrtsãli sãndza’i virsatã…

Εκεί κάτω στο σταυροδρόμι
Εκεί εμείς βρεθήκαμε τα δυο.
Ένας πλάι στον άλλο και αντέξαμε
Πολλή ώρα κοιταζόμαστε.
Εσύ ερχόσουν από την Ανατολή
Εγώ ερχόμουν απ’ τη Δύση
Εσύ ζητούσες τον ήλιο που έγερνε
Εγώ ζητούσα τον ήλιο που ανέτειλε
Όλον τον τόπο εμείς τον περπατήσαμε
Και στον ίδιο τόπο πάλι βρεθήκαμε
Εκεί κάτω, στο σταυροδρόμι,
Οι δυο άνθρωποι δεν έχουνε
ομόνοια…
Από την Ανατολή έως τη Δύση
Σε όλα τα μέρη αίμα είναι χυμένο…

111

Pulji shi gepi

Πουλιά και τζέπη

Bratsãli a meali li mutu
Tãsh’ãn tseru agiungu
Pitu niori pusputescu
Un pulju singuru stãvrusescu.
Albulu tu mãnji lu’adunu
Shi lu’astringu,
Lu’astringu.
Sãndzã sh’peani
Pi mãnji s’alãchescu...
Bratsãli a meali li dipunu
Pitu muntsã ‘ fãntãnji caftu.
Aflu unã spãstritã...
Ninga ea ari nã theaminã
Canda’i dzãnã fronimã
Imnã pitu apa aratsi...
Mini u mutrescu
U mutrescu.
Sãndzã sh’peani
Pi mãnjili a ljei vedu...
Mintea’nji easti latã
Mãnjili’nji suntu’aspilati
Tsiva nu s’cãnoashti...
Mãnji albi, mushati,
Mashi’n gepi purtati.

Τα μπράτσα μου σηκώνω
Τον ουρανό να φτάσω
Σύννεφα να πασπατέψω
Ένα πουλί μονάχο συναντώ
Λευκό στα χέρια μου το παίρνω
Και το σφίγγω
Το σφίγγω
Αίμα και φτερά
Στα χέρια μου κολλάνε…
Τα μπράτσα μου τα κατεβάζω
Στα βουνά – πηγές αναζητώ
Βρίσκω μια με πεντκάθαρο νερό
Ακόμα αυτή έχει ένα θηλυκό
Λες κι είναι νεράιδα φρόνιμη
Βαδίζει μέσα σε νερό παγερό…
Εγώ τήνε κοιτάζω
Την κοιτάζω
Αίμα και φτερά
Στα χέρια της παρατηρώ…
Το μυαλό μου είναι πλυμένο
Τα χέρια μου είναι πεντακάθαρα
Τίποτα δεν αναγνωρίζεται…
Χέρια λευκά, ωραία,
Μόνο στην τζέπη βαλμένα.
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Liberu

Ελεύθερος

Aveai unu tatã
Aveai unã dadã
Tora ai mash unu cãni
Shi unã pãnishoarã
Aflatã tu cupria a cãsãbãlui…
Tora seara
Cu vluyia a Domnului
Cu cãnli pãnea va ampartsã
Shi nãfoarã, tu libertati,
Hãryia nauã va u ashteptsã.

Είχες έναν πατέρα
Είχες μία μάνα
Τώρα έχεις μόνο ένα σκυλί
Κι ένα μικρό αρτίδιο
Που βρέθηκε στον σκουπιδότοπο του
οικισμού…
Τώρα το βράδυ
Με την ευλογία του Κυρίου
Με το σκυλί τον άρτο θα μοιράσεις
Και έξω, στην ελευθερία,
Την νέα αυγή θα περιμένεις.
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Luplu
(Anda puljlji dormu)
Tora seara
Vini oara
Acasã s’mi tornu.
Tora seara
Vini oara
Cu tini s’dormu.
Tora seara
Pi lunã’mplinã
Va’nj yinã oara
Ca lupu s’aurlu.
Tora seara
Luplu laiu, luplu shcretu,
Va’lj yinã oara
Ti muntsãlj pushtsã s’
plãngã.

Ο λύκος
(Όταν κοιμούνται τα πουλιά)
Τώρα το βράδυ
Ήρθε η ώρα
Στο σπίτι να γυρίσω.
Τώρα το βράδυ
Ήρθε η ώρα
Μ’ εσέ να κοιμηθώ.
Τώρα το βράδυ
Με την πανσέληνο
Θα μου ’ρθει η ώρα
Σαν λύκος να ουρλιάξω.
Τώρα το βράδυ
Ο μαύρος λύκος, ο δόλιος
λύκος,
Του έρχεται η ώρα
Για τα έρμα τα όρη να κλάψει.
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Banã di cristalu

Ζωή σαν κρύσταλλο

Vidzuiu unu omu di cristalu
Cumu giuca pi ãrchi di flituru.
Vidzuiu fliturlu cumu s’aspari
Shi omlu di cristalu mpadi cadi.
Tsistali s’adarã.
Tu njilji shi njilji di cumãts s’frãndzi.

Είδα έναν άνθρωπο από κρύσταλλο
Πώς χόρευε στα φτερά μιας
πεταλούδας.
Είδα την πεταλούδα πώς τρομάζει
Κι ο άνθρωπος από κρύσταλλο χάμω
πέφτει.
Θρύμματα γίνεται
Χιλιάδες και χιλιάδες κομμάτια
θραύεται.

Ei, omu!
Vatãmã’lu omlu tu tini
Tu s’nu ai problemi tu bana tsi tsã
yini!
Vidzuiu unã muljeari cum cumãtsli di
cristalu
Cu angãtanu li arneashti shi li’adunã.
Unã cu alantã preagalea li’alãcheashti
Shi omlu di cristalu diznãu lu’nyiadzã.
Banã’lj da
Di cristalu banã nauã, cu ipati
bãrbãteshtsã.
Ei, muljeare!
Vatãmã’u theamina tu tini
Ta s’nu ai problemi tu bana tsi tsã
yini!
Vidzuiu cã stri elji un ayiu azboairã
Cu
lunjina
di
curcubelu
ãlj
pispilipseashti.
Nã muzicã
cãnãscutã di iuva s’avdi
Albi scãntealji, arãsu di la gurã
s’arãeashti
Deadunu va s’bãneadzã
Banã lungã, lungã di cristalu, eternu
apãratã.
Ei, ayiu!
Vatãmã’lu draclu tu tini
Ta s’nu l’adari problemi tu bana tsi lã
yini!

Έι, άνθρωπε!
Σκότωσε τον άνθρωπο μέσα σου
Για να μην έχεις προβλήματα στη ζωή
σου που σου ’ρχεται!
Είδα μια γυναίκα πώς κομμάτια από
κρύσταλλο
Με προσοχή τα σκουπίζει και τα
συγκεντρώνει
Το ένα με το άλλο σιγα’σιγά τα
κολλάει
Και ο άνθρωπος από κρύσταλλο εκ
νέου αναβιώνει.
Ζωή του δίνει
Από κρύσταλλο ζωή νέα, με δύναμη
αντρίκεια.
Έι, γυναίκα!
Σκότωσε το το θηλυκό μέσα σου
Για να μην έχεις προβλήματα στη ζωή
που σου έρχεται!
Είδα πως από πάνω τους ένας άγιος
πετάει
Με το φως ουράνιου τόξου τους
πασπαλίζει
Μια μουσική γνωστότατη από το
πουθενά ακούγεται
Λευκές σπίθες, γέλιο από το στόμα
παντού σκορπά
Μαζί θα ζήσουνε
Ζωή πολύχρονη, μακριά κρυστάλλινη,
αιώνια φυλαγμένη.
Έι, άγιε!
Σκότωσέ τον τον διάβολο μέσα σου
Για να μην τον κάνεις πρόβλημα στον
βίο οπού τους έρχεται!
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Tuti cu aradã
Ditu gãrnu – pãnea
ditu tseruri – ploaia,
ditu leamni – foclu,
sh’ditu muljeri – fumealjea.
Ditu sini – lapti,
ditu focu – cinushea,
ditu munti – shoputu,
sh’ditu lãndzitu – tusea.
Ditu locu – lilicea,
ditu api – arina,
ditu vãlji – niholu,
sh’ditu oaminji – numa.
Ditu mini – zorea
cã nu potu s’tsã grescu
sh’ma multi zboarã
ta s’tsã’nyrãpsescu!

Όλα με τη σειρά
Απ’ το σιτάρι – το ψωμί
Απ’ τους ουρανούς – η βροχή,
Από τα ξύλα – η φωτιά,
Κι από τις γυναίκες – η οικογένεια.
Από τους μαστούς – γάλα,
Από τη φωτιά –η στάχτη,
Απ’ το βουνό – η βρύση,
Κι από τον ασθενή – ο βήχας.
Από το χώμα – το λουλούδι,
Απ’ τα νερά – η άμμος,
Απ’ τις κοιλάδες – ο αχός,
Κι από τους ανθρώπους – το όνομα.
Από μένα – το ζόρισμα
Που δεν μπορώ να σου μιλήσω
Και πιο πολλά λόγια
Να σου γράψω!
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Mashi giumitati

Μόνο μισό

Mashi giumitati di tseru –
sh’atselu
cãdzutu’mpadi, pi locu,
ma ghini
s’astindzã foclu cu apã,
ma ghini s’lu’astindzã cu focu!

Μόνο μισός ουρανός –
κι εκείνος
πεσμένος χάμω, στο έδαφος,
καλύτερα
να σβήσεις τη φωτιά με νερό,
κάλιο να τη σβήσεις με φωτιά!

Mashi giumitati di lunã –
sh’atsea
tu’unã dzuuã
împadi va s’cadã,
ma ghini
s’cãntsã noaptea cu doru,
ma ghini
canu s’nu ti veadã.

Μόνο μισή σελήνη –
κι εκείνη
κάποια μέρα,
χάμω θα πέσει,
καλύτερα
να τραγουδάς τη νύχτα πονεμένα,
κάλιο
κανένας μη σε δει.

Mashi giumitati di vimtu –
sh’atselu
nj’asunã, s’mi’asparã
shi s’fugu,
shi io,
giumitati ca tserlu
sh’ca luna,
cu mãnjili mi’acatsu,
s’nu mi’arupu!

Μόνο μισός αγέρας
κι εκείνος
μου χτυπά, να με φοβίσει
και να φύγω,
κι εγώ,
μισή σαν τον ουρανό
και σαν τη σελήνη,
με τα χέρια μου πιάνομαι,
για να μην κοπώ!

Altsã voru s’bãneadzã –
cãtu lumea;
io – cãtu unu flituru di noapti…
tsi ghini easti s’ai
truplu’ntregu,
sh’tsi arãu
s’lu ai mashi giumitati!

Άλλοι θέλουν να ζήσουν –
όσο ο κόσμος∙
εγώ – όσο μια πεταλούδα της νύχτας…
Τι καλά που είναι να ’χεις
το κορμί ολάκερο,
και τι κακό
να το ‘χεις μόνο μισό!
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Cãnticu fãrã cãnticu

Τραγούδι δίχως τραγούδι

Vimtulu pritu ugeagu’nj bati,
sh’fãrã njlã –
lja di’astindzi’a mea cãndilã!

Ο αγέρας μέσα απ’ το τζάκι μου χτυπά,
και δίχως συμπόνια –
παίρνει και σβήνει ως και το καντήλι
μου!

Ploaia’nj curã’nghiosu pi stizmã –
sh’tsi’amãrtii,
pãnea’i muhlã pi sinie!...
Sh’pi dãvanea tsi va s’cadã
pristi mini,
s’avdu toputi di miri…
Geamea s’frãmsi –
sh’Dumnidzale,
tsi aratsi
i scutidea mea ditu bratsi!

Η βροχή μού κυλάει χαμηλά στον
τοίχο –
και τι αμαρτία,
το ψωμί είναι μούχλα πάνω στο σινί!...
Και να το ταβάνι που θέλει να πέσει
κατά πάνω μου
ακούγονται οι σβώλοι από τις μοίρες…
Το τζάμι έσπασε –
και – ω, Θεέ μου –,
τι παγερό
είναι το σκοτάδι μου μέσα στην
αγκαλιά!
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Ca noimã

Σαν νόημα

Bati sãhatea,
lãndurli fugu,
chirolu curã,
poarta’i dishcljisã,
frãndzãli ardu,
fumu mashi pi cãljiuri
sh’io… cari alagu ‘
sh’nu mi aflu!

Χτυπάει η ώρα,
τα χελιδόνια φεύγουν,
ο καιρός κυλάει,
η πόρτα ειν’ ανοιχτή,
τα φύλλα καίνε,
καπνός μόνο στις οδούς
κι εγώ… που τρέχω ‘
και δεν με βρίσκω!
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Tsi lai blãstemu

Μα τι κατάρα

Di’aoa’nclo va s’mutrits calea
ninti
ma mutrits vãrnãoarã
sh’nãpoi…
Hoara armasi ca ermã,
sh’va s’chearã
sh’va s’tucheascã di dorlu
di voi!

Από εδώ και πέρα θα κοιτάτε τον
δρόμο
μπροστά
αλλά κοιτάξτε και καμιά φορά
και πίσω…
Το χωριό έμεινε παντέρμο,
και θα χαθεί
και θα λιώσει από τον πόνο
για εσάς!

Tsi blãstemu sheadi ascumtu
tu soia’nj:
fugu armãnjilji di hoarã
sh’di noi,
nã chirumu unu di’alantu
ca frãndza,
tsi di vimtu’i bãtutã,
sh’di ploi…
Doamne, Dumnidzale,
blãstemlu,
lishureadzã a mea soie,
ts’aspunu!
Arihatea nã dã,
sh’unu lai semnu,
cã va s’himu, tutu ashi –
cumu nã fumu!

Τι κατάρα βρίσκεται κρυμμένη
στο γένος μου:
φεύγουν οι Αρμάνοι από το χωριό
και εμείς,
χαθήκαμε ο ένας απ’ τον άλλον
σαν το φύλλο,
που απ’ τον αγέρα είναι χτυπημένο
και από τις βροχές…
Κύριε, Θεέ μου,
η κατάρα,
τρελαίνει το δικό μου γένος,
σου το λέω!
Μας καθησυχάζει,
μόνο ένα σημάδι,
πως θα είμαστε πάντοτε έτσι –
όπως ήμασταν!
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Ma ghini tãtseai
Mi’agudi tãpoara,
mi’agudi sh’cãtsutlu,
ma, a tali zboarã,
nj’vãtãmarã truplu.
Mi’agudi chiritlu,
Shi mi’mprustaiu!
Tsi’lj omlu?!
Μa a tali zboarã
nj’vãtãmarã somnulu.

Καλύτερα σιωπούσες
Με κτύπησε ο πέλεκυς,
με κτύπησε η μάχαιρα,
μα, τα δικά σου λόγια,
μου το σκοτώσαν το κορμί.
Με κτύπησε αστραπόβολο
κι ολόρθος ’γώ σηκώθηκα!
Τι είναι δα ο άνθρωπος;!
Μα τα δικά σου λόγια
σκοτώσανε τον ύπνο μου.
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Meditatsii

Στοχασμός

Cãftaiu tu mini –
sh’nu’aflaiu ici’tsiva,
ashi cumu caftu panguri
tu udadz…
Cu mintea heartã shi’mplinã
di gaileadz –
cãftaiu ca zurla,
pãn’ tahina!

Έψαξα μέσα μου –
και δεν βρήκα τίποτα,
έτσι όπως αναζητώ αράχνες
στα δωμάτια…
Με το μυαλό κουρκούτι και γεμάτο
από φροντίδες –
αναζήτησα με επιμονή,
έως τα ξημερώματα!

Cãftaiu tu mini chicuti di doru,
tsi shedu ascumti ghini,
cã nu s’vedu…
Ma, iu s’li aflu?
Minduitã shedu,
ta s’li arucu,
cã multu mi doru…

Αναζήτησα μέσα μου στάλες πόνου
που κάθονται κρυμμένες για καλά,
γιατί δεν πολυφαίνονται…
Μα, εγώ πού να τις βρω?
Κάθομαι όμως σκεπτική,
όλες να τις πετάξω,
γιατί πολύ αυτές πια με πονούν…

Cãftaiu tu mini zboru
Nibitisitu,
ashi cumu caftu perlu,
ma s’alghi –
sh’unu cornu di arihati
tsi s’tuchi,
mea sh’ponlu a meu,
tsi nu’i achicãsitu…

Έψαξα μέσα μου φωνή
Λόγο που δεν τελειώνει,
έτσι όπως ψάχνω το μαλλί,
μ’ αυτό έχει ασπρίσει –
και μια γωνιά ξεκούρασης
που κι αυτή έχει λιώσει,
αλλ’ όμως και τον πόνο μου,
που δεν είναι κατανοητός…
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Clepsidra

aΑκούω πώς κυλούν οι ώρες

Avdu cumu sihãtsli curã
tac,tac,tac....
fãrã sã shtiu iu s’ducu,
fãrã sã shtiu di iu s’toarnã?

τακ, τακ, τακ…
χωρίς να ξέρω για πού παν,
χωρίς να ξέρω από πού γυρνάν;

Altã oarã, misuramu stealili cu ocljii ‘
adzã ãnj misuru amãrtiili cu
dzeadzitli...
sh’ljau, unu cãti unu, di li cãrtsãnescu,
naca va’shi frãngã vãrã di eali gushea?
Pisti sufrisiti anotimpuri
avdu cumu sihãtsli curã.....
shi’s cheru...
pitu clepsida transparentã
a truplui a meu, cu nihadz di banã
oaspitã…

Άλλη φορά μετρούσα τ’ άστρα με τα
μάτια σήμερα μετρώ τις αμαρτίες μου
με τα δάκτυλα…
και παίρνω, μία προς μία, και τις
κοπανώ
μη και σπάσει καμιά απ’αυτές τον
σβέρκο;
Πάνω απ’ τις ζαρωμένες εποχές
ακούω πώς οι ώρες κυλούν…
και χάνονται…
από την διάφανη κλεψύδρα
του κορμιού μου, με ήχους ζωής
φιλοξενούμενης…
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Fãrã apandasi
Hirlu di apã
mi pitricu la hirlu di arinã,
sh’hirlu di arinã
mi pitricu la hiru di iarbã.
Hirlu di iarbã
mi pitricu la hirlu di banã,
sh’hirlu di banã
mi pitricu s’antrebu noaptea :
Cum fu Prota Dzuuã a lumiljei...?
''Mashi tserlu shtii, dzãsi noaptea !''
Yilipsitu tu amari, sh’dizlichitu ditu ea
tserlu tatsi...shi s’mutã cama 'naltu
s’nu’nji avdã antribarea...
traptu....sh’aspindzuratu di steali...

Χωρίς απάντηση
Η νερένια κλωστή
μ’ έστειλε στην κλωστή την αμμώδη,
κι η αμμώδης κλωστή
μ’ έστειλε στην κλωστή τη χορτώδη.
Η χορτώδης κλωστή
μ’ έστειλε στην κλωστή της ζωής
κι η κλωστή της ζωής
μ’ έστειλε να ρωτήσω τη νύχτα:
Πώς ήταν η Πρώτη Ημέρα του
κόσμου…;
«Μόν ο ουρανός γνωρίζει, είπε η
νύχτα!»
Λαμπερός στη θάλασσα, κι
αποκομμένος απ’ αυτήν
ο ουρανός σωπαίνει… κι υψώνεται πιο
πάνω
να μην ακούσει την ερώτηση…
αποτραβηγμένος… και κρεμασμένος
από τ’ άστρα…
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Apufusiiu

Αποφάσισα

Apufusiiu sã’lj caftu
alu Dumnidzã sã’nj da altsã oclji
ta s’vedu...
cã, aestsã tsi’lj amu, canda
lã deadi urbarea...
Apufusiiu sã’lj caftu
alu Dumnidzã sã’nj da alti mãnji ‘
cã, di aesti tsi li’amu,
nu s’acatsa tsiva…
Apufusiiu sã’lj caftu alti cicioari ‘
cã, aesti tsi li amu,
pi alãthusiti cãljiuri tutu mi poartã....
Apufusiiu sã’lj caftu
alu Dumnidzã unu hiru di peru,
ditu perlu a lui ‘ cãrunã ‘
shi s’lu bagu pi gljeami,
gljeamili tu suvalnitsã
suvalnitsa pitu ljitsi
shi’s tsasu...unã tendã !
Nai ma marea tendã armãneascã !

Αποφάσισα να του ζητήσω
του Θεού να μου δώσει άλλα μάτια
για να βλέπω…
γιατί, αυτά που έχω, λες και
τα τύφλωσε…
Αποφάσισα να του ζητήσω
του Θεού να μου δώσει άλλα χέρια ‘
γιατί, τούτα που τα έχω,
δεν πιάνουν τίποτα…
Αποφάσισα να του ζητήσω άλλα πόδια
‘
γιατί, τούτα που τα έχω,
σε λαθεμένους δρόμους όλο με παν…
Αποφάσισα να του ζητήσω
του Θεού μια κλωστή από μαλλί
απ’ το μαλλί του –μια στεφάνη–
και να το βάλω στα κουβάρια,
κουβάρια σε σαΐτα αργαλειού
και τη σαΐτα πάνω στα μιτάρια
να υφάνω… μια σκηνή!
Δεν θα υπάρχει πιο μεγάλη αρμάνικη
σκηνή!
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Calea Lactee

Οδός του Γάλατος (Γαλαξίας)

Pãdurli iara tu talari,
cashlu iara a laptilui
laptili iara a oiloru
oili iara al papu
paplu iara a afendu’sui,
a strãpaplui a meu.
Strãpaplu s’trãdzea ditu
''Calea Lactee''
i Calea Laptilui.
Calea Laptilui iara
Patrida a noastã, a armãnjiloru!
Farã pirifanã, cu arãndza di picurari !

Τα δάση είναι των τάλαρων
το τυρί ’ναι του γάλατος
το γάλα ’ναι των προβάτων
τα πρόβατα ’ναι του παππού
ο παππούς είναι τ’ αφέντη του,
του δικού μου προπάππου.
Ο προπάππος κράταγε από το
«Calea Lactee» ‘ «Γαλαξία»
ή την Οδό του Γάλατος
η Οδός του Γάλατος είναι
η δική μας πατρίδα, των Αρμάνων!
Φάρα υπερήφανη, με αρχές
ποιμένων…!
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Anvãleri

Κάλυψη/Μυστικό

Ashtiptamu hãbãri di alargu
hãbãri tsi amãna ta s’yinã
sh’suflitlu ãnj si adra chicutã
sh’chicuta u bia loclu
sh’loclu nj’lu turna iara nafoarã...
tu’unu aburu.

Περίμενα χαμπάρια από μακριά
χαμπάρια που αργούνε να ’ρθουν
και η ψυχή μου έγινε σταλαγματιά
και τη σταλαγματιά το χώμα την
κατάπιε
και το χώμα μου τη γύρισε και πάλι
έξω
σε ένα ατμό…

Ashtiptamu hãbãri di iutsido,
ma eali amãna ta s’yinã
sh’suflitlu ãnj si adra cãtrani
sh’catranea ‘ u’anvãlea
asvestrea
shi nj’alghea nãdia!
Ashtiptamu ta s’dizvãleascã
“anvãlerli”…
Isturia’nj ciuciurã tu’unã noapti
la ureaclji:
''Cãpãirã atselji tsi u tsãnu
tu scutidi alithea,
ma, pãnã tu apiritã,
nu iasti multu...''

Περίμενα χαμπάρια από οπουδήποτε
μ’ αυτά αργούνε για να ’ρθουν
και η ψυχή για χρόνια έγινε κατράμι
και το κατράμι – το σκέπαζε
ο ασβέστης
και μου άσπριζε η ελπίδα!
Περίμενα να αποκαλυφθούν
τα «μυστικά»…
Η Ιστορία μου ψιθυρίζει μια νύκτα
στο αυτί:
«Γελούνε τρανταχτά όσοι την κρατούν
στα σκοτάδια την αλήθεια,
μα, έως τα ξημερώματα,
δεν είναι και πολύ…»
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Ziya

Το ζύγι

Tu’unã mardzinã di lumi
nj’alãsaiu minduierli...
shi tu’alantã mardzinã,
nj’armasi truplu.
Suflitlu a meu sheadi anamisa di eali
sh’bãneadzã ''banã pi ziyã''
echilibru perfectu, ti unã banã
azmultã...

Στη μια γωνιά του κόσμου
άφησα τις σκέψεις μου…
και στην άλλη δε γωνιά,
έμεινε το κορμί μου.
Η ψυχή μου κάθεται ανάμεσα απ’
αυτές
και ζει «ζωή πάνω στο ζύγι»
τέλεια ισορροπία, μία ζωή
ξεριζωμένη ‘ ζωή του τίποτα…
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Unu poemu

Ένα ποίημα

Ma s’hibã s’tsã anyrãpsescu
diznou unu poemu mashi ti tini,
va lu’nyrãpsescu tu apiritã!
S’nu arãdz!
Sh’altã oarã
ts’amu anyrãpsitã, ma, ti mirindi.
Atumtsea soarli ãnj uscã yramili
sh’poemlu a meu agiumsi la tini
ni’achicãsitu.

Αν είναι να σου γράψω
εκ νέου ένα ποίημα μόνο για σένα,

θα το φράψω τα ξημερώματα!
Να μη γελάς!
Κι άλλη φορά
σου γράψει, μα, το απόγευμα.
Τότε ο ήλιος μού στέγνωνε τα
γράμματα
και το ποίημά μου έφτασε σε σένα
Ακατανόητο.
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Cãravea

Τo καράβι

Mi’antrebu, cumu di’alasaiu chirolu
s’treaca pi ninga mini?
Sh’io pi idyia cãravi,
ma fãrã tini...

Αναρωτιέμαι, πώς και άφησα τον
καιρό
να περάσει από δίπλα μου;
Κι εγώ στο ίδιο καράβι,
μα χωρίς εσένα…

Mi’antrebu, cãtã iu caravea
s’u dãnãsescu, s’ti’ashteptu?
Tu tsi cãsãbã, ocheanu, i continentu?
Mi’antrebu, cumu di puteamu s’avinu
iarna di pi budzãli a tali?;
S’u tuchescu sh’su beau
tu’unã bãsheari ...
Mi’antrebu, cumu dolji amintamu
zboarã di canu nigriti...
Sh’cãftamu vrearea tsi u’aveamu
alãsatã
tu Patridha ditu minti...
Soarli s’tuchi di multu
s’asteasi sh’tu mini,

Αναρωτιέμαι, προς τα πού ’ναι το
καράβι
να το αντέξω, να σε περιμένω;
Σε ποιον οικισμό, ωκεανό, ή ήπειρο;
Αναρωτιέμαι, πώς και μπορούσα να
κυνηγώ
τον χειμώνα από πάνω από τα χείλη
σου;
Να τον λιώνω και να τον πίνω
σε ένα φιλί…
Αναρωτιέμαι, πώς οι δυο αποκτήσαμε
λέξεις που δεν ειπώθηκαν ποτέ…
Κι αναζητούσαμε την αγάπη που την
είχαμε αφήσει...

sh’io pi idyia Cãravi

στον Παράδεισο του μυαλού…

ma fãrã tini…
Bati un vimtu aratsi!
I semnu di furtunã...
sh’io pi idyia Cãravi
tsi nu’ari numã...

Ο ήλιος έλιωσε από πολύ
έσβησε και μέσα μου,
κι εγώ πάνω στο ίδιο καράβι
αλλά χωρίς εσένα…
Φυσά ένας αγέρας παγερός!
Είναι σημάδι κακοκαιρίας…
κι εγώ πάνω στο ίδιο καράβι
που δεν έχει όνομα…
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Caftã’mi

Αναζήτησέ με

Caftã’mi tu scutidi,
caftã’mi tu lunjinã,
tu dzuua cari dusi
sh’tu dzuua tsi va s’yinã.

Αναζήτησέ με στο σκοτάδι
αναζήτησέ με στο φως
στη μέρα οπού έφυγε
στη μέρα που θε να ’ρθει.

Caftã’mi tu somnu,
caftã’mi sh’dealihea
sh’tu apa di amari,
tsi va nj’ngljitã tihea.

Αναζήτησέ με στον ύπνο,
αναζήτησέ με αληθινά
και μες στο νερό της θάλασσας,
που θα μου καταβροχθίσει την τύχη.

Caftã’mi tu hãryii
sh’tu dzuua tsi va sã’nveascã,
sh’tu zboarãli di lumi,
tsi voru s’nã pizuiascã.

Αναζήτησέ με στα χαράματ
και στη μέρα που θα καλοντυθεί,
και στις λέξεις του ντουνιά
που θέλουν να με κοροϊδεύον.

Caftã’mi tu lisã,
caftã’mi sh’tu njeari
sh’cãnd` nu va s’dai di mini
atumtsea agãrshea’mi!

Αναζήτησέ με στην οργή,
αναζήτησέ με και στο μέλι
και όταν δεν θα μ’ ακουμπάς
τότε πια ξέχασέ με!
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Angãtanu…

Προσοχή

Cara sã shteai cã earamu unã lilici
Tini nu va mi’arupeai
Sh’cara sã shteai cã earamu unu hiru di
iarbã
Tini nu va mi cãlcai
Sh’cara sã shteai cã earamu apa ditu
scafã
Tini nu va mi virsai.

Αν το ’ξερες πως ήμουν ένα λουλουδι
Εσύ δεν θα μ’ έκοβες
Κι αν ήξερες πως ήμουν ενός χόρτου
κλωστή
Εσύ δεν θα με πατούσες
Κι αν ήξερες πως ήμουν νεράκι του
κυπέλου
Εσύ δεν θα με έχυνες.

Angãtanu, angãtanu...

Προσοχή, προσοχή…

Angãtanu cumu nj’azburãshtsã
Himu deadunu ama nu mi mutreshtsã
Mi’nvitsashi ta s’plãngu
Shi s’mi tucheshtsã.
Angãntanu, nu ti’agioacã cu mini
Himu deadunu, ma vrearea nu yini
Hiu hãrsafi sh’tini hii mashi asimi.

Προσοχή στο πώς θα μου μιλάς
Είμαστε μαζί αλλά δεν με φροντίζεις
Μ’ έμαθες για να κλαίω
Και να λιώνω συνάμα.
Προσοχή, μ’ εμένα να μην παίζεις
Είμαστε μαζί, η αγάπη όμως δεν
έρχεται
Είμαι χρυσάφι εγώ κι εσύ μόνον ασήμι.

Cara s’earamu una aradzã di lunã
Io somnulu va tsã lu’avigljeamu
Sh’cara s’earamu unã aradzã di soari
Ditu yisi va’nj ti dishtiptamu
Sh’cara s’earamu suflitlu’a tãu
Sh’cara s’mi vreai
Di tini nu va mi dipãrtai...
Angãtanu, angãtanu...

Αν ήμουν μια του φεγγαριού αχτίδα
Εγώ θα παραφύλαγα στον ύπνο σαν
κοιμάσαι
Κι αν ήμουν μια του ήλιου ηλιαχτίδα
Μέσα από τα όνειρα εγώ θα σε
ξυπνούσα
Κι αν ήμουνα η ψυχούλα σου
Κι αν μ’ αγαπούσες λίγο
Δεν θ’ αποκρυνόμουν από σένα…
Προσοχή, προσοχή…
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SANTA AL DJIKA
Amintatu la 28.07.1962, hoara Delinitsi.
Bãneadzã Skopje shi lucreadzã la Compania natsiunalã di cali di heru.
Di la 1994-2000 lucrã la redactsiunea pi armãneashti di la Radio Skopje.

Σάντας Τζίκας
Γεννημένος στις 28.07.1962, στο χωριό Ντελινίτσι.
Ζει στα Σκόπια και εργάζεται στην Εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων.
Από το 1994-2000 εργάστηκε στην σύνταξη στα αρμάνικα ‘ βλάχικα του Ράδιο Σκόπια.
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Nu voiu s’mi’mpartã!
Tsi lai banã!
unã inimã
unu gianu
dauã numi!*
Unã parti di a meu Io
Aruptã s’vindi ti suflitu
tu zboarã.
Xinitã di Io
nu u’aflu strãmbã?
Va s’bãneadzã.
Ma alantã mi tradzi nãinti!
Alantã, armasa,
a xinitãljei lj’astrigã:
Ti’ntreagã tini
ti’ntreagã mini
armãnji aoa
ti dealihea Io.
Dipriunã ashi
Li’ascultu
dzuuã sh’noapti ciuciurã
Ãn gurã s’vãryescu
ãn cali sã strãvusescu.
Li voi doauli,
ti’ntregu Io
Armãnescu!
Di cara mi’arãdu altsã
nu voiu singuru s’mi’arãdu.
Shi tu doauã pãrtsã
shi unã njilji di pãrtsã
IO escu UNU!
Cu unã fatsã Armãneascã
Nu voiu s’mi’mpartã!
*Tu Machidunia di Nord numa di
fumealji a armãnjiloru lã fu slavidzatã.
Armãnlu ari doauã numi.

Δεν θέλω να με χωρίσουν ‘
διασπάσουν!
Τι δόλια ζωή!
μια καρδιά
μια ψυχή
δυο ονομασίες!*
Ένα τμήμα δικό μου το Εγώ
Κομμένο πουλιέται απ’ την ψυχή
στα λόγια.
Την ξενιτιά από το Εγώ
δεν τη βρίσκω στραβή;
Θα επιζήσει.

Μα η άλλη με τραβάει μπροστά!
Η άλλη, η απομείνασα,
στην ξενιτιά φωνάζει:
Για σένα ολάκερη
για εμέ ολάκερη
μένεις εδώ
Αληθινό Εγώ.
Μαζί έτσι
Τις ακούω
μέρα και νύχτα ψιθυρίζουν
Στο στόμα υποχωρούν
στον δρόμο διασταυρώνονται.
Τις θέλω και τις δυο
για ολάκερό μου το Εγώ
το Αρμάνικο!
Κι αν κάποιοι άλλοι με γελούν
δεν θέλω και ν’ αυτοκοροϊδεύομαι.
Και σε δυο τμήματα
και το ’να χίλια κομμάτια
IO escu UNU!
ΕΓΩ είμαι ΕΝΑ!
Μ’ ένα πρόσωπο Αρμάνικο
Δεν θέλω να με διασπάσουν!
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Noapti
Νύχτα
S’discurmã dzuua,
Apustuseashti soarli,
Aumbrili gioacã’n coru,
Pangul pisti oclji tsasi
Ti somnu mi lja doru.
La niturnari u’arucu oara…
Bãgatu,
Di licurici videala u mulgu…
Tricuta dzuã u tornu
S’mi’nveatsã cumu s’u bãnedzu.
Scutidea fatsi yisi.
Fapta cumu s’u facu
Sã s’facã altã turlie?
Mi’aroadi ma buna tsi mi tricu
Pãnã u chireamu dzuua…
Pi’aradã’i naua dzuuã ‘
Ditu’ntunicatu pãnã tu hãryie,
Noaptea urseashti.

Αποκόπηκε η μέρα
Ξαποσταίνει ο ήλιος
Οι σκιές χορεύουν στον χορό,
Η αράχνη πάνω απ’ τα μάτια υφαίνει
Για ύπνο μου ’ρχεται η επιθυμία.
Στον αγύριστο ρίχνω την ώρα…
Ξαπλωμένος,
Από πυγολαμπίδες η θέαση στο
σούρουπο…
Περαμένη η μέρα και τη γυρνώ
Για να μου μάθεο το πώς να ζω.
Το σκοτάδι κάνει όνειρα.
Το γεγονός πώς να το κάνω
Ώστ’ άλλο πράγμα να γενεί;
Τα σωθικά μου τρώει το πιο καλό που
με προσπέρασε
Μέχρι που έχανα τη μέρα…
Με τη σειρά της έρχεται η νέα ημέρα ‘
Από το σκοτείνιασμα μέχρι την
χαραυγή,
Η νύχτα το ορίζει.
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Yisu a meu

Δικό μου όνειρο

Frãmsi noaptea
Tu scutidi alghescu.
S’dizvãlescu toarãli a banãljei.
Cãndu mintea u caftã inima,
Yislu astalji goali aumbri,
A moartiljei dzuuã.

Έσπασε η νύχτα
Στο σκοτάδι ασπρίζω.
Αποκαλύπτω τα ίχνη της ζωής
Όταν τον νου η καρδιά αναζητάει,
Το όνειρο συναντάει άδειες σκιές,
Της μέρας του θανάτου.

Anamisa alathusi.
A ta fatsã u mutrescu,
Tini tsi nu ti aflji iutsido.
Cara dzuua nu ti fatsi,
Noaptea ti chischinipseashti
Tu’a meu doru.

Ανάμεσα εγώ λάθεψα.
Το δικό σου πρόσωπο κοιτάζω,
Εσύ που δεν βρίσκεσαι οπουδήποτε,
Που η μέρα εσένα δεν γεννά
Η νύχτα που σε πεισματώνει
Με τον δικό μου πόνο.

Protlu somnu mi’arushuneadzã,
Vetea strindzi lãi steali,
Adiljatlu’nj lja din gurã,
Noaptea ãnj ti furã.

Ο πρώτος ύπνος με ντροπιάζει
Η ύπαρξή μου συλλέγει μαύρα
αστέρια.

Oarfãnu armãnu
Singuru shi golu
Cu somnulu’mbratsã.
Noaptea’nj ti’adutsi,
Noaptea’nj ti pitreatsi,
Yisu a meu.

Την ανάσα μου την παίρνει από το
στόμα,
Η νύχτα σε κλέβει
.
Φτωχός μένω
Μόνος και άδειος
Με τον κόσμο αγκαλιά.
Η νύχτα σε φέρνει,
Η νύχτα σου στέλνει.
Όνειρό μου.
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La moarti

Στον θάνατο

Feciu nãinti
Tu’aumbra a banãljei
Moartea iu s’fatsi.

Έκανα μπρος
Στη σκιά της ζωής
Ο θάνατος πού γεννήθηκε.

La moarti
Suflitlu’nj lu videamu
Cu dauã hiri aspindzuratu
Pi’ntribari.

Στον θάνατο
Την ψυχή μου έβλεπα
Από δυο κλωστές κρεμασμένη
Σε ερωτήματα.

Dauã hiri: laiu shi’aroshu.

Δυο κλωστές: μαύρη και κόκκινη.

Lailu anvãleashti
Numã pisti limbã.
Tu a lui aumbrã
Unã dunjeauã cheari.
Aroshlu anjiurdzeashti
Pi sãndzi, pi doru,
Amintirea lu pãteadzã,
Gionji dinjicã
Chindiseashti
Revolutsie!
Fatsi:
Cu unu hiru s’mi’aspindzurã,
Sã’nvupseascã bana
Aroshi.

Το μαύρο καλύπτει
Το όνομα πάνω απ’ τη γλώσσα.
Στη δική του σκιά
Ένας κόσμος χάνεται.
Το κόκκινο μυρίζει
Το αίμα, τον πόνο,
Η θύμηση το βαπτίζει,
Λεβέντες κομματιάζει
Κεντάει
Επανάσταση!
Κάνει:
Με μια κλωστή να με κρεμάσουν,
Να βάψουν την ζωή
Κόκκινη.
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Tu cãsãbãlu mari
S’dizlãxeashti noaptea
Tu cãrpitura’a oarãljei s’fatsi
dzuuã.
Dimneatsa lãvoasã
a casãbãlui mari
nj’li chipurã chipitli di’ntroclji.
Imnu calea cãpãitu
shi jgljoatili ngricati s’tragu
dupu mini.

Στον μεγάλο κασαμπά
Αλλάζει ρούχα η νύχτα
Στη ρωγμή του χρόνου γίνεται
μέρα.
Το ξημέρωμα βρώμικο
στον μεγάλο κασαμπά – στη
μεγαλούπολη,
μου το τσιμπούν με ράμφη από τα
μάτια.
Περπατώ στον δρόμο
αναπαμένος
και βήματα βαριά εγώ σέρνω
πίσω από μένα.

Priimnu unu suflitu armãnescu
ascumtu sumu prusupida’a
modernitatiljei.

Περιφέρω μια ψυχή αρμάνικη
κρυμμένη κάτω από μια προσωπίδα
εκσυγχρονισμένη.

Mi pidipsescu cu lucrili ti
dipiseari
tsi nj’li deadi bana hari.

Παιδεύομαι με εργασίες που
καταβροχθίζουν
που μου τα έδωσε η ζωή ως χάρη.

Minduerli arãirã naljurea.

Οι σκέψεις μου σκόρπισαν γι’ αλλού.

Sucãchili cãnãscuti xinitisiti
s’neacã tu cãnticlu’a gãiloru.
Eali nu lu shtiu iholu’a
ponlui a meu.

Τα σοκάκια τα γνωστά ξενιτεύτηκαν
πνίγονται στο τραγούδι των
καλοιακουδών.
Αυτές δεν τον γνωρίζουν τον αχό
του πόνου του δικού μου.

Tu fumlu di’amãxi
Lu caftu adiljatlu chirutu.
Tu yiliili di vitrinji
ãl vedu tricutlu anvãlitu.

Στον καπνό του αμαξιού
Αναζητώ την χαμένη μου ανάσα.
Στις τζαμαρίες των βιτρινών
θωρώ το παρελθόν μου
καλυμμένο.

Sutsata a xinitsloru s’poartã tu’
areizu
caftãndalui suflitu’preaclji.
A mea u portu cu mini, ti a melji.
La “Sutsatã”.

Η συντροφία των ξενιτεμένων
κυκλοφορεί με
αστικά λεωφορεία
ζητώντας ψυχή να ζευγαρώσει.
Τη δική μου ψυχή την κουβαλώ με
μένα για τους δικούς μου,
Στην «Συντροφία» (Στον «Σύλλογο»)
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Din’dzuuã’‘n’dzuuã,
cathi dzuuã,
dzuua mari,
mi facu sh’moru,
moru sh’mi facu.
Armãnu tu cãsãbãlu mari.

Από μέρα σε μέρα
κάθε μέρα,
μέρα μεγάλη,
γεννιέμαι και πεθαίνω,
πεθαίνω και γεννιέμαι.
Αρμάνος/Βλάχος στην μεγαλούπολη.
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SPIRU FUCHI
S’amintã Gyrokastru, Arbinishii, la 13’li di Brumaru, 1964.
Fumealjia: fãrshirots di hoara Andon Poci
Bitisi Tirana Facultatea di Icunumii (contabilitati) shi lucrã multsã anji tu Gãrtsii.
Adzã bãneadzã Tirana.
Cãrtsã tipusiti:
- Soari disicatu, 1997
- Cãntitsi barbari, 2004
- Alchimia a dipirarillei, 2006
- Vlahomania, Tirana, 2013
- Kavafis, 154 poemati apridusi ditu gãrtseashti pi armãneashti, 2010
- 50x50, 2014

Σπύρος Φούκης
Γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο, Αλβανία, στις 13 Νοεμβρίου 1964.
Οικογένεια: Φαρσαριώτικη από το χωριό Αντόν Πότσι.
Πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών (λογιστική) στα Τίρανα και εργάστηκε επί πολλά έτη στην
Ελλάδα.
Σήμερα ζει στα Τίρανα.
Βιβλία εκτυπωμένα:
„Ήλιος σκισμένος“, 1997
„ Άσματα βαρβαρικά“, 2004
„ Η αλχημεία της απόγνωσης“, 2006
2 Βλαχομανία“, 2013
„ Καβάφης, 154 ποιήματα“ μεταφρασμένα από την ελληνική στα αρμάνικα, 2010
„50x50“, 2014
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Noi, poetslji a populiloru njits

Εμείς, οι ποιητές των μικρών λαών

Cãndu li minã Domnulu limbili
Tuti ahurhirã’mplini.
Limbili di’adzã ‘ modernili
Sãntu’mplini,
Nu lã lipseashti nicã unu zboru
Cã li’au loatã di limbili’a noasti
Tsi’armasirã cu putsãni.
Cara Dumnidzã nu va
S’n’astindzemu ashi
N’ari bãgatã noi, apãrãtorilji’a lui,
Ta s’apãrãmu zboarãli esentsiali.
Siyura, ti’atsea noi,
Poetslji a populiloru njits,
Scriemu poesii ahãntu vãrtoasi
Shi traghitsi.

Όταν ο Θεός μοίραζε τις γλώσσες
Όλες είχαν πληρότητα.
Οι σημερινές γλώσσες – οι σύγχρονες
Είναι ολοκληρωμένες,
Δεν τους λείπει ούτε μία λέξη
Γιατί τις έχουν πάρει από τις δικές μας γλώσσες
Που απόμειναν με λίγες λέξεις.
Γιατί ο Θεός δεν θέλει
Να σβηστούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο
Έβαλε εμάς, τους προστάτες του,
Να προστατέψουμε τις ουσιώδεις λέξεις.
Αναμφίβολα, γι’ αυτό εμείς
Οι ποιητές των μικρών λαών,
Γράφουμε ποιήματα τόσο σθεναρά
Και τραγικά.
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Continuari tsi si toarnã tu modã

Συνέχεια που επιστρέφει στη μόδα

Ljeau la tilefonu pãrintsãlji a melji
Ta s’vedu cãti zboarã au armasã.
Mãni va mi ljea la tilefonu hiljilu’a
meu
Ta sã’nveatsã cãti zboarã amu
vãtãmatã.
Pãimãni nipotlu’a meu
Va’ntreabã hiljilu’a meu
Iu suntu murmintsãlji a limbãljei.
…Ari ishitã modã nauã:
Nicuchira a lui,
Hiljie di unã limbã xeanã
Caftã s’ducã lilici.

Παίρνω στο τηλέφωνο τους γονείς μου
Για να δω πόσες λέξεις έχουν απομείνει.
Αύριο θα μου τηλεφωνήσει ο γιος μου
Για να μάθει πόσες λέξεις έχω σκοτώσει.
Μεθαύριο, ο εγγονός μου
Θα ρωτήσει τον γιο μου
Πού οι τάφοι της γλώσσας.
…Έχει βγει καινούρια μόδα:
Η κυρά του,
Κόρη μιας ξένης γλώσσας
Επιθυμεί να της πάει λουλούδια.
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Dimneatsa alãximu stranjili
a ipocriziljei

Το πρωί αλλάζουμε τα ρούχα
της υποκρισίας

Himu Armãnji emigrantsã.
A cilimeanjiloru a noshtsã
Lã grimu pi limba arbinusheascã
Si scoalã ditu somnu
Ta s’neagã la sculie
Si’nveatsã limba gãrtseascã.
Deapoaia alãximu stranjili a ipocriziljei
Cu trei pãreclji di documenti’n gepi
Nidzemu la politsia greacã
Ta s’lomu «Idhico dheltio taftotita
omoyenus»
Fãcãndalui cã nu n’aducheashti
Cã himu ratsã nigreacã
Nã bagã palmili pi’anumiri
Sh’deadunu cu nãshi viedemu
Cumu ari fudzitã di stranjili’a noasti
Sãdoarea a existentsãljei
Di parfumili nali ancupãrati ieftinu
Di la duchenjili’a loru.
Dupã prãndzu
Intrãmu tu casa a noastã
S’ashtiptãmu cu angusã tilefonu
Di la pãrintsãlji a noshtsã
Tsi, pi limba armãneascã, nã’ntreabã
Cãndu va u lomu taftotita a
cilimeanjiloru.

Είμαστε Αρμάνοι φυγάδες.
Στα δικά μας πιτσιρίκια
Μιλάμε στην αλβανική γλώσσα
Ξυπνούν από τον ύπνο τους
Για να πάνε στο σχολειό
Να μάθουν τη γραίκιη γλώσσα.
Μετά αλλάζουμε τα ρούχα της
υποκρισίας
Με τρία ζεύγη ντοκουμέντων στη τσέπη
Πηγαίνουμε στην ελληνική αστυνομία
Να πάρουμε «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας
Ομογενούς»
Κάνει πως δεν μας καταλαβαίνει
Ότι είμαστε ράτσα μη’γραίκικη
Μας βάζει τις παλάμες στους ώμους
Και μαζί με αυτούς κοιτάζουμε.
Πως έχει διαφύγει από τα ρούχα μας
Ο ιδρώτας της ύπαρξης μας
Από τ’ αρώματα τα νέα, τ’ αγορασμένα φτηνά
Από τα μαγαζιά τους.
Μετά το μεσημέρι
Εισερχόμαστε στο δικό μας σπίτι
Και περιμένουμε με αγωνία τηλεφώνημα
Από τους γονείς μας
Που, μιλώντας αρμάνικα, μας ρωτούν
Πότε θα πάρουμε την ταυτότητα των παιδιών.
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Nafoarã di isturii

Έξω από την Ιστορία

Nuntru: Comisiunea.
La poartã: populili balcanitsi
Au acãtsatã aradhã
Ta si scrii tu isturii.

Μέσα: η Επιτροπή.
Στην πόρτα: Οι βαλκανικοί λαοί
Έχουν πιάσει σειρά
Για να γραφτούν στην Ιστορία.

Elji, cu’unã niarãvdari traghicã,
S’batu unu cu’alantu cari s’intrã prota.
Io, cama mintimenlu di nãshi,
Lj’dispartu.
L’ashtergu sãndzili
Cu shamia albã tsi nu u’agãrshescu
Sã u amu’n gepi
Shi’lj bagu nuntru cu’aradhã.

Αυτοί, με μια τραγική ανυπομονησία
Χτυπά ο είς τον άλλο ποιος να
πρωτομπεί.
Εγώ, σοφότερος από αυτούς,
Τους χωρίζω.
Τους σκουπίζω τα αίματα
Με το άσπρο μαντήλι που δεν το ξεχνώ
Να το έχω στην τσέπη
Και τους βάζω μέσα με τη σειρά.

Elji intrã tuts diunãoarã
Sh’di’ayunii nã’ncljidu poarta.
Nu’ari tsiva, mini’lj bãgaiu nuntru,
Mini feciu isturii di averu.
Cãndu va moru di arcoarea a
agãrsheariljei
A loru va la yinã arãu shi va
mi’ngroapã.
Atumtsea Comisiunea va u’acljiamã
dizligatã problema.

Αυτοί μπαίνουν όλοι μεμιάς
Κι από την αγωνία μάς κλείνουν την πόρτα.
Δεν τρέχει τίποτα, εγώ τους έβαλλα μέσα,
Εγώ δημιούργησα μια ιστορία πλόυσια.
Όταν θα πεθάνω από την παγωνιά της λήθης
Αυτοί θα αισθανθούν άσχημα και θα με
θάψουν.
Τότε η Επιτροπή θα προσκαλέσει
Το λυμένο πρόβλημα.
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Douã ipostazi
Apufusi poetlu ta sã scrie armãneashti;
vrea s’lj facã fratslji a lui
sã’sh si achicãseascã tamamu Armãnji.
Cãndu u vidzurã Armãnjilji aestã
scriari paraxenã,
Ncruntarã spata a sufrãntsealiloru
Shi’lj dzãsirã a poetlui tsi s’ardea ca
tsearã
Ma elji nu lu videa,
Cã, ta s’aducheascã tamamu poezia a
lui,
prindi tu unã limbã xeanã
s’u’anyrãpseascã:
“Cumu nu li’aducheashti vãrnu dipu!
Elj au suflitlu’mplinu, nu’ncapi altã.
Poezia a lui prindi s’hibã nafoarã di
suflitu
ta sã s’declarã suflitlu a loru…”
Poetlu cari’lj vrea multu di multu
fratslji a lui
apufusi si s’facã curbani:
u featsi inima lemnu,
sh’cu cundiljlu di lemnu ahurhi
sã scrii tu limbã di’aradhã shi xeanã.
Shi u dusi diapoaia poezia la Armãnji
bãgatã shi chindisitã tu’unã limbã
xeanã
s’mushuteadzã suflitlu a fratsloru a lui
vrea cu suflitlu a lui ascumtu shi
nialãxitu:
Rãmãnjilji, cãndu vidzurã aestã poezii
alãxitã
tu stranji xeani,
adunarã budzãli, sh’lu prusvulusirã
dzãcãnda:
“Shi unu poetu tsi mizi lu’avumu,
Nu s’tsãnu sh’nu tsãnu pãnã tu soni!”

Δύο υποστάσεις
Αποφάσισε ο ποιητής να γράψει αρμάνικα∙
ήθελε να κάνει τα αδέλφια του
να αλληλοκατανοηθούν τέλεια ως Αρμάνοι.
Όταν την είδαν οι Αρμάνοι τούτη τη γραφή
την παράξενη,
Βιάσανε το σπαθί των φρυδιών
Και είπαν στον ποιητή που καιγόταν σαν κερί,
Μα αυτοί δεν τον έβλεπαν,
Ότι, για να γίνει πλήρως κατανοητή η ποίησή
του,
πρέπει σε μια ξένη γλώσσα
να την γράψει:
«Καθότι δεν τον κατανοεί κανείς!
Αυτοί έχουν την ψυχή γεμάτη, δεν χωράει άλλο.
Η ποίησή του πρέπει να είναι πέρα από την
ψυχή
για να εκδηλωθεί η ψυχή δική τους…»
Ο ποιητής, που αγαπούσε πολύ
τα αδέλφια του
αποφάσισε να θυσιαστεί:
έκανε την καρδιά του ξύλο,
και με την ξύλινη γραφίδα άρχισε
να γράφει στη γλώσσα του συρμού και ξένη.
Και την πήγε μετά την ποίηση στους Αρμάνους
μεταφρασμένη και στολισμένη σε μια ξένη
γλώσσα
να ομορφύνει την ψυχή των αδελφών του ήθελε
με την ψυχή του κρυμμένη και αστόλιστη:

Οι [Α]Ραμάνοι, όταν είδαν τούτη την ποίηση
αλλαγμένη
με ξένα ρούχα,
σούφρωσαν τα χείλια, και τον προσέβαλλαν
λέγοντας:
«Έναν ποιητή που μόλις και μετά βίας τον
είχαμε,
Δεν κρατήθηκε και ούτε άντεξε μέχρι το τέλος!»
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Diabolicã

Διαβολικό

Noi, Armãnjilji – ahãntu multu
Vremu s’nã u’astindzemu soia a
noastrã,
Cã n’arãspãndimu tu tuti guvernili ditu
Balcanj
Ashitsi nã avumu intratã pisti tutu tu
lumi –
Ta s’hibã sigurã astindzearea a
noastrã…

Εμείς οι Αρμάνοι – τόσο πολύ
Θέλουμε να τη σβήσουμε τη φάρα μας,
Ώστε διασκορπιστήκαμε σε όλα τα
κράτη
στα Βαλκάνια
Έτσι έχουμε μπει σε όλον τον κόσμο –
Για να είναι βέβαιος ο χαμός μας…
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Aranã disfaptã
Uidisi zborlu a ljei Evropa:
Dorlu s’lu scriemu pi unã limbã,
Avearea s’u ãncãrcãmu
Tru mashinjili a tutloru,
Si zburãmu pri cãljiuri unã limbã,
S’u lja computerli di iutsido
Cu litiri mushati, nalbastri…
Evropa va hibã unã!
Cãnticlu aest va lu cãntã tuts,
Pri limba a loru va lu cãntã –
Shi, tsi dzãtsi Europa,
Sh’nu s’featsi?
Pri truplu a ljei ma,
ali Evropi,
Va armãnã – ca aranã disfaptã,
Limbi cari cheru…

Aνοιχτή πληγή
Αποφάσισε η Ευρώπη..
Τον πόνο να τον γράψουμε σε μια
γλώσσα
Τον πλούτο να τον φορτώνουμε
Στα αυτοκίνητα ολονών,
Να μιλάμε στους δρόμους μια γλώσσα,
Να τη δέχονται τα κομπιούτερ
οπουδήποτε
Με όμορφα γράμματα, γαλάζια...
Η Ευρώπη θα είναι μία!
Αυτό το τραγούδι θα το τραγουδάνε
όλοι,
Στη γλώσσα τους θα το τραγουδάνε –
Και, τι λέει η Ευρώπη,
Και δεν πραγματώθηκε;
Μα στο κορμί της,
της Ευρώπης,
Θα μείνουν –σαν ανοιχτή πληγή,
Γλώσσες οι οποίες χάνονται ...
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Scriatã
Durnjimu pri pultãrli a dzuuãljei,
N’anvãlimu cu cerga di moarti
Shi sculãmu tru somnu
Casa a astindzeariljei…
Sudorli fugu ditu truplu a nostru,
Nimoartea njeardzi tu pungã xeanã…
Durnjimu pri pultãrli a noaptiljei,
Sh’n’anvãlimu cu cerga di gljetsu.

Γραφτό
Κοιμόμαστε στις πλάτες της μέρας,
Σκεπαζόμαστε με την τσέργα του
θανάτου
Και υψώνουμε στον ύπνο
Τον οίκο της λήθης...
Οι ιδρώτες τρέχουν στο κορμί μας,
Η αθανασία πάει σε ξένο πουγκί...
Κοιμόμαστε στις πλάτες της νύχτας
Και σκεπαζόμαστε με τσέργα από
πάγο!
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Easti chirolu a informatsiljei
Easti chirolu a informatsiljei;
Natsiunalitatea – cilãstãsescu s’u facã
Alãxãmintu vecljiu…
Ti ptsãnu chiro – dzãcu mãrilji alishtei
lumi
Nu mata va s’aibã sinuri!
… Ma itsido statu
Ari institutsii spetsiali
Iu si’nveatsã nomurli
Cumu s’li astingã minoritãtsli.

Είναι η εποχή της πληροφορικής
Είναι η εποχή της πληροφορικής,
Την εθνικότητα, επιμένουν να την
κάνουν
Παλιά ενδυμασία...
Σε λίγο καιρό, λένε οι τρανοί του
κόσμου
Δεν θα υπάρχουν πλέον σύνορα!
...Αλλά παντού το κράτος
Θα έχει ειδικούς φορείς
Οι οποίοι θα διδάσκουν τους νόμους
Για το πώς να σβήσουν τις
μειονότητες.
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Hoara a mea

Το χωριο μου

Unu calu albu cu oclji acãtsats di tearã
Cu coada ayãlãsitã tsi agudeashti
mushtili,
Apuni caplu minduitu
Ta s’mãcã unã guci di iarbã uscatã.

Ένα άλογο λευκό με μάτια απλανή,
χαμένα
Με ξεθεωμένη ουρά που χτυπάει τις
μύγες,
Κατεβάζει το κεφάλι σκεφτικά
Για να φάει μια μπουκιά ξερό χορτάρι.

Adutsi tu minti, mãratlu, chirolu
Cãndu Alexandru Atselu Marli
Lu’ncãlica ta sã scrii isturia.
Lu ljeau di cãpestru
Shi lu aducu aclo iu ari criscutã
iarba veardi
A adutseriloru’aminti.
Corbulu di calu,
Ma cãtu vidzu livãdzli verdzã
Aruji ahãnt multu
Cãtu si cutrimburarã tempulji
mincinoshi
A vitsinjiloru.
Amu nj’armasi ta sã scolu di somnu,
Alexandru.

Θυμάται, το καημένο, τον καιρό
Τότε που ο Μεγαλέξανδρος
Το ίππευε για να γράψει ιστορία.
Το παίρνω από το καπίστρι
Και το πηγαίνω εκεί όπου έχει
μεγαλώσει
χορτάρι πράσινο
Των αναμνήσεων.
Το καημένο το άλογο,
Μόλις είδε τα πράσινα λιβάδια
Χλυμήντρησε τόσο δυνατά
Έως που τραντάχτηκαν οι ψεύτικοι
ναοί
Των γειτόνων.
Έχω ξεχαστεί να σε σηκώσω απ’ τον
ύπνο,
Αλέξανδρε.

151

Diclaratsiuni

Δηλώσεις

Cãndu diclarã unu omu sumu presiunea
psiholoyicã
Giudicãtorilji nu u bagã tu isapi aestã
diclaratsiuni.
Giudicãtorilji a Lumiljei Tsivilidzatã
Cã tse u ljea ca faptã diclaratsiunea a
popullui
tsi easti sumu presiunea psiholoyicã?

Όταν δηλώνει ένας άνθρωπος κάτω
από ψυχολογική πίεση,
Οι δικαστές δεν την υπολογίζουν αυτήν
τη δήλωση’μαρτυρία.
Οι δικαστές του Πολιτισμένου Κόσμου
Γιατί δέχονται σαν αληθινή τη δήλωση
του λαού
που τελεί υπό ψυχολογική πίεση;

Potu aeshti domnji s’nã spunã
cã tsi’lj leagã cu atselji
tsi’adarã cu putearea a loru
tiroarea psihologhicã?

Μπορούν αυτοί οι κύριοι να μας πούνε
τι τους ενώνει με εκείνους
που επιβάλλουν με τη δύναμή τους
την ψυχολογική τρομοκρατία;
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Muabeti cu Marina

Συζήτηση με την Μαρίνα

Mi’ntreabã Marina, hiljia’a mea:
Cã tse eshtsã’nvirinatu, tate?
Cã tse nu ts’arãdi unã oarã budza?
Naca tsi si nicarã cãrãyili,
Sh’naca ts’fudzirã oshtamanjilji?
Nu hiu dipiratu, lea hiljea’a mea,
Cã, cãrãyili’nj si nicarã
Sh’cã oshtamanjilji’nj fudzirã…
Dipiratu escu, lea hilje,
Cã nu amu cãrãyi ta si’nj si neacã
Sh’nu amu oshtamanji ta si’nj fugã…

Με ρωτάει η Μαρίνα, η κόρη μου:
Γιατί είσαι λυπημένος πατερα;
Γιατί δεν γελάνε μια φορά τα χείλη
σου;
Μήπως πνίγηκαν τα καράβια σου,
Και μήπως σου έφυγαν οι στρατιώτες;
Δεν είμαι απελπισμενος, καλέ κόρη
μου,
Γιατί, τα καράβια μου βούλιαξαν
Και γιατί οι στρατιώτες μου έφυγαν...
Είμαι απελπισμένος καλέ κόρη
Γιατί δεν έχω καράβια να βουλιάξουνε
Και δεν έχω στρατιώτες να μου
φύγουν…

Nvirinatu hiu cã nu potu
s’ti facu vãsiljioanji.
Shi yinji di mi’ntreghi,
shi yinj di mi vatsãnj.

Είμαι λυπημένος γιατί δεν πμορώ
να σε κάνω βασίλισσα.
Και έρχεσαι και με ρωτάς,
κι έρχεσαι και με σκοτωνεις.
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Thamã
Nu shtiu cã tse Domnulu apufusi
Tra sã scriu tru’unã limbã moartã.
Nu shtiu. Vluyisitlu poati altã soie
Lu mindueashti aestu lucru:
Va’lj moarã shi alidzitorilji a melji,
Tru sufletul a meu va lj’ngroapã,
s’facã deapoaia thama
sh’limba sã’nyeadzã, sh’laolu a meu!

Θαύμα
Δεν ξέρω γιατί ο Κύριος αποφάσισε
να γράφω σε μια νεκρή γλώσσα.
Δεν ξέρω. Ο ευλογημένος μπορει ίσως
να σκέφτεται αλλιώς αυτό το πράγμα:
Θα φονεύσει και τους αναγνώστες μου,
Και στην ψυχή μου μέσα θα τους
θάψει,
Για να κάνει μετά θάμα,
τη γλώσσα ν’ αναστήσει και τον λαό
μου!
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Icoana a tãtseariljei

Της σιωπής το εικόνισμα

Noi u vremu limba a noastrã,
ma cu metru:
avemu spusã cã idhulatria
nã easti nai ma mari ehtrã.

Εμείς τη θέλουμε τη γλώσσα μας,
αλλά με μέτρο:
το έχουμε αποδείξει πως η
ειδωλολατρεία
είναι ο μέγιστος των εχθρών.

Ti’atsea nu para grimu limba a noastrã,
ti’atsea nu para u fãnãrusimu…
… sh’nã fãtsemu icoana a tãtseariljei
shi idhulatrii
ti xenjilji.

Ίσως γι’ αυτό δεν επικαλούμαστε
φωναχτά τη γλώσσα μας
ίσως γι’ αυτό δεν την
πολυφανερώνουμε…
… για να κάνουμε το εικόνισμα της
σιωπής
και της ειδωλολατρείας
για τους ξένους.
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Cã tse scriu

Να γιατί γράφω

Scriu
Ta s’umplu oastili ali limbã,
Ta s’apãru Armãnamea.
Ma easti ananghi
Va mi facu Dumnidzã
Ta s’anyiedzu di moarti
Zboarãli vãtãmati.

Γράφω
Για την πλήρωση των στρατευμάτων
της γλώσσας
Να προστατέψω την Αρμανάμια ‘ τη
Βλαχουριά
Αλλά είναι πια επιβεβλημένο
Θα γίνω Θεός
Για να αναστήσω από τον θάνατο
Τις σκοτωμένες λέξεις.
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Ma sã’ntreghi Armãnjilji

Αν ρωτήσεις του Αρμάνους

Ma sã’ntreghi armãnjilji ditu Gãrtsii
Cã tsi natsiunalitati au,
Elji, cu unã ironii tsi yini
Di pozitsea superioarã a statlui grecu
Pisti alanti stati balcanitsi
Ts’apãndisescu cã suntu Grets.
Vãrnu di nãshi, tsi ari niheamã tsipã tu
fatsã,
Cu boatsea apusã dzãtsi cã easti
latinofonu, ma Grecu.
Ma sã’ntreghi Armãnjilji ditu
Arbinushii, cã tsi suntu,
Atselji tsi lucreadzã tu Gãrtsii, ca
imigrantsã,
Dzãcu cu alavdã cã suntu vlahoelines
Ma, multi ori, nu i aduchitu tsi noimã
ari aestu zboru.
Alantsã, tsi au pozitsea sãnãtoasã tu
tsivilizatsia arbinusheascã
Dzãcu cã suntu Arbineshi.
Ashi shi Armãnjilji ditu Machidunii,
Vãryãrii
sh’tu alanti stati balcanitsi.
… Ma, itsido dzuuã, nuntru, tu suflitlu
a loru
Moari Patridha tsi nu u cunuscurã
vãrnãoarã.

Αν ρωτήσεις τους Αρμάνους στην
Ελλάδα
Ποια εθνικότητα έχουν
Αυτοί, με μια ειρωνεία που έρχεται
Από μια θέση υπεροψίας του
ελληνικού κράτους
Έναντι των άλλων βαλκανικών κρατών
Σου απαντούν ότι είναι Έλληνες.
Κανείς από αυτούς, που έχει λόιγη
αιδώ στο πρόσωπο,
Με σιγανή φωνή λέει πως είναι
λατινόφων, αλλά Έλλην.
Εάν ρωτήσεις τους Αρμάνους της
Αλβανίας τι πράγμα είναι
Αυτοί που εργάζονται στην Ελλάδα,
σαν φυγάδες ‘ μετανάστες,
Λένε με ψωροπερηφάνεια πως είναι
Βλαχο’Έλληνες ‘ Ελληνόβλαχοι
Αλλά, τις πιο πολλές φορές, δεν τους
είναι κατανοητό το νόημα αυτής της
λέξης.
Οι άλλοι, που έχουν μια θέση ισχυρή
στον αλβανικό πολιτισμό
Λένε πως είναι Αλβανοί.
Έτσι και οι Βλάχοι της Μακεδονίας,
Βούργαροι,.
Και κάπως έτσι και στα άλλα
βαλκανικά κράτη.
… Όμως, οποιαδήποτε μέρα, μέσα,
στην ψυχή τους
Πεθαίνει η Πατρίδα τους που δεν τη
γνώρισαν ποτέ.
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Xenjilji

Τα ξένα

Nã tãljiarã limba
Sh’nã’nvitsarã cumu s’u bilimu:
Dupu anvitsãtura a loru
Tãljiamu unã sulã di burbufeatã,
Cã burbufeata lj’da nustimadhã a
carnãljei,
Apreasimu unu focu mari,
U alãsãmu pãn cãdzu jãratili,
U featsimu etimã sula,
Lj’ncãsumu pãndiclu, u disicãmu nãpoi
Ã agãrshimu s’amãnãmu sari,
U bãgãmu pi doauã furtsi
Shi’ahurhimu s’u turnãmu pi’anarga.
Vitsinlu adusi unã micanizmã
Ta s’u fãtsemu turnarea automatic,
Ma noi cãlcãmu cicioru
Cã turnarea cu mãnjilji a noasti
Easti ma siyurã.

Μας έκοψαν τη γλώσσα
Και μας έμαθαν πώς να τη γδάρουμε
Σύμφωνα με τη διδασκαλία τους
Κόβουμε μια σούβλα από καλό δεντρί
Γιατί η σούβλα από δεντρί αυτό δίνει
νοστιμιά στο κρέας,
Ανάψαμε μεγάλη φωτιά,
Και την αφήσαμε να καίει ώσπου
γίνανε τα κάρβουνα
Και ετοιμάσαμε την σούβλα,
Ράψαμε και την κοιλιά, την σκίσαμε
την πλάτη,
Α, λησμονήσαμε να πασπαλίσουμε με
αλάτι,
Τη βάλαμε πάνω σε δυο φούρκες
Κι αρχίσαμε να την περιστρέφουμε
αργά.
Ο γείτονας έφερε έναν μηχανισμό
Να κάνουμε το γύρισμα
αυτοματοποιημένα
Αλλά εμείς πατήσαμε ποδάρι
Ότι το γύρισμα με τα δικά μας χέρια
Είναι πιο σίγουρο.

Di anjiurizmã s’adunarã sh’altsã
vitsinji
Sh’deadunu cu noi ashtãrearã unu
prãndzu bunu.
Tu soni vitsinjilji adunarã oasili
Sh’li amãnarã a cãnjiloru tsi avea
ãmpãltitã
Ta s’alatrã ninga focu.
Ta s’eara astindzearea dipu
armãneascã.

Από τη μυρουδιά μαζεύτηκαν και
άλλοι γείτονες
Και μαζί με εμάς έστρωσαν πανέμορφο
γεύμα
Και στο τέλος οι γείτονες μάζεψαν τα
κόκαλα
Και τα σκόρπισαν στα σκυλιά που ήδη
ήταν μπλεγμένα στα πόδια τους
Και γάβγιζαν κοντά στη φωτιά
Ώστε να τη σβήσουν μετά την εκεί
παραμονή τους.
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Nã dzãcu oaspitslji

Μας λένε οι φίλοι:

Nã dzãcu oaspitslji:
“Multu dipirati
aesti cãntitsi a tali, bre gione,
multu jiloasi.
Nu tsã facu ghini sh’ti sãnãtati
ahãntsã niori lãi tru suflitu”.
Ma, oaspitslji a melji,
ari absurdu ma mari
sã scrii poetlu armãnu
cãnticlu a harauãljei?!

Μας λένε οι φίλοι:
«Πολύ φαρμακωμένα
τούτα τα άσματά σου, νεαρέ μου,
πολύ λυπημένα.
Δεν κάνουνε καλό και στην υγειά σου
Τόσα μαύρα σύννεφα μέσα στην ψυχή
σου».
Μα, φίλοι μου,
υπάρχει μεγαλύτερος παραλογισμός
να γράφει ο αρμάνος ποιητής
το τραγούδι της χαράς;!
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Ma dealihea easti altã soie

Στ’ αλήθεια είναι από άλλη γενιά

Mini, Spiru Fuchi, poetu armãnu,
amintatu shi criscutu tru ponda di
Arbinishii,
declaru aoa, dinintea tuturoru
Armãnjiloru,
cã Moscopoli, Moscopoli a noastrã,
adãrãmintulu ghenialu a Armãnjiloru
ni cã u’amu vidzutã,
ni cã u’amu cãlcatã,
ni cã apucaiu s’u plãngu.

Εγώ, ο Σπύρος Φούκης, Αρμάνος
ποιητής
γεννημένος και μεγαλωμένος στη
δόλια Αλβανία
δηλώνω εδώ, ενώπιον όλων των
Αρμάνων,
ότι η Μοσχόπολη, η δική μας
Μοσχόπολη,
έργο της γενιάς των Αρμάνων ‘
Βλάχων
ούτε που την έχω ιδεί,
ούτε που έχω πατήσει εκεί το πόδι μου,
Ούτε που πρόλαβα να την κλάψω.

Aestã imposibilitati u giustificu
dzãcãnda:
cari poetu poati s’intrã
tru adãrãmintulu a lui?
Ma, dearihina easti altã soie, suntu alti
furnjiili…
Nu aravdu s’vedu, o, fratsljii a melji,
Mira Armãnjiloru…

Τούτο το αδύνατον το καταδικάζω και
λέω:
ποιος ποιητής δύναται να εισέλθη
Μέσα στο έργο του;
Αλλά, αλήθεια είναι άλλης γενιάς,
είναι άλλη η αιτία…
Δεν ανυπομονώ να ιδώ, ω, αδέλφια
μου,
Τη μοίρα των Αρμάνων…
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Noi nu vã lu deadimu Alexandru

Εμείς δεν σας δώσαμε τον Αλέξανδρο

Noi nu vã lu deadimu Alexandru
dimec, isturia, alãvdarea,
cã avutu unu locu golu tu isturia a
voastrã
icã vreamu s’vã fãtsemu vãrnã
buneatsã.
Voi lu’arãchitu aestu lucru
nu’ntribatu vãrnu.
Cã earatu di naturã energhits,
lu loatu, cumu furlu spetsialidzatu furã
unã relicvã alãsatã, tru tsilaru
scutidosu.
Tora, easti normal s’nu scutemu zboru
trã nicãshtigarea a noastrã,
ashi cumu easti loghicã alumtarea a
voastrã
tra s’giustificats aestã furlãchi.

Εμείς δεν σας δώσαμε τον Αλέξανδρο
ντεμέκ, ιστορία, έπαινο,
καθότι είχατε ένα άδειο τμήμα στην
ιστορία σας
και θελήσαμε να σας κάνουμε ένα
καλό.
Εσείς την αρπάξατε τούτη τη δουλειά
και δεν ρωτήσατε κανέναν.
Καθότι ήσασταν από τη φύση
ενεργητικοί
τον πήρατε, όπως ο κλέφτης ο
εξειδικευμένος στην κλοπή
ένα κειμήλιο ξεχασμένο, σε σκοτεινό
υπόγειο.
Τώρα, είναι φυσικό να μη βγάζουμε
κουβέντα
για τις δικές μας χασούρες,
έτσι όπως είναι η λογική στη δική σας
διαμάχη
ώστε να κρίνετε τούτη την κλοπή.
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Trã Armãnami

Για την Βλαχουρι

Oaminjilji ditu lumea’ntreagã
transmitu limbili a loru
di la aushi la strãnipots.
La noi, aushilji nu lj’nveatsã
a nipotsloru limba armãneascã,
ma nipotslji lã u’nveatsã a aushiloru
limba gãrtseascã…

Οι άνθρωποι από όλη την οικουμέμη
στέλνουν τις γλώσσες τους
Από τους γερόντους στα δισέγγονά
τους.
Σ’ εμάς οι γέροντες δεν μαθαίνουν
στα εγγόνια τους την αρμάνικη
γλώσσα,
αλλά τα εγγόνια μαθαίνουν στους
γέροντες
την ελληνική γλώσσα…
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Tru aestu tseru

Σε τούτον τον ουρανό

Tru aestu tseru balcanicu
suflitlu’nj azboairã ca purumbu albu,
libiratu di truplu a meu
spunãndalui cu azbuirarea a lui
ca ciudii albã
aestã ampãrtsari niavdzãtã.
Azboairã mãratlu di suflitu a meu,
ca unu absurdu albu azboairã
pri aesti scheni angãrditi
cu garduri ciacla-macla
iu trayediili cheru itsido noimã
di aeshti theatrini
tsi gioacã fãrã calitati
aestu theatru ieftinu.

Σε τούτον τον βαλκάνιο ουρανό
η ψυχή μου φτερουγίζει σαν άσπρο
περιστέρι
έλευθερο απ’ το δικό μου το κορμί
δείχνοντας πως με το πέταγμά του
σαν κάτασπρη νυφούλα
Τούτον τον ανήκουστο διαχωρισμό.
Πετάει η καημένη η ψυχή μου
σαν το λευκό παράλογο πετάει
πάνω σε τούτες τις περιφραγμένες
σκηνές
με φράχτες τσιάτρα’πάτρα
που και οι τραγωδίες χάνουν το όποιο
νόημά τους
από τούτους τους θεατρίνους
που παίζουν με καμιά αισθητική
ποιότητα
Τούτο το φτηνό θέατρο.
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Poetu armãnu

Αρμάνος ποιητής

Poetu armãnu
patrusprãyinyits di carati
fãrã patrie avãrligatã cu gãrdzã
dipiratu trã existentsa a sinuriloru
tru Ripublica ali Noapti
adaru cu axiia a meauã
Muntili ali Existentsã
s’aibã iu s’easã
tru hãryiia a yinãtorlui
Soarli.

Ο Αρμάνος ποιητής
δεκατεσσάρων καρατίων
χωρίς πατρίδα οριοθετημένη από
φράχτες
απελπισμένος από την ύπαρξη των
συνόρων
στη Δημοκρατία της Νύχτας ‘ του
Σκότους
δημιουργώ μόνο με την αξία μου
Το Όρος της Ύπαρξης μου
για να έχει που να εξέλθει
στο λυκόφως κατά τον ερχομό του
ο Ήλιος.
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Popullu poetoctonu

Ποιητοκτόνος λαός

Cathi dzuuã alu Dumnidzã
ãnj’u vãtãmats poezia.

Στην κάθε μέρα του Θεού
μου τη δολοφονείτε την ποίηση.

Hãrãsescu pi’ascumta di aestã vãtãmari
cã vãtãmarea adarã obsi.

Χαρίζω στα κρυφά τούτες τις
δολοφονίες
γιατί η δολοφονία δημιουργεί κλίμα.

Cara nu vrets murmintsã anamisa di voi
mini u’ngropu mãrata tru suflitlu a
meu;
Poetu hiu a unui populu tsi nu’lj vrea
poetslji,
a unui populu tsi’lj vatãmã poetslji.
Loclu a tricutlui easti umplutu,
s’lj’ngroapã tru loclu di adzã
nu va s’aibã locu trã dizbãtearea a loru.
Shi lj’nmurminteadzã tru yinjitoru
tru loclu cari nu’i a vãrnui.

Εάν δεν θέλετε τάφους ανάμεσά σας
εγώ, τη θάβω, την καημένη, μέσα στην
ψυχή μου.
Είμαι ο ποιητής ενός λαού, που δεν
τους θέλει τους ποιητές,
ενός λαού που τους δολοφονεί ‘
σκοτώνει τους ποιητές.
Το τοπίο του παρελθόντος είναι
γεμάτο,
και τους θάβουν σε σύγχρονο τοπίο
Γιατί δεν θέλει να έχει τόπο για την
ησυχία αυτών.
Να τους θάψει στα γρήγορα ‘ τάχιστα
στον τόπο που δεν είναι κανενός.
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Noi, poetslji armãnji

Εμείς, οι Αρμάνοι ποιητές

Noi, poetslji armãnji,
nu avumu mira’alãntoru poets!
Nã tuchimu cu caimolu
cã nu’lj cunuscumu vãrnãoarã
alidzitorilji a noshtri.

Εμείς, οι Αρμάνοι ποιητές,
δεν είχαμε την τύχη των άλλων
ποιητών!
Λιώνουμε με τον καημό μας
γιατί δεν τους γνωρίσαμε ποτέ
τους διαλεχτούς μας.

Mashi Thama, vruta a noastrã tsi u
bizirsimu,
(theaminã virtualã easti ‘ s’u ljea
neclu!)
tora u videmu la murmindzilji a
poeziiljei a noastrã
cãndu bagã curuni di lilici cu curdheli
di mitasi
iu si’alegu ahãrdziri cu yrami di
malamã
sh’miryiuliseashti ti vrutslji tsi nu sãntu
simnats
pi curunji…

Μόνο το Θαύμα, που εμείς το
αγαπήσαμε και το βαρεθήκαμε,
(στα βλάχικα είναι θηλυκό, που να το
πάρει το ποτάμι να το πνίξει!)
τώρα το βλέπουμε στα νεκροταφεία
της δικής μας ποίησης
όταν στεφανώνονται με λουλουδένια
στεφάνια και μεταξένιες κορδέλες
που ξεχωρίζουν χαρισμένα με
γράμματα χρυσά
και μοιρολογούν για τους αγαπημένους
που δεν εξέχοντες
στα στεφάνια τους…
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E catastrofã s’bãnedz tu Arbinishie
E catastrofã s’bãnedz tu Arbinishie,
uhteadzã poetlu rãmãnu.
Soarili si njicureadzã cathi dzuuã
sh’tu isihia a dzãliloru nibãnati,
lamnjia a noaptiljei si hãrneashti cu
njeljilji a sperantsãljei,
tsi zghearã mãratslji pi’tu cãljiurili
aishtei pulitie cu iarbã di betonu.
Pi crivatea a yisiloru a lui
ashtearnã circeafi lãi
stãmpusiti cu njeljilji alghi a
existentsãljei rãmãnã
vinits di’tu muntili mãyistru a
ficiuramiljei
canda pascã iarba veardi a lucriloru
nifapti.
Easti catastrofã aestã isihie, uhteadzã
poetlu!
Easti gollu, ma golu di gremu
tsi’lj si fanuriseashti dininti.
«Ma tu aestã scutidhi», ãlj dzãtsi mira,
«nu voru shi fratslji a tãlji, unu
lutseafiru cãlãuzu?»
Easti catastrofã diapirã poetlu
cãndu veadi cumu archiushirã
pi unu tseru surupatu!

Είναι καταστροφή το να ζεις στην
Αλβανία
Είναι καταστροφή το να ζεις στην
Αλβανία
Αναστενάζει ο Αρμάνος ποιητής.
Ο ήλιος μικραίνει στην κάθε μέρα
ακόμα και για τις μέρες που δεν
βιώθηκαν,
η λάμια της νύχτας ταςιζεται με τους
αμνούς της ελπίδας,
που βελάζουν τα καημένα στις οδούς
τούτης της πολιτείας της χλόης του
μπετόν.
Στην κλίνη των ονείρων του
αναμένει κατάμαυρο σεντόνι
με σταμπωτά τα άσπρα αρνιά της
βλάχικης ύπαρξης
ερχόμενα από τα μαγικά βουνά της
παιδικότητας
λες και βόσκουν το πράσινο χορτάρι
πραγμάτων που δεν έγιναν.
Είναι καταστροφή τούτη η ησυχία,
αναστενάζει ο ποιητής!
Είναι γυμνός, αλλά γυμνός στου
γκρεμού την κατηφόρα
που του φανερώθηκε εμπρός του.
«Μα σε αυτό το σκοτάδι», του λέει η
μοίρα,
«δεν θέλουν και τα αδέλφια σου, έναν
αυγερινό για οδηγό;»
Είναι καταστροφή θρηνολογεί ο
ποιητής
όταν βλέπει πώς άρχισαν
πάνω σε έναν γκρεμισμένο ουρανό!
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Tirana e capitalã evropeanã
Alãthusits cãndu dzãtsets cã Tirana
nu’e capitalã evropeanã.
Cumu si poati,
cãndu aclò
lucreadzã unu poetu rãmãnu!

Τα Τίρανα είναι η πρωτεύουσα της
Ευρώπης
Λαθεύετε όταν λέτε πως τα Τίρανα
δεν είναι ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
Πώς είναι δυνατόν,
όταν εκεί
Δημιουργεί ένας Βλάχος ποιητής!
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U vroi Gãrtsia

Την αγαπώ την Ελλάδα

U vroi Gãrtsia ti soarli a ljei,
ti locurli mãyipsiti, sh’ti musheata
limbã,
u para vroi ti Kavafis ascumtu tu
Colonia a Vlahiloru
ditu Alexandria,
ti Seferis tsi bea café turcã cu
cusurinjilji a lui Sifiradz
cãndu eara consulu Curceauã,
sh’aclo iu fãtsea muabeti cu nãshi
“Eladha lu parapliyuea”.

Την αγαπώ την Ελλάδα για τον ήλιο
της,
για το μαγικό της τοπίο, και την
όμορφη γλώσσα της,
και αγαπώ πάρα πολύ τον Καβάφη,
κρυμμένο στην Αποκία των Βλάχων
στην Αλεξάνδρεια,
και τον Σεφέρη που πίνει τούρκικο
καφέ με τους συγγενείς του Σιφιράτζη
τότε που ήταν πρόξενος στην
Κορυτσά,
κι εκεί που συζητούσε με εκείνους «Η
Ελλάδα τον πλήγωνε».

Li vroi grochili guliti
di’ayãlnjili tsi si’nvirinã tu museili ali
Europã,
umpluts cumu suntu
di marmarilji niplichisits
a ayãlnjiloru virtuali tsi au adratã
neoelenjilji.
Sh’ma multu,
U vroi cãndu easti acupiritã cu noaptea
a vitsinjiloru,
cã lunjina tsi avea bulãchi, u deadi ti
lumea tutã!
U vroi, cã tu aestã noapti virtualã,
Ari ananghi ti lunjicãdza a noastã!
U vroi Eladha Noauã cumu pisimã
dzãtsi
cã va si neacã tu amãrli scutidhoasi,
ma s’nu si la diadunu cu ayãlnjilji a ljei
cu lunjina a Vlahiloru tsi si vearsã,
ca arãurli zurli ditu Elimu!

Τις αγαπώ τις άδειες στέρνες
και τα αγάλματα που αναπαύονται στα
μουσεία της Ευρώπης,
γεμάτα καθώς είναι
από τα σμιλευμένα μάρμαρα
των αριστοτεχνικών αγαλμάτων που
έχουν ποιήσει οι Νεοέλληνες.
Και πιο πολύ,
Την αγαπώ σαν είναι καλυμμένη με τη
νύκτα των γειτόνων
και που το φως που είχε αυτή εν
αφθονία, το έδωσε σ’ όλη την
οικουμένη!
Την αγαπώ, γιατί σε αυτή την μαγική
νύκτα,
Έχει ανάγκη κι απ’ το δικό μας
λυχναρόφωτο!
Την αγαπώ την Νέα Ελλάδα όπως
επίσημα λέγεται
γιατί θέλει να πνίξει στις θάλασσες τα
υπάρχοντα σκοτάδια,
μα να μη της τα πάρουν όλα αντάμα
σαν τα παλιά αγάλματά της
σαν τα ορμητικά ποτάμια απ’ τον
όλυμπο.
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Tr’atsea, Eladha Lunjinoasã prindi
lunjina a Valhiloru tsi ghini u cunoashti
s’u veaglji, s’nu si apleacã
cã, ma si’astimsi aestã lunjinã
tu scutidhi va si’aflã Eladha!
Tr’atsea, fratslji a melji, Armãnji,
Lunjina a noastã Gretslji u tsãnu
ascumtã,
Tr’atsea noi, frats, ahãtu multu u vremu
Atsea tsi nu si veadi la Eladhã!

Γι’ αυτό, η Λαμπροφώτιστη Ελλάδα
πρέπει
των Βλάχων το φως που άριστα αυτή
γνωρίζει
να το προστατέψει, να μη λυγίσει
γιατί, αν σβήσει τούτο το φως
Σε σκοτάδι θα βρεθεί η Ελλάδα!
Γι’ αυτό, αδέλφια μου, Αρμάνοι,
Το δικό μας φως οι Γραικοί/Έλληνες
το κρατούν κρυμμένο,
Γι’ αυτό εμείς, αδέλφια, τόσο πολύ
αγαπούμε
Αυτό που δεν φαίνεται στην Ελλάδα!
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YIORYI VRANA
S’amintã Constantsa, Dobrogea, Rumunia, la 22’li di Yismãciunji, 1965.
Doctoru tu Shtiintsi Giuriditsi, lucreadzã ca avucatu Bucureshti.
Pãpãnjilji di partea a tatã-sui suntu di Veria shi curdisirã Romãnia la anlu 1925, cãndu s-featsi
colonidzarea.
Dadã-sa Maria, amintatãâ Neagushti (Nausa), vini cu pãrintsãlji shi fratslji tu Romãnia, la anlu
1938, fãrã ligaturã cu colonidzarea.
Cãrtsã tipusiti:
– “Avigljitorlu di zboarã”,1995
– “Jurnal interior ”(“Giurnalu di nãuntru – Argonaftu tu marea di nãuntru”), 2011
Adusi pi armãneshti poezii di’alu Kosta Kristali, Yioryos Seferis, Kavafis shi altsã mãri poets cata
cumu: Ungaretti, Umberto Saba, Eugenio Montale.
Anyrãpsi multi studii giuriditsi, eseuri trã cultura, limba shi identitatea a Armãnjiloru.

Γιώργης Βράνας
Γεννήθηκε στην Κωνστάντσα, Δοβρουτσά, Ρουμανία, στις 22 Σεπτεμβρίου 1965.
Οι γονείς του από την πλευρά του πατέρα του είναι από την Βέροια και εγκαταστάθηκαν στη
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Avigljitorlu di zboarã

Ο φύλακας των λέξεων

Motto: tini, avigljitorlu di zboarã…”
Ioan Cutova
Avigljitorlu di zboarã
Si’nyiliceashti tu barã.
Njeati pisti njeati
Si’ancalicã.

Μότο: «Συ ο φύλακας των
Λέξεων…»Ιωάννης Κουτόβας

Pãdurea si featsi
Nioru di cinushã
Pri hiotea a vimtului.
Cãnticlu a ljei,
Treamburã,
Tu mãna tsi lu’adunã.

Ο φύλακας των λέξεων
Καθρεφτίζεται στη λίμνη
Νιότη πάνω στη νιότη
Ιππεύει.
Το δάσος ολοκληρώθηκε
Σύννεφο από στάχτη
Πάνω στη χαίτη του αγέρα.
Το τραγούδι της
Ριγεί
Στο χέρι που τη συλλέγει.
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Limba a noastrã

Η γλώσσα μας

Limba a noastrã
u’aduchescu ‘ndoi oaminji,
mortsãlji, Dumnidzã, Stãmãria
sh’vahi anghiljilji.

Τη γλώσσα μας
την κατανοούν καναδυό άνθρωποι,
οι νεκροί, ο Θεός, η Παναγία,
μπορεί και οι άγγελοι.

Tu anlu 168 ninti di Hristo
Paulus Emilius lu’anichisi Perseulu,
zboarãli latini
li’anichisirã zboarãli
elino’machiduneani.

Το έτος 168 προ Χριστού
ο Παύλος Αιμίλιος νίκησε τον Περσέα,
οι λέξεις της λατινικής
νίκησαν τις λέξεις της
ελληνο’μακεδονικής.

Tu limba a noastrã
Eladha, pathima machiduneanã
shi doxa romanã
si’adrarã cinushã,
armasi nostalyia...

Στη γλώσσα μας
η Ελλάδα, η μακεδονική περιπέτεια
και η ρωμαϊκή δόξα
έγιναν στάχτη,
κι έμεινε η νοσταλγία…

Tu limba a noastrã
Thesalia sh’Pindulu
si’adrarã Meyalo’Vlahia,
Ipirlu si’adrã Ano’Vlahia,
Etolia sh’Akarnania
si’adrarã Micri’Vlahia...
Vlãhiili tuti
si’adrarã cinushã.
Nica lu duchescu
jarlu,
tu inimã...

Στη γλώσσα μας
η Θεσσαλία και η Πίνδος
έγιναν Μεγαλο’Βλαχία,
η Ήπειρος έγινε Άνω Βλαχία,
η Αιτωλία και η Ακαρνανία
έγιναν Μικρή Βλαχία…
Όλες οι Βλαχίες
έγιναν στάχτη.
Ακόμα τον αισθάνομαι
τον δαυλό,
μες στην καρδιά…

Poetslji’a noshtri
ãshi pitricurã pruxinitslji
ti alti limbi,
limba a noastrã fãrã pruxinits
Penelopã fãrã Odhiseu.
Limba a noastrã,
murmintu tu cari mi’ngropu,
icoanã tu cati mi’anãstãsescu.

Οι ποιητές μας
έτσι απέστειλαν τους προξενητάδες
σε άλλες γλώσσες,
η γλώσσα μας χωρίς προξενητάδες
η Πηνελόπη δίχως Τον Οδυσσέα.
Η γλώσσα μας,
είναι ο τάφος μες στον οποίο θάβομαι,
εικόνα σε όσα με ανασταίνουν.
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Catacombi

Κατακόμβες

Zghiclu’a oiloru acreashti mutu
tu memorie.
Antuneariclu cadi pisti lumi
ca unã ploaie.

Των προβάτων το βέλασμα υψώνεται
μουγγό
στη μνήμη.
Το σκοτάδι πέφτει πάνω στον ντουνιά
σαν μια βροχή.

Tu suflitu easti’amãnatu
ca tu unã tendã putridzãtã
fãrã fãnari.
Iu va arãpasã oasili’a meali,
cari va’nj aprindã cãndila?
Ahãnti murminti niavigljiati!
Tu andzari – vãrnã harauã
nu scoati fumu pritu ugeacu.

Στη ψυχή είναι πλέον αργά
σαν σε μια σκηνή σάπια
χωρίς φανάρι.
Πού θα αναπαυθούν τα κόκαλά μου,
ποιος θα μου το ανάψει το καντήλι;
Τόσοι τάφοι αφύλαχτοι!
Στο ξημέρωμα – καμιά χαρά
δεν βγαίνει καπνός από το τζάκι.
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Lumea pãpãnjiloru

Ο κόσμος των παππούδων

Portu tu mini nã lumi aleaptã,
Chirutã tu hauã di suflitu,
Murmintu surpatu.

Κουβαλώ μέσα μου έναν διαλεχτό
κόσμο,
Χαμένο μες στο χάος της ψυχής,
Τάφο γκρεμισμένο.

Portu tu mini yisi’ngrupati
Nãdiili zgrumati
Zghicuri di jali ‘
Curmati di apalã dushmanã!
Portu tu mini ‘nã lumi – ca moartã
U portu cumu ãshi poartã ‘nã mumã
Vljeatlu’lj la groapã…

Κουβαλώ μέσα μου άθαφτα όνειρα
Πνιγμένες ελπίδες
Μοιρολόγια
Κομμένα από την σπάθα του εχτρού!
Κουβαλώ μέσα μου έναν κόσμο – λες
νεκρό
Τον κουβαλώ έτσι όπως μια μάνα
κουβαλάει
Τον αγαπημένο της στο μνήμα…
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Cãmbãnjili a sãndzilui
Ti Chira Iorgoveanu’Mantsu
Aushilji pãlãcãrsescu Dumnidzãlu…
Tu Machidunie, amurgulu si azvãrnui
Pristi iarbã.
Laptili’a oiloru easti aroshu,
ca sãndzili.
Pãngãnjilji gioacã pi ciuflichili
A crishtinjiloru…
Acãtsã barbã
Murmintulu alu Filip!…
Alexandre,
Tini nu shtiai cã vai mori
Naljiurea…
Fudzishi s’duts lunjina…
Vinitslji dupã tini
Analtsã bãserits,
Iara pãngãnjilji
Yinu cu hãngeari sh’focu!
Suflitlu’a meu easti
‘Nã bãsearicã
Tu cari batu
Cãmbãnjili’a sãndzilui.

Οι καμπάνες του αίματος
Στην Κίρα
Ιοργοβεάνου’Μάντσου
Οι γέροι παρακαλούν τον Θεό…
Στην Μακεδονία, το δείλι αναπήδησε
Πάνω από το χορτάρι.
Το γάλα των προβάτων είναι κόκκινο,
σαν το αίμα.
Οι ειδωλολάτρες χορεύουν μες στα
τσιφλίκια
Των Χριστιανών…
Πιάνουν ρίζα
στον τάφο του Φιλίππου!...
Αλέξαντρε,
Εσύ δεν γνώριζες ότι θα πεθάνεις
Αλλού…
Κίνησες ‘ πήγες να δώσεις το φως
Οι ακόλουθοί σου
Υψηλοί ναοί,
Ξανά και πάλι οι ειδωλολάτρες
Έρχονται με χατζάρια και φωτιά!
Η δική μου ψυχή είναι
Ένας ναός
Στον οποίοι χτυπούν
Οι καμπάνες του αίματος.
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Hiu unlu ditu cãntãtoriljii ditu soni
Hiu unlu ditu cãntãtoriljii ditu soni
a aishtui paradhisu aspartu,
a aishtui paradhis nicãftatu.
Tu aestã patridhã
Mashi aumbrili adarã cuvendã.
Cupiili di oi arãiti tu ciiri
si’agãrshirã s’pascã,
si featsirã minduiri:
fineri aplicati
pristi somnulu ahãndosu
a muntilui!

Είμαι ένας από τους τελευταίους
τραγουδιστές
Είμαι ένας από τους τελςυταίους
τραγουδιστές
τούτου του χαλασμένου παράδεισου,
αυτού του αζήτητου παράδεισου.
Σε τούτη την πατρίδα
Μόνον οι σκιές συζητούν.
Τα κοπάδια των προβάτων
σαλαγισμένα στα τσαΐρια
ξέχασαν τη βοσκή τους,
και σκέφτηκαν:
χαμηλωμένα φανάρια
σε βαθύ ύπνο
του βουνού!
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Andamusi

Συνάντηση

Si’aproache njedzlu di noapti.
Iara va acljemu zboarãli
La cuvendã.

Πλησιάζει το μεσονύκτιο.
Πάλι θα καλέσω τις λέξεις
Σε συζήτηση,

Niscãnti di eali
Va yinã cu dorlu pri budzã.
Alti va yinã cu heavrã tu arpi,
alti shcljioapi.

Κάποιες από αυτές
Θα έρθουν με νοσταλγία στα χείλη.
Άλλες θα έρθουν με τον πυρετό στα
φτερά,
άλλες χωλές ‘ στην κουτσαμάρα τους.

Atseali dipu agãrshiti
Necã nu s’vedu…
Cama ayonjia li’anjiurdzeshti.
Fumu avinatu ditu vatrã
Alagã, alagã
dupã unu cãpitinji.
Io va li’adunu tu unã acoalã
ashi cumu paplu
aduna oili tu cutaru.
Cathiunã noapti
adavgã isturia a suflitlui
ca unã curbani.

Εκείνες οι παντελώς λησμονημένες
Ούτε που καν φαίνονται…
Νωτίρερα τις οσμίζεσαι,
Καπνός κυνηγημένος από την βάτρα
Τρέχουν, απομακρύνονται
πίσω από έναν αρχηγό.
Εγώ σας τις συγκεντρώνω σε μια
κόλλα
έτσι όπως ο παππούς
μαζεύει τα πρόβατα στην στάνη.
Κάθε μια νύχτα
αυξάνει την ιστορία της ψυχής
σαν μια θυσία.
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Via Egnatia

Εγνατία Οδός

Via Egnatia
cali cu platanji
veaglji murmintsã.

Εγνατία Οδός
δρόμος με πλατάνια
φυλάγει τάφους.

Via Egnatia
nicãftatã
di legiunji romani,
di cãrvãnji
si featsi
ea ishishi murmintu.

Εγνατία Οδός
αζήτητη
από τις ρωμαϊκές λεγεώνες,
από τους καρβανάρηδες
έγινε
αυτή ήσυχος τάφος.

Via Egnatia
doarmi fãrã cãndilã.
mãryitã
di jgljioati xeani
si’nyiseadzã cãmbani.

Εγνατία Οδός
Κοιμάται χωρίς καντήλα,
βρώμικη
από ξένα βήματα
κι ονειρεύεται καμπάνες.

Via Egnatia
tu suflitlu’a meu:
nibitisitã cali.

Εγνατία Οδός
στην ψυχή μου:
δρόμος ατέλειωτος.
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Autobioyrafie

Aυτoβιoγραφία

Hiu unu poetu tsi bãnã
la ziya anamisa di eta yinyits
shi eta unsprãyinyits,
unu poetu tsi si’amintã
canda aeri tahina,
mardzina di Laia Amari,
aclo iu vimtulu lu usucã truplu
sh’nostalyia u vatãmã inima…

Είμαι ένας ποιητής που έζησε
διακριτικά ανάμεσα στον εικοστό
αιώνα
και τον εικοστό πρώτο αιώνα,
ένας ποιητής που γεννήθηκε
λες χτες το πρωί,
στην ακροθαλασσιά της Μαύρης
Θάλασσας,
εκεί που ο αγέρας το στεγνώνει το
κορμί
και που η νοσταλγία σκοτώνει την
καρδιά…
Είμαι ένας ποιητής
Γεννημένος χωρίς πατρίδα.
Η μοναδική μου πατρίδα:
η καρδιά…
Έχω αγαπήσει μια γυναίκα,
με πρόσωπο λευκότατο,
έχω διαβάσει
κάμποσες χιλιάδες βιβλία,
έχω κάμποσους φίλους,
είδα την Μακεδονία, τη Θεσσαλία
και την Ήπειρο,
είδα και τον Όλυμπο,
όπου οι Αρμάνοι βοσκοί
έχουν την ίδια ηλικία με τις μούσες
και το αίμα τους
τραγουδάει ένα τραγούδι πανάρχαιο,
είδα και την Πίνδο στον όποιο το κορμί
μο
δεν είναι εκεί θαμμένο
κατά την παράδοση των προγόνων,
είδα τα Βλαχοχώρια
κρεμασμένα στον ουρανό,
υποκλίθηκα στα Μετέωρα
στη βλάχικη φωλιά
όπου η πίστη ακουμπάει με το χέρι τον
ουρανό,
είδα τα ερείπια στην Αθήνα
και στη Ρώμη
και το αίμα μου
πνίγηκε σαν ένα δειλινό
στο Ιόνιο Πέλαγος…
Μετά,
όλον τον σεβντά μου
τον έριξα στον Θεό.

Hiu unu poetu
amintatu fãrã patridhã.
Singura’nj patridhã:
inima…
Amu ayãpisitã unã muljeari,
cu fatsa alberã,
amu adyivãsitã
’ndoauã nilji di cãrtsã,
amu avutã ‘ndoi oaspits,
li vidzuiu Machidunia, Thesalia
sh’Ipirlu,
lu vidzuiu Elimbulu,
iu picurarlji armãnj
au idghea ilichie ca muzili
shi sãndzili a loru
cãntã unu cãnticu strãvecljiu,
lu vidzuiu sh’Pindulu iu truplu’a’meu
nu va hibã ‘nmurmintatu
dupã aradha a straushiloru,
li vidzuiu Vlahuhorli
spindzurati di tseru,
mi’ncljinaiu Meteora
tu cubairlu armãnescu
iu pistea da cu mãna di tseru,
li vidzuiu aruvuirili di Athina
sh’Roma
dipu tu sãndzili a meu
tsi s’nicã ca unã amurdzitã
tu Ioniana Amari…
Di’apoia,
tutã sivdaia
nj’u’arcaiu pri Dumnidzã.
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V’alasu clirunumie
unu hiljiu,
unã retinã
pliguitã di mushuteatsa a lumiljei
shi unu ponu tsi va adarã explozie
tu unã metaforã.

Σας αφήνω κληρονομιά
έναν υιό,
έναν αμφιβληστροειδή χιτώνα
τραυματισμένο από την ομορφιά του
κόσμου
και έναν πόνο που θα εκραγεί
σε μια μεταφορά.
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Mithopoemu elino’machedo’armãnu
icã unã mitoloyie personalã
Hiu doxa alu Alexandru Machedon
sh’patridha pãryisitã,
hiu polimlu a diadohiloru
tsi si’adrã pi harta a suflitlui…
Hiu Eladha ‘nmurmintatã di Roma
shi Roma ‘nmurmintatã
Eladha…
Tu sãndzili a meu
fratili dzeaminu Odhiseu
chiru ma lai
di atselu ditu poemu
pri amarea fãndãxitã di Omeru,
Hiu Odhiseea…

Μυθοποίημα
Ελληνο’Μακεδο’Αρμάνικο ή μια
προσωπική μυθολογία
Είμαι η δόξα του Αλέξανδρου του
Μακεδόνα
και πατρίδα παρατημένη,
είμαι ο πόλεμος των διαδόχων
που έγινε πάνω στον χάρτη της
ψυχής…
Είμαι η Ελλάδα η θαμμένη από τη
Ρώμη
και η Ρώμη θαμμένη
Ελλάδα…
Στο αίμα μου
ο δίδυμος αδελφός μου Οδυσσέας
έχασε χειρότερα
από εκείνον του ποιήματος
πάνω στη θάλασσα της φαντασίας του
Ομήρου,
Είμαι η Οδύσσεια…
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Elino’Armãnlu
Ti fratslji a melji Armãnji di tu
Eladhã
Elinismolu
easti lumea a noastrã
vidzutã.
Armãniulu
easti lumea a noastrã
nividzutã.
Numa di Elino–Armãnu
easti ziya
anamisa di lumea vidzutã
sh’lumea nividzutã.

Ο Ελληνο’Αρμάνος (Ο
Ελληνό’Βλαχος)
Για τους αδελφούς μου Αρμάνους από
την Ελλάδα
Ο Ελληνισμός
είναι ο δικός μας κόσμος
ιδωμένος.
Η Αρμανοσύνη / Η Βλαχοσύνη
είναι ο δικός μας κόσμος
o αθέατος.
Το όνομα Ελληνο’Αρμάνος
είναι το ζύγι
ανάμεσα στον θεατό ‘ ιδωμένο κόσμο
και στον αθέατο ‘ ανίδωτο κόσμο.
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Tu uranolu absurdu a Balcanlui
Numa a mea nu easti pri vãrnã hartã,
ma yramili a ljei lumbrusescu
tu urano...
Inima a mea nu easti iuva,
ama bati cu puteari ninga voi,
fratslji a melji balcanits tsi u’ngrupats,
u cãlcats dipriunã shi u luats azvarna
pri sucãchili a Balcanlui,
ta s’hits cãndisits
ti niexistentsa a mea...
Ocljilji a melji nu s’vedu iuva,
ma mutrita’nj
vã ardi yisili pirifani
cãndu li’alinats scãrli a lumiljei
alãxits tu stranjili a meali
tsi li’aflatu tu sinduchea ali isturie
nyrãpsitã cu sãndzi...
Sãndzili a meu
lo di greashti...
Ore, frats balcanits!
bãgats oarã,
s’nu vã neacã sãltãnata
tu arena evropeanã.
Ore, frats balcanits,
cãndu va’mpulisits
s’nj’ashtirdzets fana
cãndu va’mpulisits
ti clirunumia a mea,
bãgats oarã!
Io, poetlu armãnu,
nica ãnj cãntu epodha
tu uranolu absurdu a Balcanlui.

Στον
παράλογο
Βαλκανίων

ουρανό

των

Το όνομά μου σε κανέναν χάρτη,
μα τα γράμματά της αστραφτοκοπάνε
στον ουρανό…
Η καρδιά μου πουθενά,
όμως χτυπάει δυνατά δίπλα σε σας,
αδελφοί μου σεις Βαλκάνιοι που τη
θάβετε,
την ποδοπατάτε μονομιάς και την
παίρνετε σβάρνα
στα σοκάκια των Βαλκανίων,
γιατί είστε πεπεισμένοι
για τη δική μου ανυπαρξία…
Τα δικά μου μάτια δεν φαίνονται
πουθενά,
αλλά η ματιά μου
σας καίει τα περήφανα όνειρα
όταν ανεβαίνετε τα σκαλιά του κόσμου
αλλαγμένοι ‘ ντυμένοι με τα δικά μου
ρούχα
που τα βρήκατε στα σεντούκια της
ιστορίας
της γραμμένης με αίμα…
Το δικό μου αίμα
άρχιζε να φωνάζει…
Ορέ, αδέλφια Βαλκάνιοι!
για προσέξτε,
μη σα πνίξει η υπερηφάνεια
στην ευρωπαϊκή αρένα.
Ορέ, αδέλφια Βαλκάνιοι,
πότε πολεμήσατε
να μου σβήσετε τη φήμη
πότε πολεμήσατε
για τη δική μου κληρονομιά,
για προσέξτε!
Εγώ, ποιητής Αρμάνος,
ακόμα για χρόνια τραγουδώ την επωδό
στον
παράλογο
ουρανό
των
Βαλκανίων.
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Unu cãnticu di cinushã
Ένα τραγούδι από στάχτη
Pri harta a suflitlui s’featsi arcoari,
scuthidea s’teasi…
Patridha a noastrã ari numã xeanã,
mirachea a noastrã nu si’avdi iuva,
di numa a noastrã
armasi mashi miryiuloyiu...
Ore frats,
tsi giunaticu s’nã dinjicãmu unu
cu’alantu,
s’nã’alumtãmu si’alãsãmu clirunumie
unu cãnticu nvirnatu.
Ore, frats, hãrsits’vã!
Va yinã xenjilji s’gioacã unu giocu
mushatu
pri cãnticlu a nostru di cinushã.

Πάνω στον χάρτη της ψυχής έπεσε
παγωνιά,
το σκοτάδι απλώθηκε…
Η δική μας πατρίδα έχει ξένο όνομα,
ο καημός μας δεν ακούγεται πουθενά,
από το όνομά μας
έμεινε μόνο το μοιρολόγι…
Ορέ αδέλφια,
Τι ηρωισμός είναι αυτός να
κομματιαζόμαστε ο ένας με τον άλλο,
να
παλέψουμε
να
αφήσουμε
κληρονομιά
ένα λυπημένο τραγούδι.
Ορέ, αδέλφια, χαρείτε!
Θα έρθουν οι ξένοι να χορέψουν έναν
ωραίο χορό
Στο δικό μας τραγούδι από στάχτη.
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Cãnticu trayicu
Άσμα τραγικό
Io, Yioryi al Vrana,
clirunomu a yislui
hiberboreu,
tsi u chischinipsi
unoarã, Elladha.
Io, hiberboreulu,
tsi si’ascãldã unoarã,
tu apili senzuali
ali Ionie,
Io, xinitlu,
io, bãrbatlu,
cu’arãnjili mucealji
di sãndzi,
di doru,
li’acljemu
tuti amãrili
ali Mediteranã
s’nji’anvãleascã
mirãchili,
si’nj li la arãnjili...
Eyeea tatsi, Ioniana tatsi,
Adriatica tatsi,
shi’o dipu singuru,
cu’arãnjili mucealji
di sãndzi,
di doru,
cu mirachea
spindzuratã,
tu’unã pulitie xeanã.

Εγώ, ο Γιώργης Βράνας,
κληρονόμος του ονείρου
υπερβόρειος,
που είδα με οξυδέρκεια
Κάποτε, την Ελλάδα.
Εγώ, ο υπερβόρειος,
που βούτηξε μια φορά,
στα ηδονιστικά νερά
του Ιονίου.
Εγώ, το ξενάκι,
εγώ, ο άντρας,
με τις ματαιοδοξίες μου μούσκεμα
στο αίμα,
στον πόνο,
και καλώ
όλες τις θάλασσες
της Μεσογείου
να μου καλύψουν
τους καημούς
να μου τις πλύνουν τις ματαιοδοξίες…
Το Αιγαίον σιωπά, το Ιόνιον σιωπά,
η Αδριατική σωπαίνει,
και εγώ εντελώς μοναχός,
με τις ματαιοδοξίες μουσκίδι
από αίμα,
από πόνο και νοσταλγία,
με τον καημό
κρεμασμένο,
σε μια ξένη πολιτεία.
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Avinatu ditu limbã

Κυνήγημα από τη γλώσσα

Mi’avinarã ditu limbã.
Limba undzea cu unã padi veardi,
io undzeamu cu unu calu agiunu.

Με κυνήγησαν από τη γλώσσα.
Η γλώσσα έμοιαζε σαν ένα πράσινο
λιβάδι,
εγώ έμοιαζα με ένα άλογο νηστικό.

‘Nã dispãrtsa avigljitori andrupãts
di tufechi,
teljiuri ‘ntruxiti
shi unã amari di lãcrinji.

Μας χώρισαν φύλακες ακουμπισμένοι
στα τουφέκια,
σύρματα αγκαθωτά
και μια θάλασσα από δάκρυα.
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Identitati

Ταυτότητα

Identitati arsã
ca unu flituru.
Nj’armasi cinusha
tu mãnji,
s’nu u ljia vimtu…

Ταυτότητα καμένη
σαν μια πεταλούδα/
Μου έμεινε η στάχτη
στα χέρια,
να μη μου την πάρει κανείς…

Identitati spindzuratã
di inimã.
S’tucheashti ca tseara
pri murminti.

Ταυτότητα κρεμασμένη
από την καρδιά.
Λιώνει σαν το κερί
πάνω στον τάφο.

Identitati agrãshitã
tu unã gepi
a Etãljei.

Ταυτότητα ξεχασμένη
σε μια τσέπη
του Αιώνα.
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Via Egnatia (2)

Εγνατία Οδός (2)

Via Egnatia putridzã.
Tu suflitlu’a meu
njiurismi di dhafnu
sh’di purtucãlji putridi.
Drãshcljeili si’ahãndusirã tu somnu…
Pri Via Egnatia
cãrvãnji cu yisi muriti
njiurismi di dhafnu
sh’di purtucãlji putridi.
Unã livã di Eyeea
xanaãnyeadzã thimisirli
moarti.

Η Εγνατία Οδός ρήμαξε.
Μες στην ψυχή μου
αρώματα δάφνης
και από σάπια πορτοκάλια.
Τα βήματα βούλιαξαν στην νύστα…
Στην Εγνατία Οδό
καραβάνια με νεκρά όνειρα
μυρωδιές από δάφνες
και από σάπια πορτοκάλια.
Ένας λίβας από το Αιγαίο
ξαναανασταίνει θύμησες
πεθαμένες.
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Patridha catacombã

Πατρίδα κατακόμβη

Patridha di nafoarã
nu mata sh’lu aproachi poetlu
Va nj’u adaru inima patridhã
shi va’nj mi’ngropu tu inimã,
tu patridha catacombã.

Η πατρίδα που είναι έξω
δεν τον ξαναπλησιάζει τον ποιητή.
Θα κάνω την καρδιά μου πατρίδα
και θα ενταφιαστώ στην καρδιά,
στην πατρίδα κατακόμβη.

Pri groapã va’nj seaminu
lilicili ali ashtiptari

Στον λάκκο μου θα σπείρω
λουλούδια της αναμονής.

Di vroarã
va yinã oaminji s’li anjiudzeascã
tu muzeulu ali inimã
tu patridha catacombã.

Καμιά φορά – στο μέλλον
θα έρθουν άνθρωποι να τα μυρίσουν
στο μουσείο της καρδιάς
Στην πατρίδα κατακόμβη.
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Mastea a ta

Η όψη σου

Mastea a ta
u vedu ca dupã unã geami
pruscutitã di ploaie.
Mastea a ta
nu ari sinuri.
cãndu voiu s’u hãidhipsescu
u hãidhipsescu
ca pri unã apã tsi curã.

Την όψη σου
την βλέπω σαν πίσω από ένα τζάμι
καταβρεγμένη από την βροχή.
Η όψη σου
δεν έχει σύνορα
όταν θέλω να τη χαϊδέψω
τη χαϊδεύω
σαν το τρεχούμενο νερό.

Şhi truplu a tãu
cãndu voiu s’lu acatsu
s’fatsi apã.

Και το κορμί σου
όταν θέλω να το πιάσω
γίνεται νερό.

Mastea a ta
easti lacrima
tsi’u virsã Eta
pi cãljiurili a meali
pondi.

Η όψη σου
είναι δάκρυ
που το έχυσε ο Αιώνας
στους δικούς μου δρόμους
τους έρμους.

Easti arãulu ninga cari
voi si’nj dormu
cãndu va mi’anvãleascã
chirolu
ca unã doagã.

Είναι το ποτάμι δίπλα στο οποίο
θέλω να αποκοιμηθώ
όταν θα με σκεπάσει
ο καιρός
σαν μια ντοάγκα ‘ βελέντζα
αφλόκιαστη.
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Arcadia
Canda hiu di eti aoa Tomis
mardzina di Amarea Laie
tu aestã veaclji pulitie
prota colonie elinã
di’apoia romanã.
Canda hiu di eti aoa
pri aesti sucãchi dreapti
paraleli
tsi’s bitisescu totna
tu amari.
Canda hiu di eti aoa
iu primuveara
arburilji
ãshi li mulgu câpãchili di oclji
di unã lunjinã di mediterana.
Canda hiu di eti aoa
iu si’avdi zghiclu paraxinu
a puljilui di-amari
shi iu u cunuscui
vrearea.
Ma io xinitipsii di multu
hiu blãstimatu
si’nji li portu patridhili
tu suflitu.

Αρκαδία
Λες και είμαι από αιώνες εδώ στην
πόλη Τόμις
στην άκρια της Μαύρης Θάλασσας
σε τούτη την παλαιά πολιτεία
την πρώτη ελληνική αποικία
κατόπιν ρωμαϊκή.
Λες και είμαι από αιώνες εδώ
σε τούτες τις ευθείες οδούς
τις παράλληλες
που πάντα τερματίζουν
στη θάλασσα.
Λες και είμαι από αιώνες εδώ
που την άνοιξη
τα δέντρα έτσι τα αρμέγουν οι λεύκες
από ένα φως μεσογειακό.
Λες και είμαι από αιώνες εδώ
που ακούγεται παράξενη κραυγή
του ψαρά
και όπου γνώρισα
Την αγάπη.
Αλλά εγώ από πολύ ξενιτεύτηκα
είμαι καταραμένος
και τις κουβαλώ τις πατρίδες
στην ψυχή.
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Xinitii

Η ξενιτιά

Xinitipsii di tuti,
ma prota, xinitipsii di io.
Mastea’nj undzeashti
la horizontu
cu unã hartã di sentimenti
nicati.

Ξενιτεύτηκα από όλα,
μα πρώτα, ξενιτεύτηκα από μένα.
Η όψη μου μοιάζει
στον ορίζοντα
με έναν χάρτη αισθημάτων
πνιγμένων.

Pampori nica’anchisescu
pri api,
mãndili nica fliturã
tu limãnji.

Βαπόρια ακόμα κινούν
πάνω στα νερά,
μαντίλια ακόμα πεταλουδίζουν
στο λιμάνι.

Iu suntu purtucalilji
tsi lj’adramu siryeani
cãndu dipunamu Eladha
cãtrã amari,
iu suntu purtucalilji?

Πού είναι τα πορτοκάλια
που τα σεριανίζαμε
όταν κατεβαίναμε στην Ελλάδα
προς τη θάλασσα,
πού είναι τα πορτοκάλια;
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Eladha
Ελλάδα
Eladha a ahãndimiloru albi,
Eladha a ayalmiloru perfecti
u’ngrupaiu tu io,
cãndu io isunji mi’ngrupaiu
cu unã mãnã varvarã.
Nj’armasi Eladha a ayalmiloru
cu bratsãli frãmti.

Την Ελλάδα των λευκών χαραδρών,
την Ελλάδα των τέλειων αγαλμάτων
την έθαψα μέσα μου,
όταν εγώ ο ίδιος θαβόμουν
με ένα χέρι βάρβαρο.
Μου έμεινε η Ελλάδα των αγαλμάτων
με τα σπασμένα χέρια.
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Mardzina di’amari
Cãndu straushlji a melji nu’sh mata
arãvda bana,
ishea furi.
Alumta contra a dushmanjiloru,
cãnta di cripari shi cãtivãroarã
ãshi afla arihatea pi fearica ditu
pãduri…
Io asãndzã, cãndu nu mata potu
si’nj aravdu bana
mi ducu la amari, mi tindu pri mealu
shi’ascultu dirnarea a chimatiloru.
Mutrescu di’arvigãra,
tuti gioacã cumu Albili…
Atumtsea nu mata shtiu cari suntu
dushmanjilji,
nu mata shtiu cari hiu io,
tuti’s furtunã shi plãngu nicurmatu!
Cãndu bora acumtinã ãnj caftu armatili
s’nu ma mi frãngã nividzutili,
ma apala’i chirdutã shi cordzãli suntu
di’arudzinã.
Tuti grescu a moarti!
Mi tornu cãtrã mini shi’nj mi’ahulescu
ma nu ãnj mi aflu.
Mashi atumtsea – duchescu io cã hiu
mortu
sh’mi’nyisesdzu furu…

Στην άκρη της θάλασσας
Όταν οι προπάπποι μου δεν μπορούσαν
να υπομένουν άλλο τη ζωή,
έβγαιναν ‘ γίνονταν κλέφτες,
Πάλευαν κατά των εχθρών
πότε για να ξεσκάσουν και από καμιά
φορά
έτσι έβρισκαν το ραχάτι τους στη
φτέρη του δάσους…
Εγώ σήμερα, όταν δεν πολυμπορώ
να υπομένω τη ζωή
πηγαίνω στη θάλασσα, τεντώνομαι
στην ακρογιαλιά
Και ακούω τον σπαραγμό των
κυμάτων.
Κοιτάζω γύρω’γύρω,
΄λα χορεύουν όπως οι λευκές
νεράιδες…
Τότε δεν ματαξέρω ποιοι είναι οι
εχθροί,
δεν ματαξέρω ποιος είμαι εγώ,
Όλα είναι φουρτούνα και κλάμα
ασταμάτητο!
Όταν η μπόρα σταματάει αναζητώ τα
άρματά μου
μη και με σπάσουν’λυγίσουν οι
αόρατες,
αλλά η απάλα μου είναι χαμένη και οι
χορδές είναι σκουριασμένες.
Όλα καλούν τον θάνατο!
Γυρνώ προς εμένα και ψαχουλεύομαι
μα δεν με βρίσκω.
Μόνο τότε – καταλαβαίνω εγώ πως
είμαι νεκρός
και ονειρεύομαι –πως είμαι–
κλέφτης…
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Alumta

Η πάλη

Easti unã alumtã
tsi u dau cathiunã dzuã
cu zboarãli,

Είναι μια πάλη
που τη δίνω κάθε μέρα
με τα λόγια.

Unã alumtã mutã,
nishtiutã.

Μια πάλη μουγγή,
άγνωστη.

Pri cãmpu a xinitipsiriljei
ãnj caftu mastea.

Στην πεδιάδα του ξενιτεμού
χρόνια ψάχνω την όψη μου.

Ninga mini unã stamnã
nj’adastã cinusha.

Πλησίον μου μια στάμνα
περιμένει τη στάχτη μου.
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Ayalma

Άγαλμα

Unã ayalmã albã apiri dininti’nj
di tru nalbastru ali Eyee,
unã ayalmã idhee,
sh’lu thimisiiu diunãoarã Heraclitlu,
sh’tutã atsea lumi veaclji di filosofi
‘nmurmintatã tu nalbastru.

Ένα λευκό άγαλμα ξημέρωσε μπροστά
μου
από το γαλάζιο του Αιγαίου πελάγους
ένα άγαλμα ιδέα,
και μου θύμισε αμέσως τον Ηράκλειτο
κι όλο τον αρχαίο κόσμο των
φιλοσόφων
θαμμένο μες στο γαλάζιο.

Unã ayalmã aburu
apiri di tru amari
shi si’alinã la tseru.

Ένα άγαλμα από ατμό
φάνηκε στο λυκόφως απ’ τη θάλασσα
κι ανέβηκε στον ουρανό.
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Alargu

Μακριά

Alargu, alargu – casa’nj aruzvuitã
Tu cornu – muma’nj lãitã
Zburashti cu cãndila.

Μακριά, μακριά – το
σπίτι γκρεμισμένο
Στην άκρια– η δόλια η μάνα μου
Μιλά με την καντήλα.

Alargu, alargu – ficiuramea’nj…
Cãnticlu a ljei
Si astrapsi tu cufalili ditu suflitu.
Mãnjli alu tati
Apirirã ca niscãnti shindãnji, tu isihie.

Μακριά, μακριά – η παιδικότητά
μου…
Το δικό της άσμα
Το πέταξε μες στους μυχούς της ψυχής.
Τα χέρια του πατέρα
Ξημερώθηκαν σαν κάτι κηροπήγια,
στην ησυχία.
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Ponu

Πόνος

Mi doru gãrdinjili mãrãnyipsiti
Ninti di amintari.
Mi doru arãnjili ahãntoru straushi.
Mi doari picurarlu fãrã cupie,
Naftulu fãrã cãravi,
Mi doari muntili nialinatu,
Bãrbatlu fãrã muljeari,
Muljearea fãrã bãrbatu.
Mi doari hiclu fãrã poami,
Casa fãrã citii,
Murlu fãrã icoanã.
Mi doari preftulu fãrã lituryie.
Mi doru murmintsãlji fãrã crutsi,
Mi doru minduirli fãrã zboarã,
Zboarãli fãrã’nyrãpsitoru.
Mi doari durearea.

Με πονούν οι μαραμένοι κήποι
Πριν απ’ τον τοκετό.
Με πονούν οι ματαιοδοξίες τόσων
προπάππων.
Με πονάει ο ποιμένας δίχως ποίμνιο,
Ο ναύτης δίχως καράβι,
Με πονάει το απάτητο βουνό,
Ο άντρας δίχως γυναίκα,
Η γυναίκα χωρίς άντρα.
Με πονάει η άκαρπη συκιά,
Το σπίτι δίχως στέγη,
Ο τοίχος χωρίς εικόνισμα.
Με πονάει ο ιερέας που δεν λειτουργεί.
Με πονούν τα μνήματα χωρίς
σταυρούς,
Με πονούν οι σκέψεις δίχως λόγια,
Οι λέξεις που δεν έχουνε γραφή.
Με πονάει ο πόνος ‘ τ’ άλγος.
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Haraua sh’lacrima

Η χαρά και το δάκρυ

Ore frats,
u’ngrupatu numa,
u’ngrupatu limba,
u’ngrupatu sh’inima!

Ορέ αδέλφια,
το θάψατε το όνομα,
τη θάψατε τη γλώσσα,
Τη θάψατε και την καρδιά!

Tora di’oarã,
armasi cãnticlu,
armasi agioclu,
armasi pirifanjia,
armasi niholu,
tsi u thimiseashti inima,
tu unã limbã xeanã.

Τώρα για την ώρα,
έμεινε το τραγούδι,
έμεινε ο χορός,
έμεινε η υπερηφάνεια,
έμεινε ο ήχος,
που τον θυμίζει η καρδιά,
σε μία γλώσσα ξένη.

Mãni va yinã xenjilji
sh’va dzãcã:
tsi cãnticu mushatu
au adratã straushlji.

Αύριο θα έρθουν οι ξένοι
και θα ειπούν:
τι ωραίο τραγούδι
έχουν φτιάξει οι προπάπποι.

Ti xenji: haraua,
ti mortsãlji a noshtri:
lacrima.

Για τους ξένους: η χαρά,
για τους νεκρούς μας:
το δάκρυ.

Ore frats,
tsi mushatu vã’ngrupatu!

Ορέ αδέλφια,
τι ωραία που θαφτήκατε!

200

DHIMITRI FUCHI

Amintatu la1967, tu hoara Andon Poci, Arbinishii.
Bitisi Facultatea di Filoloyii, Gyirokastro.
Bãneadzã Athina.
Anyrãpseashti poemati, prozã, pi limbili armãnesascã, arbinisheascã, gãrtseascã.
Ari etimu unu romanu pi armãneashti: “Hronica a unãlji hoarã di yinyits anji”

Δημήτρης Φούκης
Γεννημένος το 1967, στο χωριό Αντόν Πότσι, Αλβανία.
Πτυχιούχος της Σχολής Φιλολογίας Αργυροκάστρου.
Ζει στην Αθήνα.
Γράφει ποιήματα, διηγήματα, στα αρμάνικα, αλβανικά, νεοελληνικά.
Έχει έτοιμο προς έκδοση ένα μυθιστόρημα στα αρμάνικα: «Το χρονικό ενός χωριού για είκοσι έτη»
*Poematli alu Dhimitri Fuchi suntu
shutsâti pi gârtseashti di poetu.
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Ahãrzitã
Prota,
escu Armãnu
di’apoea omu!
Moartea easti irinji.
Easti calea iu cu tinjie
va prindea si urmã
fudulichea umineascã!
Cãndu intunearicã
tini cheri calea!
Ama, di alantã parti,
cali ari!
Ari cali!
aplo Dumnidzãulu chicã omlu
ta îshi spunã andicra a ljei!
Tini mushatã, cundiljeatã,
adãrãmintulu a zboariloru!
unu metru a uidisiriľei…
Moartea nu anuleadzã durearea!
Nu giudicã tinjia.
U achicãseshti cãndu amintsã,
cãndu ti’ntunearits.
Haraua easti tu cali.
Hirlu ali mirã totãna easti albu.
Plãngulu easti tsi ari dauã fatsi:
ma ici vãrnoarã nu spusi
partea atsea dultsi!

ΔΩΡΕΑ / ΧΑΡΙΣΜΑ
Εν πρώτοις,
είμαι Αρμάνος
κατόπιν άνθρωπος!
Ο θάνατος είναι ερημιά.
Είναι η οδός όπου με τιμή
θα έπρεπε να ακολουθεί
η ανθρώπινη αλαζονεία!
Όταν βραδιάζει
εσύ χάνεις την οδό!
Αλλά, από την άλλη μεριά,
δρόμος υπάρχει!
Υπάρχει δρόμος!
απλό ο Θεός πλάθει τον
άνθρωπο
για να αποδείξει το αντίθετό
του!
Εσύ όμορφη,
κοντυλοφτιαγμένη,
έργο των λέξεων – των λόγων!.
Ένα μέτρο διακανονισμού…
Ο θάνατος δεν ακυρώνει τον
πόνο!
Δεν δικάζει την αξιοπρέπεια.
Τη νοιώθεις όταν γεννάς,
τότε που σκοτινιάζεις.
Η χαρά βρίσκεται καθ’ οδόν.
Το νήμα της μοίρας πάντα είναι
λευκό.
Το κλάμα έχει πάντοτε δύο
όψεις:
μα καμιά φορά δεν έδειξε
την γλυκιά του πλευρά!
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Ãnj dzãsirã

Μου είπαν

Ãnj dzãsirã:
bagã’ts armata
shi’nchisimu tu alumtã!

Μου είπαν:
βάλε τ’ άρματα
να κινήσουμε για πόλεμο!

Shi ashi feciu!

Κι έτσι έκανα!

Armãtusitu tora,
nj’armasi
s’caftu alumta.

Αρματωμένος τώρα
μου έμεινε
να αναζητήσω τον πόλεμο.
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***
Pãtidzatu
numa: Dhimitri Fuchi,
Hiljilu alu Nicola
shi ali Ioryulã,
cari mashi oaminji di aradhã nu
sãntu, ‘
cã agiutarã
ta si’yinã tu banã aestu
mistiryiu!

***
Βαπτισμένος,
όνομα: Δημήτρης Φούκης,
Γιος του Νικόλα
και της Γιωργούλας,
που μόνο ασήμαντοι δεν
είναι,
γιατί συνέβαλαν
να’ρθει στη ζωή αυτό το
μυστήριο!
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Mi mãyipsirã trei lucri

Με μάγεψαν τρία πράγματα

Trei lucri mi mãyipsirã tu banã:
yisili a njicuramiljei,
avutsãljia a limbãljei,
aestã dumnidzascã muzicã
bizantinã
tu aculuthie!

Τρία πράγματα με μάγεψαν:
τα όνειρα της νιότης μου,
ο πλούτος της γλώσσας,
αυτή η θεϊκή μουσική
η βυζαντινή
στην ακουλουθία!
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Pulitia
Η ΠΌΛΙΤΕΙΑ
Shi’ashi,
pi’anarga, pi’anarga
u lomu sh’pulitia
tsi’alantsã alãsarã.
Tu’ahãnti chireri,
amintãmu shi noi ‘ nã oarã!
Shi pulitia bãneadzã
cã ti ljea haraua!
Shi nu neagã shi s’disicã
di’arãsu
chirutslji,
va s’yinã şi’dzuua a noastã!

Κι έτσι.
χαλαρά, χαλαρά
την πήραμε την πόλη
που οι άλλοι εγκατέλειψαν.
Στις τόσες ήττες,
νικήσαμε κι εμείς – μια φορά!.
Και η πολιτεία ζει
ώστε να σε παίρνει η χαρά!
Και δεν πάει να πεθαίνουν στα
γέλια
οι χαμένοι,
θα έρθει κι η δική μας μέρα!

Heroi va himu,
A s’hibã sh’dupu moarti…

Ήρωες θα γίνουμε,
Κι ας είναι μετά θάνατον...

Sh’mortsã,
tufechili, susu va li sculãmu!
Sh’tsiva tsi nã mãcã hicatili
easti idheea
cã nã dzuuã
va nã’u caftã nãpoi pulitia…

Και νεκροί,
τα τουφέκια, ψηλά θα τα
σηκώσουμε!!
Και κάτι που μας τρώει το
συκώτι,
είναι η ιδέα
ότι μια μέρα
θα μας ζητήσουν πίσω την
πόλη…
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Ascundemu zboarãli

Κρύβουμε τα λόγια

Nu scutemu nitsiunu zboru
din gurã
di furnjia
cã vremu s’fãnãrusimu
minduirili a noastri ascumti.

Δεν βγάζουμε ούτε μια λέξη
από το στόμα
εξ αιτίας
του ότι θέλουμε να
φανερώσουμε
τις κρυφές μας σκέψεις.
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Nji lipsescu adzã

Μου λείπουν σήμερα

Nji lipsescu adzã
doauã lucri:
silueta a tauã tsi dusi sh’tuchi
shi murmintulu.

Μου λείπουν σήμερα
δύο πράγματα:
η σιλουέτα σου που πήγε κι
έλιωσε
και ο τάφος.

Nu u shtiu
cari di dauli easti posibilã.

Δεν το γνωρίζω
Ποιο από τα δύο είναι εφικτό.
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VIA EGNATIA — Calea Mari

Εγνατία Οδός – Οδός Μεγάλη

Tu Via Egnatia
tu Calea Mari
va dzãcã,
easti calea ndreaptã
iu si veadi minciunea!

Στην Via Egnatia,
στην Μεγάλη Οδό
πάει να πει,
είναι οδός ευθεία
στην οποία φαίνεται το ψεύδος!

Aclo,
iu unã cãndilã
vãrnãoarã nu si’apleacã
aclo iu Soarili
cu lunjinã si hãrneashti!

Εκεί ,
που ένα καντήλι
ουδέποτε χαμηλώνει,
εκεί όπου ο Ήλιος
με το φώς ταΐζεται!

Shi fãrã cinushi!
Canda si’eara ocljilji
a mortului!

Και χωρίς στάχτη!
Λες κι ήταν τα μάτια
του νεκρού!

Fãrã mumã!
Easti dipu canda si eara Planeta
mascuri!

Χωρίς μάνα!
Είναι εντελώς σαν να ήταν ο
Πλανήτης αρσενικό!

Fãrã apunti!
Tretsi shi
dinãpoi nu ti tornji!
Cu frica
tsi ts’misurã
aumbra!

Χωρίς γέφυρα!
Περνάς και
πίσω δεν γυρνάς!
Με τον φόβο
που σου μετράει
τη σκιά!

Shi tsi’armãni
unã nustimadhã amarã!
Andirsa soarili lumbruseashti
tu bratslu a cãndilãljei!

Και ό,τι μένει
μια νοστιμιά πικρή!
Διστακτικά ο ήλιος λάμπει
στην αγκαλιά του καντηλιού!

O mumã!
Nu plãndzi fumealjea
tsi nu’ai!

Ω μάνα!
Μην κλαις την φαμίλια
οπού δεν έχεις!
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Daua rhapsodie

Η δεύτερη ραψωδία

Nu easti caishtitsi s’mori
lãndzitu!
Voi s’moru, ma nu potu!
Di fricã nji si anãltsã sãndzili
shi cumu va’u loats shi cu
mintea
easti unã stari birdhipsitã!
Di alantã parti,
easti giunaticu s’mori!
Easti cutidzari si’dzãts:
«Agiundzi!»
Sh’tsi cara cã ata va s’plãngã
tutu chirolu
sh’tu nipãriyurisiri va s’dzãcã:
«Cã tse, lãi hiljiu? »

Δεν είναι που ξέρεις πως θα
πεθάνεις άρρωστος!
Θέλω να πεθάνω μα δεν
μπορώ!
Από το φόβο μού ανέβηκε το
αίμα
και πώς θα το κατανοήσετε
είναι μια κατάσταση
μπερδεμένη!
Από την άλλη μεριά,
είναι παλικαριά το να πεθάνεις!
Είναι τόλμημα να πεις:
«Φτάνει!»
Και τι που η μάνα θα κλαίει
όλον τον καιρό ‘ ασταμάτητα
και για την παρηγόρια της θα
λέει:
«Γιατί, καημένο μου παιδί;"

S’mi tsãnã mbratsã
sh’tu aestã solemnitati
unu yisu s’hiu!
Ma ata easti nipãriyurisitã,
shi moru ningã unã’oarã
‘ntru moarti.

Να με κρατάει αγκαλιά
και μες σε αυτή την
επισημότητα
ένα όνειρό της να είμαι!
Μα η μάνα είναι απαρηγόρητη
και πεθαίνω άλλη μια φορά
μέσα στον θάνατο!
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Treia rhapsodii

Η τρίτη ραψωδία

Ishirã fantasmili
sh’nã bãshearã pi dauli fatsi!
Nu eara bãsheri di’alithhea
ma di’alithhea undzea
ca di’alithhea!

Βγήκαν τα φαντάσματα
και μας φίλησαν στα δυο
μάγουλα!
Δεν ήταν φιλιά αληθινά,
μα στ’ αλήθεια έμοιαζαν
τόσο αληθινά!

Shi tini ti bashu întru oclji
nãinti s’mi’afundusescu tu
scutidhi.
Shi alas’lu ermulu di vimtu
tsi fudzi shi si toarnã
aclo
iu iarba si pari ca cinushi.
Shi lilicili s’featsirã arburi
iu aspindzurãmu
ureacljili a noastri!
Cã easti dhisculã turnarea
cãndu nu ai aleaptã Calea.
Shi numa a noastrã isa’isa
alichitã cu sarca’nã!

Και σένα σε φιλώ στα μάτια
πριν βυθιστώ μες στο σκοτάδι.
Και άσε τον έρμο τον αγέρα
που πάει και που γυρνάι
εκεί
που το χορτάρι μοιάζει με
στάχτη!
Και τα λουλούδια γίναν
βελανιδιές
όπου κρεμούμε
τ’ αυτιά μας!
Γιατί είναι δύσκολη η
επιστροφή
όταν δεν έχεις διαλέξει την
Οδό.
Και το όνομα μας ίσα’ίσα
κολλημένο με τη σάρκα μας.
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Proloyu

Πρόλογος

Cã tse nã si pari adzã
Chirò greu
cãndu thimisimu
tricutlu alãvdatu?

Γιατί μας φαίνεται σήμερα
ο καιρός βαρύς
όταν θυμούμαστε
το ένδοξο παρελθόν;
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S’mori easti proyresu

Το να πεθάνεις είναι πρόοδος!

Cãndu badz cljeaea,
aplo nclidz,
tricutlu, prizentulu!

Όταν τοποθετείς το κλειδί,
απλά κλειδώνεις,
το παρελθόν, το παρόν!

Ma chirolu
easti fãrã njilã.

Μα ο χρόνος
είναι αμείλικτος!

Nu easti cilistisiri
atumtsea cãndu apãrnjeshti!
Aplo bãnedz
existentsa a tauã!

Δεν είναι εμμονή
τότε που εκκινείς!
Απλά βιώνεις
την ύπαρξη σου!

Nu plãndzi ti atsea tsi chirushi.
Easti ncotu.

Μην κλαις γι’ αυτό που έχασες!
Είναι ανώφελο.

Si’alumtsã,
ama cãndu cheri,
s’vedz dushmanlu a tãu tu yisu
shi s’pãlãcãrseascã mãratlu
s’nu ti dishteptsã!

Να πολεμάς,
αλλά όταν χάνεις,
να βλέπεις τον εχθρό σου
στ’όνειρο
να σε παρακαλάει ο έρμος
να μην ξυπνήσεις!

Ta s’mori
easti proyresu.
Ma nu ti’alasã
s’u hãrseashti.
Vidzui oaminjilji a mei
s’mi plãngã!
Lilici, lilici, multi lilici
shi plãnguri:
Ma nu achicãsii ghini:
plãngu ti mini
ma ti mira a loru?

Το να πεθάνεις
είναι πρόοδος!
Μα δεν σε αφήνουν
να το χαρείς!
Είδα τους ανθρώπους μου
να με κλαίνε!
Λουλούδια, λουλούδια, πολλά
άνθη
και κλάματα:
Μα δεν κατάλαβα καλά:
κλαίνε για μένα
ή για τη μοίρα τους;
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Tu gãrdina cu iasaminji

Στον κήπο με τα γιασεμιά

Tu gãrdina cu iasaminji, nicatã tu
lunjinã, mplinã di anjiurizmi, a tsãia
tsiva ts’lipseashti. Easti aumbra,
huzmicheara. Cu doauli mãnji a ljei
albi shi lishoari ca avra. Cu doauli
budzã a ljei aroshi cari tsã dzãtsea
zboarã tsi nu li’aveai avdzãtã. Lipsirea
a ljei ntru gãrdina cu iasaminji, nicatã
tu lunjinã, mplinã di anjiurizmi, cu
mãnjili a ljei albi shi lishoari ca avra,
cu budzili a ljei aroshi tsi tsã dzãtsi
zboarã tsi nu li’ai avdzãtã. Easti cã lj
ti’aspari a somnului sterpu, nu tsiva si
ts’ncljidã ocljlji. Easti cã agãrsheashti
numa a ljei.

Στον κήπο με τα γιασεμιά πνιγμένο με
φως, γεμάτον αρώματα, εσένα κάτι σου
λείπει. Είναι η σκιά, η υπηρέτρια. Με
τα δυο χέρια της άσπρα και ελαφριά
σαν αύρα. Με τα δύο κόκκινα χείλη
της, που σου έλεγαν λόγια που δεν τα
είχες ακούσει. Η απουσία της μέσα
στον κήπο με τα γιασεμιά, πνιγμένη με
φως, γεμάτον αρώματα, με τα δυο
άσπρα χέρια της και τα ανάλαφρα σαν
αύρα, με τα δύο κόκκινα χείλη της, που
σου λέει λόγια που δεν τα έχεις
ακούσει. Είναι που φοβάσαι τον άγονο
ύπνο, κι όχι κάτι που σου κλείνει τα
μάτια. Είναι που ξεχνάς τ' όνομά της.
Δεν ξαναβγαίνεις στον κήπο. Αλλά τα
γιασεμιά ανθίζουν. Η σκιά τής
υπηρέτριας ξεφλουδίζει, με τις ώρες τη
μοναξιά. Με τα δύο της χέρια, άσπρα
και δροσερά, να τους λει λόγια που δεν
έχουν ξανακούσει, με τα δύο κόκκινα
χείλη της. Την πόρτα την κλειστή τη
φοβάται, μα ελπίζει. Το κλάμα σου το
σιωπηλό το περνάει για ύπνο. Ο ήλιος
κλέβει τις ώρες, μα η σκιά σκεπάζει τα
μάτια σου. Χάνεις τα λόγια σου, ξεχνάς
τ' όνομα της.
Μέσα στον κήπο με τα γιασεμιά,
λουσμένον με φως, γεμάτον αρώματα.
Πάντα, ανάμεσα σε δύο κηδείες
υπάρχει ένας κήπος. Έτσι πίνεται ο
καφές. Και ο θάνατος, πάντα, φυλάει
καλά τις αναμνήσεις.
Ο δρόμος είναι το μεθύσι της ψυχής ‘
που δείχνει χαρά, που δείχνει λύπη.
Μέσα στο κήπο με τα γιασεμιά τα δύο
της χέρια, άσπρα και δροσερά σαν
αύρα, τα δυο κόκκινα χείλη της να σου
λένε λόγια που δεν είχες ακούσει.
Ψυχρός και ξερός ειν' ο χειμώνας, μα
θυμάσαι τα γιασεμιά, τα αρώματα, το
φως.
Η σκιά βύθισε, μέσα στο ύπνο σου, τον
φόβο σου μέσα στο κήπο.

Nu mata eshti tu gãrdina. Ma
iasaminjilji bubuchisescu. Aumbra a
huzmicheariljei s’njirã cu discujirea a
singuritatiljei. S’muluseashti cu mãnjili
a ljei albi shi avroasi, cu cuvendi
niavdzãti, cu budzili aroshi, a ushiljei
ncljisã lj si’pari, ma ari sperantsã.
Plãngulu a tãu, atselu ayãlisitlu, ãlj si
pari ca somnu. Furã oarili soarili, ma
aumbra ts’ncljidi ocljilji. Ts’fudzi gura,
agãrsheshti numa’lj.Namisa di gãrdinã
cu iasaminji, nicatã tu lunjinã, mplinã
di anjiurizmi.
Dipriunã, ntru dauã ngrupãciunji
existeadzã unã gãrdinã. Ashi si bea
cafelu. Shi moartea totãna
pãndãrãseashti ghini adutserili aminti.
Calea easti mbitarea a suflitlui, tsi
spuni harauã, tsi spuni dipirãri.
Tu gãrdina cu iasaminji, mãnjili a ljei
albi shi lishoari ca avra, budzili a ljei
aroshi, s’tsã dzãcã cuvendi tsi nu li
avea avdzãtã.
Arãcuroasã shi seacã easti iarna, ma
thimiseshti iasaminjilji, njiurizmadhili,
lunjina.
Aumbra si’ndeasã, intrã tu somnulu a
tãu, tu frica a tauã, nolgicã di gãrdinã.
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Poetlu

Ο ποιητής

Gioni
Sh’singuru
Pi oslu a lunjinãljei.
Picurarlu a chirolui
Pashti cupia a’‘ntunicatlui.
Crimã ti puljilji

Γενναίος
Και μόνος
Στο κόκαλο του φωτός.
Ο ποιμένας του χρόνου
Βόσκει το κοπάδι του ερέβους.
Κρίμα για τα πουλιά
που κελαηδούν στα κλουβιά.

Tsi cãntã tu cãfasuri.
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Ma muriiu

Εάν πεθάνω

Tru ocljilji a voshtri
S’nj’adãrats murmintulu,
Ma vidzutu cã muriiu di seati.
Ma muriiu di unu dor niastimtu
Tru inima a liundarlui
S’mi’ngrupats.

Στα δικά σας μάτια
Να μου φτιάξετε το μνήμα
Μα είδατε πως πέθανα από δίψα.
Αλλά πέθανα από έναν άσβηστο
καημό,
Στην καρδιά του λιονταριού
Να με θάψετε.

216

Peisagiu

Τοπίο

Cãtushea cu coada laie,
Arumigã’ndauã steali
Cu dintsãlji’ntruljisits.
Cu cãtsutlu a ocljiloru
Antunicatlu lu’mpãrtsã pi disu.
Cãndu io ti bashu.

Η γάτα με τη μαύρη ουρά
Μηρυκάζει κάμποσα αστέρια
Με τα δόντια τα αιχμηρά.
Με το μαχέρι των ματιών
Το σκοτάδι σκίζει στα δύο.
Όταν εγώ σε φιλώ.
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Armãna

Αρμάνα

Hii lupoanji…
Tsi vrei s’nji zgrãnji frãmtea,
Ma lunjinã hii tsi truplu’nji contureshti!
Hii sfulgu…
Tsi mi ardi
Cu discãrcari ilectricã,
Armãnã!

Είσαι λύκαινα…
Και θες να μου γρατσουνίσεις το
μέτωπο,
Μα φως είσαι που το σώμα μου
περιχαράσσεις.
Είσαι αστραπή…
Που με καίει
Με εκκένωση ηλεκτρική,
Αρμάνα!
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TOMA ENACHE
S’amintã la 01.11.1970, tu hoara Mihail Kogãlniceanu, Dobrugea.
Fumealjia: di partea a tatã’sui eara di Paticina shi di partea a dadã’sai di Katerini.
Deapoia pap’su shi mai’sa di doauli pãrtsã agiumsirã Bituli.
Toma enache bitisi Institutlu di Artã Dramaticã – filmu shi theatru
Ahurhinda cu anlu 1997 lucrã tu multi theatri di Bucureshti shi la Tiliviziuni .
Cãrtsã tipusiti:
- “Picurarlu a ideiloru”, poemati pi armãneashti, 2004
- “Vrearea ca unã mulitsã”
Toma Enache bãgã thimeljiu la nãulu, mudernulu theatru tu limba armãneascã :
- “ Tenda”‘ unu show muzicalu shi coreyraficu tu limba armãnã.
- “ Minciunoslu” di Carlo Goldoni, pi armãneashti.
- “Secta a muljerloru icã Nirolji “ di Aristophanus. Aestu theatru pi armãneashti fu spusu
Custantsa, Tirana, Curceaua, Veria shi fu aprucheatu cu mari harauã di armãnami.
Toma Enache adrã protlu filmu pi limba armãnã – “Nu hiu faimosu, ama hiu Armãnu”, 2014. Elu
andreapsi reghia, stsenarilu shi giucã shi rola printsipalã ca theatrinu.
La 2015 scoasi filmulu’documentaru “Armãnii ‘ di la faimoshlji Manachia pãn di… Nu hiu faimos”

Θωμάς Ενάκε (Γιαννάκης)
Γεννήθηκε την 01.11.1970, στο χωριό Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου, Δοβρουτσά.
Οικογένεια: από τη μεριά του πατέρα του ήταν από το χωριό Πατιτσίνα και από τη μεριά της
μητέρας του από την Κατερίνη.
Κατόπιν ο παππούς του και η γιαγιά του και από τις δυο πλευρές έφτασαν στην Μπίτουλια, νυν
Μοναστήρι.
Ο Θωμάς Ενάκε είναι πτυχιούχος του Ιδρύματος Δραματικών Τεχνών – φιλμ και θέατρο
Ξεκίνησε το 1997 να εργάζεται σε πολλά θέατρα στο Βουκουρέστι και στην Τηλεόραση.
Βιβλία εκτυπωμένα:
«Ο ποιμένας των ιδεών», ποιήματα στα αρμάνικα, 2004
«Η αγάπη σαν ένα μουλαράκι»
Ο Θωμάς Ενάκε έθεσε τα θεμέλια στο νέο, σύγχρονο θέατρο στην αρμάνικη γλώσσα:
«Τέντα» ‘ ένα μουσικό και χορογραφικό σόου στην αρμάνικη γλώσσα.
«Ο ψεύτης» του Carlo Goldoni, στα αρμάνικα.
«Secta a muljerloru icã Nirolji» ( „Νεφέλες”) από τον Αριστοφάνη. Τούτο το θεατρικό έργο στα
αρμάνικα παίχτηκε σε Κωνστάντσα, Τίρανα, Κορυτσά, Βέροια και έγινε δεκτό με μεγάλη χαρά
(ενθουσιασμό) από τους Αρμάνους.
Ο Θωμάς Ενάκε γύρισε το πρώτο φιλμ στην αρμάνικη γλώσσα – «Δεν είμαι διάσημος, αλλά είμαι
Αρμάνος/Βλάχος», 2014. Ο ίδιος σκηνοθέτησε, έγραψε το σενάριο και έπαιξε τον πρωταγωνιστικό
ρόλο σαν θετράνθρωπος.
Το 2015 γύρισε το κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ «Αρμάνοι – από τους φημισμένους Μανάκια έως
το… δεν είμαι διάσημος».
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Cilimeanu
Voi mash s’yinea tati
sã’nj tragã unã pliscutã
shi ocljulu ãmplinu di lãcãrnji
s’minduiascã…
Easti zori cã aushescu,
perlu dusi shi cari va s’mãrtiriseascã
cã hiu cilimeanu?
Muljerli, fliturlji, puljlji
nu si’asparu di mini.
Ideili nu aushescu vãrnãoarã…
Voiu mashi tati s’yinea’ndreptu
cãtã mini
shi muljerli, puljilji, ideili
s’lu veadã cumu ãnj da unã pliscutã.

Το μικρό παιδί
Θέλω μονάχα να ’ρχόταν ο πατέρας
να μου αστράψει μια μπάτσα
και το μάτι γεμάτο δάκρυα
να αναλογιστεί…
Είναι δύσκολο που γερνάω.
τα μαλλί πάει και ποιος θα μ’
αποκαλύψει
πως είμαι μικρό παιδί;
Οι γυναίκες, οι πεταλούδες, τα πουλιά
δεν τρομάζουν από μένα.
Οι ιδέες δεν γηράσκουν ποτέ…
Θέλω μονάχα ο πατέρας να ’ρχόταν
ορθός
προς εμένα
και οι γυναίκες, τα πουλιά, οι ιδέες
να τον δουν πώς μου δίνει μια μπάτσα.
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Ars poetica

Ποιητική τέχνη

Poezia easti mash unã hiintsã
cu trupu ancãpãtoru di murmints
iu batu arada ahãnti inimi,
tush canda batu tu unu abisu di sãndzi,
shi’u mutã mãna
a poetlui, cari’shi
sapã groapa singuru
shi’ngrupatu
mutreashti la’ngrupari.

Η ποίηση είναι μοναχά μια ύπαρξη
με κορμί ευρύχωρο για τάφους
όπου χτυπούν στη σειρἀ τόσες καρδιές
σαν να χτυπούν σε μιαν αιμάτινη άβυσσο,
και σηκώνουν το χέρι
του ποιητή, που
σκάβει τον τάφο μόνος
και θαμμένος
κοιτάζει το θάψιμο.
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Inima armãnjloru
Inima armãnjloru va anvãleari
Cã trapsi lãiets shi multã arcoari.
Inima armãnjloru va dizvãleari
cã u’anvãli caimolu shi multã dureari.
Inima armãnjloru va dizgrupari
cã sheadi tu trupu cu altã ducheari
Inima armãnjloru va dizvãleari,
anvãleari, dizgrupari, cã fãrã ea
armãnlu cheari!

Η ψυχή των Αρμάνων
Η ψυχή των Αρμάνων θέλει σκέπασμα
Γιατί τράβηξε βάσανα και πολύ κρύο.
Η καρδιά των Αρμάνων θέλει ξεσκέπασμα
γιατί τη σκέπασε ο καημός και πολύς πόνος.
Η ψυχἠ των Αρμάνων θέλει ξεθάψιμο
γιατί εδρεύει σε σώμα μ’ άλλη αίσθηση.
Η ψυχἠ των Αρμάνων θέλει ξεσκέπασμα,
σκέπασμα, ξεθάψιμο, γιατί χωρίς αυτήν
ο Αρμάνος χάνεται!
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Mãnji di’asimi

Χέρια από ασήμι

Ai mãnji di’asimi
ca dauã idei tsi mizi s’amintarã,
ti’atsea loaiu adetea s’cãrtsãnescu
cafi unu dzeadzitu di’a tãu,
ti’atsea undzeashti ahãntu multu
minduita a tauã cu a meauã…
Ti’atsea cã suntu albi ‘
suntu loclu nai ma bunu
ti moartea a sãmtsãloru,
sh’ti’atsea yinu cafi dzuã
ta sã’shi da suflitlu tu mãna a tauã…
Mãnjili’a tali suntu murmintsã ti
sãmtsã,
ti’atsea cãndu nj’u arãzvuieshti percea
nj’u arãzvuieshti cu mãna a loru…
Fã’ti’nculea, ta s’moru tu mãna a tauã.

Έχεις χέρια από ασήμι
σαν δυο ιδέες που μόλις τώρα γεννήθηκαν,
γι’ αυτό πήρα την παράδοση να στην
κοπανίσω
σε κάθε ένα απ’ τα δικά σου δάχτυλα,
που γι’ αυτό μοιάζει τόσο πολύ
η σκέψη σου με τη δική μου σκέψη…
Γι’ αυτό, γιατί ’ναι λευκές –
είναι η γη η πιο καλή που υπάρχει
για τον θάνατο των αγίων,
και γι’ αυτό έρχονται την κάθε μέρα
να δώσουν την ψυχή στο χέρι σου…
Τα χέρια σου είναι μνήματα αγἰων,
γι’ αυτό όταν μου ανακατεύεις τα
μαλλιά
μου τ’ ανακατεύεις με τα δικά τους χέρια…
Κάνε πιο δώθε, να πεθάνω στο χέρι
σου.
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Hlãpuitorlu di yisi

Ο χλαπακίζων όνειρα

Aistu omu hlãpuiashti yisi,
li mãcã cu tutu cu oasi
cu airu, cu buiei.
Shi’u bagã zorea s’nu bagã’n gurã
altu tsiva.
Anyisã unã muljeari shi’u videa
cumu aminta unu ficioru.
Lu mãcã yislu tr’oarã,
ama muljearea amintã tu pãntica a lui
cumãts di Biblie.
Aistu omu di yisi, di buiei, di oasi
avea tu pãntica ali minti
cumãts di Biblie.

Τούτος ο άνθρωπος χλαπακίζει όνειρα,
τα τρώει με τα όλα και με τα κόκαλα
μ’ αγέρα, με μπογιές.
Και του πέφτει δύσκολο να μη βάλει στο
στόμα τίποτα άλλο.
Ονειρευόταν μια γυναίκα και την έβλεπε
πως απόκτησε ένα αγόρι.
Έφαγε το όνειρο αυτοστιγμής,
αλλά η γυναίκα γέννησε στην κοιλιά του
αποσπάσματα της Βίβλου.
Τούτος ο άνθρωπος των ονείρων, των
χρωμάτων,
των
κοκάλων
είχε στην κοιλιά του σκέψης
αποσπάσματα της Βίβλου.
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Arta ali ãncljigari

Η τέχνη του πηξίματος

Aistu omu plãscãneashti
ditu tuti oasili di poezii
la nai ma njica tãljiturã
ãncljeaga unu zboru,
la nai ma njica mintireaji ali minti
scoalã idei.
Aistu omu di poezie
ãncljeagã itsi avdi
tu idei.

Τούτος ο άνθρωπος πλαταγίζει
από όλα του τα κόκαλα μόνο ποίηση
ως και στην πιο μικρή τομή
πήζει έναν λόγο ‘ μια λέξη,
ως και στην πιο μικρή σκέψη του νου
ανυψώνει ιδέες.
Τούτος ο άνθρωπος ο μόνο ποίηση
πήζει σε λόγο ό,τι ακούει
με ιδέες.
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Mana

Μαμά

Mana easti unã inimã frãmtã
Unu suflitu tsi s’dinjicã
Unu puljiu di neauã,
Unã icoanã iu s’ancljinã unu cilimeanu.
Frãmtu sh’dinjicatu cilimeanlu
S’fatsi omu mari.
Omlu sheadi pi dzãnuclji dininti di
icoanã.
Mana easti moashi
Shi’ausheaticlu – unã peanã di vimtu.

Μαμά είναι μια σπασμένη καρδιά
Μια ψυχή που κομματιάζεται
Ένα πουλί από χιόνι
Μια εικόνα όπου υποκλίνεται ένα παιδί
Λυγισμένο και κομματιασμένο παιδί
Γίνεται άνθρωπος μέγας.
Ο άνθρωπος κάθεται στα γόνατα μπρος
στο εικόνισμα
Η μαμά είναι γριά
Και τα γεράματα – ένα φτερό του
ανέμου.
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Njicu ãnvetsu

Μικρός μαθαίνω

Armãne!
Armãne, bagã minti:
nu ari s’trets ma’nclo di limba a tauã
nu ari s’fudz di ljepurilji’avinats
deadunu cu ideili tu uboru
nu ari cutaru ma mushatu di’atselu
armãnescu
nu ari altã doagã s’ti’nvãleascã
cu’ahãntã vreari
cumu fatsi doaga armãneascã
nu ari altã dadã s’ti tsãnã tu poalã
ma ghini di dada armãnã.
Ninga unã oarã bagã minti:
s’nu fudz ma’nclo di numa a tauã!

Αρμάνε!
Αρμάνε, βάλε μυαλό:
δεν έχεις να πας πιο πέρα από τη
γλώσσα σου
δεν μπορείς να φύγεις από τους
κυνηγημένους λαγούς
μαζί με τις ιδέες στην αυλή
δεν υπάρχει στάνη πιο ωραία από
εκείνη
την αρμάνικη
δεν υπάρχει άλλη ντοάγκα να σε
σκεπάσει
με τόση αγάπη
όπως κάνει η αρμάνικη ντοάγκα
δεν υπάρχει άλλη μάνα να σε κρατήσει
στην ποδιά
καλύτερα από την αρμάνα μάνα.
Για μια ακόμα φορά βάλε μυαλό:
μη φύγεις πιο πέρα απ’ το όνομά σου!
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Ea

Αυτή

Ashi hii tini
cu mintea la idei shcreti
zburãnda la tilifoni cu Paradhislu…
Tsi nvirinari s’hii muljeari
shi s’nu hii axi s’ti amintsã singurã;
tsi nvirinari ti oaminji
cã nu suntu axi
sã s’amintã singuri
cafi unu sã s’amintã elu,
s’nã himu pãrintsã shi cilimeanji.
Ahtari hii tini, mplinã di vreari
cu unã idhee limnusitã pi budzã
cu unu sinu chitrusitu di chefi.
Tsi harauã s’hii muljeari
shi s’amintsã, s’amintsã…

Έτσι είσαι εσύ
με τον νου σε ιδέες πικρές
μιλώντας στο τηλέφωνο με τον
Παράδεισο
Τι φαρμάκωμα να είσαι γυναίκα
και να μην είσαι άξια να γεννιέσαι
μόνη,
τι φαρμάκωμα για τους ανθρώπους
που δεν είναι άξιοι
να γεννηθούνε μόνοι
ο καθένας να γεννάει τον εαυτό του.
να είμαστε γονείς και μικρά παιδιά.
Τέτοια είσαι εσύ, γεμάτη από αγάπη
με μιαν ιδέα ξυλιασμένη στα χείλη
με έναν κόρφο πετρωμένο από κέφι.
Τι χαρά να είσαι γυναίκα
και να τίκτεις, να γεννάς…
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Poematã di vreari

Ποίημα της αγάπης

Nj’u frimtashi inima
shi fãtseshi mashi unã pãni.
Shi s’u aveai mãcatã tutã
shi tutu nu para putea s’u saturã
pãntica ali vreari.
Mashi Hristolu, ma s’va,
va s’hãrneascã cu ea
unã njilji di guri
sh’tini…
sh’mini…

Μου ράγισες την καρδιά
κι έκανες μοναχά ένα ψωμί.
Και να το ’χες φάει όλο
και πάλι δεν θα μπορούσες να
χορτάσεις
το στομάχι της αγάπης.
Μόνον ο Χριστός, εάν θέλει
θα χορτάσει με αυτήν
χίλια στόματα
και σένα…
και μένα…
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Carti ti maia

Βιβλίο για τη γιαγιά

U shtiu ahãntu ghini maia
cu mãna aspindzuratã di furca di
turtseari.
Sh’ea toartsi ninga torlu a meu,
torlu a meu,
torlu a armãnjiloru lu’antsasi.
Tru ocljii a ljei s’acumtinã vimtulu shi
tsingrimea
ditu sãndzãli a ljei s’featsirã afendi
sh’dada
tru mãnjili a ljei Hristolu ãnyie di
shapti ori,
tru somnulu a ljei dormu sh’mini
cãtivãroarã…

Την ξέρω τόσο καλά τη γιαγιά
με το χέρι κρεμασμένο απ’ τη φούρκα
του γνεσίματος.
Κι αυτή γνέθει ακόμα τον ντορό μου,
τον ντορό μου,
τον ντορό των Αρμάνων υφαίνει.
Στα μάτια της αναπαύεται ο αγέρας και
ο τραχύς πάγος
από το αίμα της έγιναν αφέντης και
μάνα
στα χέρια της ο Χριστός αναστήθηκε
επτά φορές,
στον ύπνο της κοιμάμαι και εγώ
καμιά φορά…
Και τώρα, σαν σκέφτομαι εσένα,
γιαγιά,
βήχω λες και βλέπω τη σκιά σου,
που γλιστρά μες στο δικό μου μυαλό,
σαν μια κρύα ακτίνα,
για να περάσω κλωστές’κλωστές μέσα
από τις πλάτες…
Σε βλέπω σαν λευκή αμνάδα,
φοβισμένη,
φευγάτη σε κοπάδι αγίων.
Και μόνο τα μικρά σου μαύρα μάτια
λαμπυρίζουν,
πιο πέρα από το κοιμητήριο.

Sh’tora, cãndu minduescu la tini, maie,
tush canda vedu aumbra a tauã,
tsi archiushurã pritu mintea a meauã,
ca unã aradzã aratsi,
shi’nj trecu hiri’hiri pritu pãltãri….
Ti vedu ca unã njealã albã, aspãreatã,
fudzitã tu cupii di sãmtsã.
Sh’mashi ocljilji njits sh’lãi
ts’anyilicescu,
ma’nclotsi di murmints.
Mashi tini ti’amu, maie,
maie a meauã
sh’a tutuloru armãnjiloru.

Μόνο εσένα σ’ έχω, γιαγιά,
γιαγιούλα μου,
και όλων των Αρμάνων.
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Altã luyii di eroticã

Άλλης λογής έρωτας

Mi loashi bãrbatu
Ama nu mini
Cu mintsãli a meali ti’ncurunashi
Sh’adrashi ditu eali crutsea
Iu ti’alinashi, ama,
Fãrã cãrunã di schinji shi ciudii,
Ca unã muljeari di aradhã muljeari,
Ti’atsea ti voiu shi ti’ashteptu
Ca unã
ANYEARI!

Με πήρες για άντρα
Αλλά όχι εμένα
Με τις ιδέες μου στεφανώθηκες
Κι έκανες από αυτές τον σταυρό
Που ανέβηκε, αλλά,
Χωρίς ακάνθινο στεφάνι και θαύματα,
Σαν μια γυναίκα, του συρμού γυναίκα,
Γι’ αυτό σε αγαπώ και σε περιμένω
Σαν μια
ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
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Αν η ποίηση…
Macã poezia…
Macã poezia vrea s’aibã
distantsã
vrea s’misura di la tini
pãn di mini.
Macã poezia vrea s’eara
un primithu
vrea s’lu spunã inima
alãntoru...
Cara poetslji nu vrea s’avea banã
vrea s’eara anyilji...
Cara s’nu ti purtamu daima
tu mini
vrea s’puteai s’yinji
s’nã andãmusimu.
Macã vrea s’ti tãljiamu
tu dauã cãrvelji
vrea s’earamu umtlu ciudusitu
pi dauli cumãts…
Cara s’mi tãljiamu mini
tu dauã cãrvelji
vrea s’earai anamisa di eali
s’ni andãmusimu.

Αν η ποίηση ήθελε να έχει
απόσταση
θα μετρούσε από εσένα
μέχρι σε εμένα.
Εάν η ποίηση ήθελε να ήταν
ένα παραμύθι
θα τους έδειχνε την καρδιά
των άλλων…
Εάν οι ποιητές δεν θα ήθελαν να ’χουν
ζωή
θα ήταν άγγελοι…
Εάν δεν σε κουβαλούσα πάντοτε
μέσα μου
θα μπορούσες να έρθεις
ν’ ανταμωθούμε.
Εάν θα ήθελε να σε κόψουμε
σε δυο καρβέλια
θα ήμασταν το θαυμαστό βούτυρο
πάνω στα δυο κομμάτια…
Εάν κοβόμουνα εγώ
σε δυο καρβέλια
θα ήσουν ανάμεσα σ’ αυτά
για να ανταμώσουμε.
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Ea eara una sãrmã ditu falanga alu
Alexandru Machedonlu
Ea eara una sãrmã
ditu falanga alu Alexandru Machedonlu
etimã s’acatsã tutu ‘ ta s’poatã
ta s’hibã amplinã.
Di 2000 di anji canda adãsta
ti aistã andãmuseari
sh’li ascoasi budzãli nicãrtiti
sh’bãgati amolji ti crishteari
sh’boațea curmatã
ahãntu chiro.
Ti’atsea cã vrea sã’lji tsãnã cheptu
cu tutã putearea ditu eti
iara elu vini fãrã di armati
shi gulishanu dipu ca la Fatsirea a
lumiljei.

Αυτή ήταν ένα ψίχουλο από τη
φάλαγγα
του Αλέξανδρου του Μακεδόνα
Αυτή ήταν ένα ψίχουλο
από τη φάλαγγα του Αλέξανδρου του
Μακεδόνα
έτοιμη να πιάσει τα πάντα – για να
μπορεί
να είναι ολόγιομη.
Εδώ και 2000 έτη σαν να αδημονεί
για τούτη τη συνάντηση
κι έβγαλε τα χείλη απείραχτα
τα ’βαλε να μουλιάσουν, να
μεγαλώσουν
με τη φωνή κομμένη
τόσον καιρό.
Γι’ αυτό κι ήθελε να του συνδράμει
με όλη τη δύναμη των αιώνων
αλλά αυτός έφτασε δίχως οπλισμό
κι αχνούδιαστος σαν να’ταν η
Δημιουργία
του κόσμου.
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Naima musheata poematã

Δεν υπάρχει ωραιότερο ποίημα

Nai ma mushata poematã
yrapsitã vãrãoarã easti
muljearea.
Fu yrãpsitã tu zãmani.
Ditu harea a ljei mi pãtidzaiu
shi mi cumnicaiu mini totna.
Tsi oaminji pseftsã suntu atselji
tsi nu au tu vreari poezia!
Nai ma mushata poezie fu
yrãpsitã.
Noi tora putem mash
s’u vremu
shi sã zgrãmãmu versuri
ta s’u adutsemu aminti!

Δεν υπάρχει ωραιότερο ποίημα
γραμμένο καμιά φορά είναι
η γυναίκα.
Υπήρξε γραμμένη στα παλιά χρόνια.
Από τη χάρη της εγώ βαπτίστηκα
και μετάλαβα εγώ για πάντα.
Τι άνθρωποι παπάδες είναι αυτοί
που δεν αγαπούν την ποίηση!
Η πιο ωραία ποίηση υπήρξε
γραμμένη.
Εμείς τώρα μπορούμε μοναχά
να την αγαπάμε
και να ξύνουμε στίχους
για να τη θυμόμαστε!
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Toamna

Το φθινόπωρο

Toamna s’arãdhãpsescu injinjili ...
Shi li sitsirãmu ducherli
Shi atseali coapti
shi atseali uscati...
Tu inima a tauã curã mustu
tu a meauã curã yinu !
S’limbidzashti shi
s’anvicljeadzã
idyea cum vrearea a noastrã
i veaclje shi nauã.
Shi shcreta aistã di inimã ca di talaru
creapã
candu tsã bashu budzãli
mustindi
canda tsã sãndzinã inima...
Emu gura canda tsã easti
unu mixeru
tsi stuhinã arapani di auã aroshi
shi cãtivãrnã gãtunji
shi niheamã njiedzu di nucã
shi vãrnã frãndzã acrã...
Tsã alasã gura apa!...

Το φθινόπωρο μπαίνουν σε τάξη τα
υνιά
Και τα θερίζουμε τα νοήματα
Κι εκείνα που ’ναι ώριμα
κι αυτά που ’ναι ξερά…
Στην καρδιά σου ρέει μούστος
στη δική μου ρέει οίνος!
Και γαληνεύει και
παλιώνει
ίδια με την αγάπη μας
είναι παλιά και νέα.
Και τούτη η έρμη καρδιά σαν από
τάλαρο
σκάζει
όταν σου φιλώ τα χείλη
δαγκώνοντας
λες και σου ματώνει η καρδιά…
Ακόμα και το στόμα σαν να σου είναι
ένα μίξερ
που στεγνώνει τσαμπιά από κόκκινα
σταφύλια
και από κανένα κυδώνι
και λίγη ψίχα καρυδιού
και κανένα πικρόφυλλο…
Αφήνει το στόμα σου να ρέει το
νερό!...
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Atumtsea

Τότε

Eara tinirã si anapudã
atumtsea...
Haidi s’nã vremu
fãrã s’nã pliyuimu…
Ashi ãlj ciuciuramu...
Ama ea vrea tserlu tutu
cu tutu cu sirinu
s’lu adunu stogu tu saloni…
Shi duvanea eara tutã’mplinã
nu mata lj’agiundzea tserlu
shi lj’adutseamu cãti unã
validzã di tseru ditu locurili
iu urdinamu…
Ti unã validzã ni vãryeamu
ti altã nã vreamu.
Shi adunãmu ahãntu tseru
canda shi casa eara tutu tu tserlu
ti cari n’andridzeamu.
Earamu tiniru atumtsea
si anapudu ...
Shi ea’nj ciuciura:
Aidi, s’nã vremu,
fãrã s’nã pliyuimu
shi tserlu shtea cumu
noi nu para shtimu!

Ήταν νέα κι ανάποδη
τότε…
Άιντε να αγαπηθούμε
χωρίς να πληγωθούμε…
Έτσι της τα ψιθύριζα…
Αλλά αυτή ήθελε ολάκερο τον ουρανό
ολόκληρον ηλιόλουστο
να τον μαζέψω κουβάρι στο σαλόνι…
Κι η οροφή ήταν ολόκληρη γιομάτη
δεν της έφτανε πλέον ο ουρανός,
και της έφερνα από μια
βαλίτσα ουρανό από τόπους
που επισκεπτόμουν…
Στη μια βαλίτσα τσακωνόμασταν
στην άλλη αγαπιόμασταν.
Και μάζευα τόσον ουρανό
λες και το σπίτι μου ήταν κι αυτό στον
ουρανό
για τον οποίο και προετοιμαζόμασταν.
Ήμουν νέος τότε
κι ανάποδος…
Κι αυτή μου ψιθύριζε:
Άιντε, ν’ αγαπηθούμε,
χωρίς να πληγωθούμε
και ο ουρανός γνώριζε ότι
εμείς δεν τα ξέρουμε καλά!

236

Frãndza a mea

Το φυλλαράκι μου

Fushi totna frãndzã a meauã.
Ti vreamu shi ca veardi
shi ca galbinã
shi nu aducheamu ici di chiro.
Ti ambãrtsãtamu rudzinatã
shi anda cãdeai
ti’acatsamu cãndu spulbiratã,
cãndu tu vimtu,
surpatã tu muzgã i cãndu
tãtseai.
Nu nj’angreacã cã hii di pilonjiu
di gãtunji i di saltsã.
Tsã u shtiu dzandza, mardzina,
caimolu,
tsã shtiu zurleatsa shi chirearea
shi dorlu...
Ti’atsea acãtsaiu s’amu tu sivdaie
toamna.
Deapoia lã dzashu a tutuloru cã
vrearea easti una frãndzã
tu vimtu...
Nu si aduchirã cã tini hii
mãrtiria a meauã,
anda va hiu singuru si pondu.
Va si antreabã: aistu fu pomu?
I fu omu yiu?

Ήσουν ανέκαθεν το φυλλαράκι μου.
Σε αγαπούσα και σαν πράσινο
και σαν κίτρινο
και δεν κατανοούσα τίποτα απ’ τον
καιρό.
Σε αποχωριζόμουν σκουριασμένο
κι όταν έπεφτες
σ’ έπιανα όταν ανεμοπετούσες,
όταν από τον αγέρα
έπεφτες στον γλοιώδη λασπότοπο
ή τότε που σιωπούσες.
Μη με βαραίνεις γιατί είσαι από
άψινθο
από κυδωνιά ή από ιτιά.
Την ξέρω την ψυχή σου, την άκρη σου,
τον καημό σου,
γνωρίζω την τρέλα σου, τον χαμό σου
και τον πόνο…
Γι’ αυτό κι έπιασα να έχω για σεβντά
μου
το φθινόπωρο.
Μετά είπα σε όλους πως
η αγάπη είναι ένα φύλλο
στον άνεμο…
Δεν κατανόησαν ότι εσύ είσαι
το μαρτύριό μου,
τότε που θα είμαι μόνος και έρμος.
Θα αναρωτιούνται: αυτός ήταν δέντρο;
Ή ήταν άνθρωπος ζωντανός;
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Hiu di miletea atsiloru tsi…

Είμαι από το γένος εκείνων που…

Hiu dit miletea atsiloru tsi nu mata au
tu vreari
heroiljii tsi s’vãtãmarã ti fara a loru,
ama lj’au tu vreari atselji tsi s’vãtãmarã
ti alti milets.
Vãr chiro, mi vãtãmaiu sh’mini ti fara a
meauã
shi, cara s’eara ananghi,
vrea s’mi vãtãmamu shi altã oarã,
ama, vrea s’eara geaba...
Fara a meauã s’angroapã singurã
shi taha nu aducheashti aistã!
Fratslji a melji tsi li’andregu tuti
shedu cu lupãtsli tu mãnã,
deapoia s’mutrescu niheamã unu alantu
shi astupã cu locu murmintlu!
Plãngu niheamã tu soni pi limba
atsiloru
tsi lã deadirã lupãtsli ntr’u mãnji shi
dzãcu:
Ore, frats, noi nu vã angrupãmu voi!
Voi hits ghini!
Noi angrupãmu yinitorlu a vostru!
Ore, cara s’ni acãtsa vãrnu tu pironi pi
crutsi,
vahi ashi vrea s’aveamu shi noi nãdii ti
Anyiari!
Dzã, Doamne, alti trei zboari di a tali
Tsi s’nã tsãnã tuts deadunu pi crutsi!

Είμαι από το γένος εκείνων που δεν
τρέφουν μεγάλη αγάπη
στους ήρωες που σκοτώθηκαν για τη
φυλή τους
αλλά αγαπούν εκείνους που
σκοτώθηκαν άλλοι από άλλες φυλές.
Κάναν καιρό, σκοτώθηκα κι εγώ για τη
φάρα μου
και, αν υπήρχε ανάγκη,
θα σκοτωνόμουν και άλλη φορά,
αλλά, θα ήταν εντελώς χωρίς λόγο…
Η φάρα μου θάβεται μόνη της
και τάχα δεν το γνωρίζει αυτό!
Τα αδέλφια μου που τακτοποιούν τα
πάντα
στέκουν με τα φτυάρια στο χέρι,
μετά κοιτάζει λίγο ο ένας τον άλλον
και κλείνει με χώμα τον τάφο!
Κλαίνε λιγάκι στο τέλος στη γλώσσα
εκείνων
που τους έδωσαν τα φτυάρια στο χέρι
λένε:
Ορέ, αδέλφια, εμείς δεν σας θάψαμε
εσάς!
Εσείς είστε καλά!
Εμείς θάψαμε τον ερχομό σας!
Ορέ, ποιος θα μας πιάσει κανά περόνι
πάνω στον σταυρό,
μπορεί έτσι να έχουμε κι εμείς ελπίδα
για Ανάσταση!
Λέγε, Θεέ, αλλά τρία λόγια απ’ τα δικά
σου
Που να μας κρατούν όλους μαζί πάνω
στον σταυρό!
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Toarãli

Τα ίχνη

Pi toarãli a strãpachiloru tu veacljea
Machidunie
vidzui miletea a meauã tsi muri.
Mash shcãmbi shi toarãli a strãaushilor
armãnji ningã s’aduchescu
ca unu treamburu pi cãljiuri!
Mash ahantu potu s’lji aspunu a
ficiorlui a meu:
Aoa, la aistu izvuru, s’ari apãnghisitã
shi ari biutã apã
shi strãpapu a nostu!
Aoa, pi aistã dzeanã, ari angiuratã
mularea
pi limba a tauã, armãneascã,
shi unu strãpapu a tãu!
Aoa, cafi dzeanã, shi cafi padi
ari duchitã vrearea armãneascã!

Στα ίχνη των προπάππων στην παλαιά
Μακεδονία
είδα το γένος μου που πέθανε.
Μόνο τα βράχια και τα ίχνη των
Αρμάνων προπάππων ακόμα
αναγνωρίζονται
σαν ένα τρέμουλο πάνω στις οδούς!
Μόνον τόσα μπορώ να πω στο παιδί
μου:
Εδώ, σε αυτή τη νερομάνα, έχει
απαγκιάσει κι έχει πιει νερό
και ο προπάππος μας!
Εδώ, σε αυτό το βουνό, έβρισε το
μουλάρι του στη γλώσσα του, την
αρμάνικη,
και ένας προπάππος σου!
Εδώ, κάθε βουνό και κάθε πεδιάδα
Έχει γνωρίσει την αρμάνικη αγάπη!
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Ahapsea ali minti

. Η Φυλακή του νου

Ljea’nj suflitlu s’lu’ntsernji
di tuti amãrtiili.
Bãnãmu ca baia ta sã shtimu
tsi s’fatsi tu ahapsea ali minti.
Polimu tu caplu a meu easti cathi
noapti;
pi frãmti amu chicuti di niori
ti atsea cã alumtaiu cu unã carti.
Minduerli fugati chirurã tu minã
s’alumtã cu chirolu
ta s’da daima lunjinã.

Πάρε την ψυχή μου να την κοσκινίσεις
από όλες τις αμαρτίες.
Ζήσαμε σαν πολύ για να γνωρίζουμε
τι γίνεται στη φυλακή του νου.
Πόλεμος στο κεφάλι μου γίνεται κάθε
νύχτα`
στο κούτελο έχω στάλες από νέφη
γιατί πάλεψα μ’ ένα βιβλίο.
Οι σκέψεις φευγάτες χάθηκαν στο χέρι
παλεύουν με τον καιρό
για να δώσουν πάντοτε φως.
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Amintaticlu

Το κέρδος

Ts’adutseai cu unã cunetã cu njiurizmi
alãsatã fãr di cãpachi.
Tu Andreu himu sh’tutu ploaie da
canda tsã pitrets fuvirserli tuti
diunãoarã.
Ãnj loashi sh’anyilicearea a Soarilui
shi zboru nu dzãts.
Di largu, s’veadi ca unu mari
amintaticu ti tini.
Di aproapea, duchescu cã vrearea nu
easti unu marshu
di amintaticu.

Κουβαλούσες σ’ ένα μπουκαλάκι μ’
αρώματα, αφημένο δίχως καπάκι.
Στον Δεκέμβρη είμαστε κι όλο βρέχει
λες και στέλνεις τις φοβέρες όλες
την ίδια στιγμή.
Μου πήρες και τη λάμψη του Ήλιου
και δεν λες κουβέντα.
Από μακριά, φαίνεται σαν ένα μέγα
κέρδος για σένα.
Από κοντά, κατανοώ ότι η αγάπη δεν
είναι
ένα πτώμα
για να κερδηθεί.
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Gaileadz

Σκοτούρες

S’alasã frixea tu isturii
Idyea scutidhi tsi u shtii.
Doruri furã multi
Turlii, turlii
Di tuti turliili sh’tuti buieili.
Tãtserli – ma multu di cãtu lipsea.
Escu la poarta a vreariljei
Sh’ashteptu s’yinã cumãts ditu mini:
Arãvdarea, pistea sh’mintiminlilja.
Amu ananghi di vreari ashi cumu
Unu cupaciu ari ananghi di vimtu
fuvirosu.

Αφήνεται η φρίκη στα αφηγήματ –
Το ίδιο σκοτάδι που το γνωρίζεις.
Πόνοι’πόθοι’καημοί υπήρξανε πολλοί,
Λογιών, λογιών μεράκια
Όλων των ειδών κι όλων των
χρωμάτων.
Οι σιωπές – πιότερο κι απ’ την
έλλειψη.
Βρίσκομαι στην αυλή του έρωτα
Κι αναμένω να ’ρθουν κομμάτια από
εμέ:
Η υπομονή, η πίστη και η σωφροσύνη.
Έχω ανάγκη από αγάπη έτσι όπως
Μία βελανιδιά έχ’ ανάγκη απ’ άγριο
αέρα.
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Anyeari

Ανάσταση

Vãtãmatu di zboarãli a tali
minduescu: cãtã iu?
Armashu di ahãntã arcuteari
di ahãntu doru ti tini.
Pumoara a vreariljei iasti ma ahãndoasã
di tuti pumorli deadunu.
Dupu vreari, alidzerli suntu lishoari,
ca tu poema alu Caratana:
“Si sculã unu armatolu
Sh’armasi murmintu golu”.
Bãnedzu.

Λαβωμένος απ’ τα δικά σου λόγια
σκέφτομαι: Πρός τα πού;
Ξέμεινα στο τόσο κατρακύλισμα
από τόσον πόθο για σένα.
Η ζούρλια της αγάπης είναι πιο βαθιά
από όλες τις υπνώσεις μου μαζί.
Με την αγάπη, τα διαλέγματα είν’
εύκολα,
όπως στο ποίημα του Καρατάνα..
«Σηκώθηκε ένας αρματωλός
Κι έμεινε το μνήμα άδειο».
Ζω ‘ Υπάρχω.

244

Balconea

Το μπαλκόνι

Poartã ti paradhisu ti doilji
Njilji sh’njilji di yisi
Earamu mashi noi treilji:
Mini, tini sh’luna.
Ascultamu
Orili a tali
Zurletsli a meali
Tuti avina steali.
Canda deaneavra furã tuti
Anda mutrescu nãpoi
Ãnj dzãcu cã sh’Alexandru, icã
sh’Columbu
Avurã balconea a loru.

Η αυλή του παραδείσου για τους δύο
Χιλιάδες και χιλιάδες τα όνειρα
Ήμασταν μόνον εμείς οι τρεις:
Εγώ, εσύ και η σελήνη.
Αφουγκραζόμασταν
Τα καπρίτσια σου
Τις ζουρλαμάδες μου
Όλα κυνηγούσαν αστέρια,
Σάμπως πιο πριν υπήρξαν όλα.
Όταν κοιτάζω πίσω
Λέγω μου, πως κι ο Αλέξανδρος, ή και
ο Κολόμβος
Είχαν το δικό τους μπαλκόνι.
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Tu soni

Στο τέλος

Amu poematli a meali ti elefterii
Sh’armatolii ditu pirmithi ti zãmani.
Tricuiu pritu colasi
sh’duchescu nica pira a foclui stri fatsã
sh’frixea tu sãndzi.
Vrearea fu unã dhoarã
tsi mi’nvitsã si zgrãmu murilji
s’iesu ditu colasi nafoarã.
Cãndu cheri vrearea
armãnji ca unu armatolu tu mesea di
locu pondu
tsi s’alumtã cu frixili alãxiti tu aumbri.
Cu frixili daima omlu iasi ca tu alumta
alu David cu Goliath iu, mashi
cu vreari s’amintã
cã mashi vrearea adarã ditu scutidhi
lunjinã.
Va s’amintu cu vreari sh’va trecu
pritu valea a aumbriloru cã, tora,
shtiu tsi ari tu soni.

Έχω τα δικά μου ποιήματα για τη
λευτεριά
Κι αρματολούς μύθων παλιών καιρών.
Πέρασα μέσα απ’ την κόλαση
Και νιώθω ακόμα την πυρά της φωτιάς
στο πρόσωπο
και την φρίκη στο αίμα.
Η αγάπη υπήρξε ένα δώρο
που με έμαθε να ξύνω τα τείχη
να βγαίνω από την κόλαση έξω.
Όταν χάνεις την αγάπη
μένεις σαν τον αρματωλό στη μέση
έρμου τόπου
που παλεύει με την φρίκη αλλαγμένη
σε σκιά.
Με φρίκη πάντα ο άνθρωπος βγαίνει
για να παλέψει
σαν τον Δαβίδ με τον Γολιάθ που, μόνο
με αγάπη γεννιόταν,
γιατί μόνον η αγάπη κάνει το σκοτάδι
φως.
Θα κερδίσω με αγάπη και θα περάσω
μέσα από την κοιλάδα των σκιών γιατί,
τώρα,
γνωρίζω τι έχει στο τέλος.
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Noaãsprãyinyits di anji

Είκοσι εννιά ετών

Cali praxinã sh’ciudoasã
armasu ca unu arãu cãpãitu di mori
ca unã pampori cãpãitã di vimtu
ca limba a mea xeanã cãpãitã di zboarã
xeani.
Tu polimlu a limbiloru ditu eta XXI
ashcherea a mea ari hlamburi ditu eta
XX
mãcati di mulitsi, scutidhi sh’frixi.
Escu unu aushu anvãrligheatu di aushi.
Tu unã patridhã fãr’sinuri
nã discurmãmu canda adrãmu
cathiunu astizmusiri.
“Tsi fu zori, tricu!”, ãnj dzãcu
ama cathi dzuuã cheru zboarã
sh’anda mutrescu ninti
vedu tutu mash polimu, frixi sh’pumori
mash cã nãpoi amu ca nã stizmã
fumealja di armatoli.

Οδός παράξενη και θαυμάσια
αφημένος σαν ποταμός εξαντλημένος
από τους μύλους
σαν ένα βαπόρι χτυπημένο απ’ τον
αγέρα,
σαν τη γλώσσα μου την ξένη,
κουρασμένη από λέξεις ξένες.
Στον πόλεμο των γλωσσών του 21ου
αιώνα
το ασκέρι μου έχει φλάμπουρα του
20ού αιώνα
φαγωμένα από σκόρους, σκοτάδι και
τρόμο.
Είμ’ ένας γέρος τριγυρισμένος από
γέρους.
Σε μιαν πατρίδα δίχως σύνορα
ξεκουραζόμαστε σαν να κάναμε
ο καθένας ένα τείχο.
«Ό,τι υπήρξε δύσκολο, πέρασε!», λέγω
αλλά καθημερινά χάνω λέξεις,
και σαν κοιτάζω εγώ μπροστά
βλέπω συνέχεια μόνον πόλεμο, τρόμο
και εφιάλτες,
μόνον που πίσω έχω ένα τείχος
την οικογένεια των αρματολών.
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Oaminji njits

Άνθρωποι μικροί

Armãnjilji suntu nai ma njiclu populu
Pi cari sh’arcarã pumorli tuts alantsã.
Paradoxu sh’ti elj:
Grets’vlahofonji, vlaho’elinji,
vlaho’pirmithi.
Pãn’ sh’limba vrurã s’nã u furã
Aclo iu nu n’alãsarã s’u zburãmu.
Maca himu dipu tsiva,
Cã tse ansãrirã s’nã frãngã
Ashi cumu adarã xifterilji cu prãvdzãli?
Tsi himu tu eta XXI?
Noi himu armatoli,
ama armatoli cusuts pi hlamburi
tsi li pindzi vimtulu nãinti.

Οι Αρμάνοι είναι ο πιο μικρός λαός
Που πάνω τους έριξαν τις ζουρλάδες
τους όλοι οι άλλοι.
Παράδοξο ακόμα και για κείνους..
Έλληνες – βλαχόφωνοι,
βλαχο’έλληνες, βλαχο’παραμύθια.
Ως και τη γλώσσα θέλησαν να μας
κλέψουν
Εκεί που δεν μας άφησαν να τη
μιλούμε.
Εάν είμαστε εντελώς τίποτα,
Γιατί όρμησαν να μας σπάσουν
Έτσι όπως κάνουν τα γεράκια με τα
ζώα;
Τι είμαστε στον 21ο αιώνα;
Εμείς είμαστε αρματολοί,
αλλά αρματολοί ραμμένοι σε
φλάμπουρα
που τα ωθεί ο αγέρας προς τα μπρος.
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Don Quijote

Don Quijote

Ashcherli a noasti suntu nai ma bunili
Cã nu s’alumtã cu canu.
Ashi’nj dzãcu cathi oarã cãndu
mi’andregu
ti polimu.
Himu unã mileti tsi nu ari frixi di tsiva
cã shtii cumu sã si’afireascã.
Escu sh’mini unu armatolu di frãndzã.
Luaiu nveastã isturia,
‘ma isturia nu s’pirmithuseashti
isturia s’anyrãpseashti
cu hlambura tu mãnã.
Escu io
Amirãlu a inadaptatsloru: Don Quijote.

Οι στρατοί μας είναι οι πιο καλύτεροι
Γιατί δεν μάχονται με κανέναν.
Έτσι λέω στον εαυτό μου κάθε φορά
που ετοιμάζομαι
Για πόλεμο.
Είμαστε ένα μιλέτι που δεν φοβάται
τίποτε
Γιατί ξέρει πώς να προστατευτεί.
Είμαι κι εγώ ένας αρματωλός
φυλλαράκι.
Πήρα νυφούλα μου την ιστορία,
μα η ιστορία δεν γίνεται παραμύθι
η Ιστορία γράφεται
Με το φλάμπουρο στο χέρι.
Εγώ είμαι
ο αυτοκράτορας των περιθωριακών: Ο
Δον Κιχώτης!
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Poetslji

Οι ποιητές

Aestã mileti ari ananghi di poets.
Tsi mileti: hunipseashti shi nu
achicãseashti!
Mãcãmu zãrtsinji ta s’anyrãpsimu
Sh’noptsã ta s’minduimu.
Trupu, minti sh’pnevmã
Limba easti pistea a noastã.
Deadunu cãndu himu
Nã misurãmu pi dzeadziti
‘ma tu polimu himu unã ashcheri
dealithea
Tsi li aspari imperiili.
Adzã, polimlu s’dutsi mashi tu zboari.
Poetu tu eta XXI: unu armatolu!

Αυτό το μιλέτι έχει ανάγκη από
ποιητές.
Τι μιλέτι: χωνεύει και δεν
καταλαβαίνει!
Τρώμε ρίζες για να γράψουμε
Και νύχτες για να σκεφτούμε.
Σώμα, μυαλό και πνεύμα
Γλώσσα είναι η πίστη μας.
Μαζί όταν είμαστε
Μετριόμαστε στα δάχτυλα
αλλά στον πόλεμο είμαστε ένα ασκέρι
αληθινό
Που τρομάζει τις αυτοκρατορίες.
Σήμερα, ο πόλεμος γίνεται μόνο με
λόγια.
Ο ποιητής του 21ου αιώνα: είναι ένας
αρματολός.
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Paplu fu unu Rolling Stone

Papa was a Rolling Stone

Ore, papu, iu fudzishi acshi ayonjea?
Nu ts’avdzãiu tuti pirmithili
Nu ts’ascultaiu tutã anamea.
Unu omu
Tsi alinã muntsãlji di nafoarã sh’di
nuntru
Ama tsi totna anveatsã
Tsi sh’alãsã anji tu ahapsi sh’la canalu*
Ama s’toarnã cu pistea nivãtãmatã
Tsi zburashti ma multi limbi xeani
Ama prãxeashti pi armãneshti
Tsi lucreadzã ca unu cãni
Ama bãneadzã ca unu Domnu
Tsi fu avinatu di patru ori
Ta s’adarã casi di tsintsi ori
Tsi ti’anveatsã nãmuzea, tinjia shi
zborlu
Siyura easti unu Rolling Stone.

Ορέ, παππού, που έφυγες τόσο
γρήγορα;
Δεν άκουσα όλα σου τα παραμύθια
Δεν παρακολούθησα όλη σου τη φήμη.
Ένας άνθρωπος
Που ανεβαίνει τα βουνά απ’ έξω κι από
μέσα
Αλλά που συνεχώς μαθαίνει
Που κάνει χρόνια μες στις φυλακές και
μέσα στο κανάλι*.
Όταν γυρνά με την πίστη του αλώβητη
Που μιλάει πολλές ξένες γλώσσες
Όταν κάνει πρακτική στα αρμάνικα
Που τα δουλεύει σαν σκυλί
Όταν ζεί σαν ένας Κύριος
Που κυνηγήθηκε για τέσσερις φορές
Για να κτίσει σπίτια πέντε φορές
Που σε μαθαίνει την αξιοπρέπεια, την
τιμή και το να κρατάς τον λόγο
Σίγουρα είναι ένας Rolling Stone.
• Κανάλι = Δούναβης ‘ Μαύρη
Θάλασσα, εκεί όπου εργάστηκε
και όπου πέθαναν χιλιάδες
άνθρωποι, καταδικασμένη από
την κομμουνιστική δικτατορία.
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Ziyã

Ζύγι

Cãtã zurleatsã, ahãntã sãnãtati
Cãtã lunjinã, ahãntã aumbrã
Cãtã padi veardi, ahãntã padi aguditã di
xeri
Cãtã mushuteatsã, ahãntã arcoari
Cãtã anyiliceari, ahãntã lãschi
Cãt anyilu, ahãntã dracu
Cãtã vluyii, ahãntu pirazmo
Cãtu mistiryiu, ahãntu averu
Cãtã gljetsu, ahãntã harauã
Cãt pirmithu, ahãnta alithea
Canda fu schurtã hãrsearea.

Όση ζουρλαμάρα, τόση υγεία
Όσο φως, τόση σκιά
Όση πράσινη πεδιάδα, τόση πεδιάδα
χτυπημένη από την ξηρασία
Όση ομορφιά, τόση παγωνιά,
Όση φωτεινότητα, τόση λασπουριά
Όσο άγγελος, τόσο διάβολος
Όση ελογία, τόσος πειρασμός
Όσο μυστήριο, τόση αλήθεια
Όσος πάγος, τόση χαρά
Όσα παραμύθια, τόση κι η αλήθεια
Λες κι ήταν κοντούλα η απόλαυση.
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Alter ego

Ο άλλος μου εαυτός

Unã ornji fãr’ tseru
Unu birbilju fãr’ cãnticu
Unã hlamburã fãr’ di patridhã
Unã amari fãr’ di naftu
Unã padi fãr’ di iarbã
Unã maie fãr’ di nicuchiru
Unã vearã fãr’ di avrã
Xinitu fãr’ di cali
Banã fãr’ di pirazmo
Banã fãrã giuneatsã
Casã fãr’ di lavã
Steali fãr’ anyiliceari
Cali fãrã turnari
Revolutsii fãr’ di liundari
Io fãrã tini.

Ένα όρνιο χωρίς ουρανό
Ένα αηδόνι ψωρίς κελάιδισμα
Μια σημαία χωρίς πατρίδα
Μία θάλασσα χωρίς ναύτη
Μια πεδιάδα χωρίς χορτάρι
Μια γιαγιά χωρίς τον νοικοκύρι της
Ένα καλοκαίρι χωρίς δροσιά
Ξενιτεμένος χωρίς δρόμο
Ζωή δίψως πειρασμό
Ζωή χωρίς γενναιότητα
Σπίτι δίχως φασαρία
Αστέρια χωρίς λαμποκόπημα
Δρόμος χωρίς επιστροφή
Επανάσταση χωρίς λιοντάρια
Εγώ χωρίς εσένα.
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Xinitii
Hãrsearea nu ts’adutsi nãpoi patridha
Tsi s’asteasi nu mata angreacã
Isturiili ascumti nu mata s’pistipsescu
dealithea
Prisuprã, ni angricãm unu pri alantu.
Tu eta a arãderiloru
Nitsi praxea nu aleadzi averlu.
Blãstemu trã noi cã fudzimu
Blãstem trã elj cã ni avinarã.
Paradhislu lu aflãmu aclo iu nu
pistipseamu:
tu inimã, tu xinitii.

Ξενιτεμένος
Η απόλαυση δεν σου φέρνει πίσω την
πατρίδα
Ό,τι έσβησε δεν θα ξαναγυρίσει
Οι κρυμμένες αφηγήσεις δεν
ξαναγίνουν πιστευτές στ’ αλήθεια
Στην επιφάνεια, γέρνουμε ο ένας στον
άλλον.
Στον αιώνα των γελώτων
Ούτε η πράξη αναζητάει το αληθές,
Κατάρα για μας γιατί φεύγουμε
Κατάρα γι’ αυτούς γιατί μας
κυνήγησαν.
Τον Παράδεισο τον βρήκαμε εκεί που
δεν πιστεύαμε:
στην καρδιά, στην ξενιτιά.
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Proloyu ‘ Leonidas Embirikos...............................................
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ‘ LEONIDAS EMBIRIKOS....................................................
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ……………………………………………

GICA GODI (1939)
Vreamu s’hiu ……………………….
Θα ’θελα να ’μουν……………………
Identitati……………………………….
Tαυτότητα……………………………..
Foamea di zboarã……………………….
Η πείνα για λέξεις………………………
Dultseami shi fãrmacu……………………
Γλυκό και φαρμάκι………………………..
Bana’i nãpoi…………………………………
Ζωή που ξέμεινε πίσω……………………….
Pãdurea’mausoleu……………………………..
Tο δάσος – μαυσωλέιο………………………..
Shi nu potu……………………………………..
Kαι δεν μπορώ…………………………………
Pociu cu apã hrisusitã……………………………
Λαΐνι με νερό θαυματουργό……………………
Acasã……………………………………………
Στο σπιτάκι μου…………………………………
Manhattan………………………………………..
Mανχάταν………………………………………….
KIRA IORGOVEANU-MANTSU (1948)
Mindueri……………………………………………………………………..

Σκέψεις…………………………………………….
Fumealje……………………………………………..
Οικογένεια……………………………………………
Nai ma musheata Idhee………………………………….
Πιο όμορφη ιδέα………………………………………..
Yisu cu Alexandru……………………………………..
Όνειρο με τον Αλέξανδρο………………………………..
Cãnticu di vreari………………………………………..
ΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ………………………………….
Agãrshitili zboarã………………………………………..
Τα λησμονημένα λόγια…………………………………..
Pãnea di zboarã…………………………………………
Ψωμί από λόγια……………………………………………
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,,.Hinc Illae lacrimae”………………………………………
,,.Hinc Illae lacrimae”…………………………………….
Cãrvanea zboarãloru………………………………………
Το καραβάνι των λέξεων……………………………………
“Carmina mortae carent”..........................................................
“Carmina mortae carent”.........................................................
Paradoxuri...................................................................................
Παράδοξα………………………………………………………
Giudico balcanicu………………………………………………
Βαλκανική δικαιοσύνη…………………………………………
Crimã balcanicã………………………………………………….
Βαλκανικό έγκλημα……………………………………………..
Xinitipseari……………………………………………………..
Ξενιτεμός……………………………………………………….
Lumachea di masinu(I)……………………………………….
Το κλαδί της ελιάς (I)…………………………………………….
Lumachea di masinu (II)……………………………………………….
Το κλαδί της ελιάς (II)…………………………………………..
Thimiseari ali unã vãsiljoanji bizantinã…………………………..
Θύμησες μιας βυζαντινής βασίλισσας…………………………….
Andamusi cu Eneas……………………………………………….
Συνάντηση με τον Αινεία…………………………………………
Yisu………………………………………………………………..
Όνειρο……………………………………………………………….
Eyeeicã………………………………………………………………..
Αιγαιοπούλα…………………………………………………………
Dzuuã di vearã la Eyee............................................................................
Mέρα καλοκαιριού στο Αιγαίο………………………………………..
Eyeea ca dhiamantulu…………………………………………………
Το Αιγαίο σαν το διαμάντι……………………………………………
Amarea mea vrutã……………………………………………………..
Θάλασσά μου αγαπημένη…………………………………………….
Aplo filosofii…………………………………………………………….
Απλή φιλοσοφία……………………………………………………….
Isturii anapuda…………………………………………………………
Ανάποδη ιστορία…………………………………………………….
Acã shtiu… …………………………………………………………..
Α, σαν να ξέρω… ……………………………………………………..
1453……………………………………………………………………
1453 (Άλωση της ΚΠολης)………………………………………………..
„Lesser’used languages“ (“Limbi ma ptsãnu azburãti”)……………………
«Λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες»…………………………………
Poetslji armãnji… ……………………………………………………..
Oι Αρμάνοι ποιητές… ………………………………………………….
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YIORYI EXARHU (1952)
Theoyonia – Duca n’cali (I’XI)…………………………..
Theoyonia ‘‘Kath’odhon (I’XI)…………………………..
4. Hii di ma bunjilji…………………………………………..
4. Είσαι από τους καλύτερους………………………………
13. Mi aduts aminti?......................................................................
13.Με θυμάσαι; ……………………………………………….
22. Dzã’nj cã mi vrei… ………………………………………….
22. Πες μου πως με αγαπάς,… ……………………………….
44. Ca s’nu mi aflats tu scãndura ali moarti …………………….
44. Αν δεν με βρείτε στο νεκρικό σανίδι, ……………………….
48. Cã tse li dipuseshi iconjili ……………………………………
48. Γιατί αποκαθηλώσατε τα εικονίσματα………………………..
51. Intraiu tu cafine di la usha dishcljisã ……………………………
51. Μπήκα μέσα στον καφενέ από την πόρτα την ανοιγμένη …………
63.Dausprãdzats shi giumitati………………………………………..
63.Δωδεκάμισι· είναι νύχτα………………………………………
93. Cumu li adutsi acshitsi lucãrli?...................................................
93. Πώς τα φέρνεις έτσι τα πράγματα; ……………………………
1.Chicuta al daraclu ……………………………………………………
1. Η σταγόνα του διαβόλου………………………………………….
21. Vatra iu criscuiu…………………………………………………
21. Η εστία οπού μεγάλωσα …………………………………………..
24. Nã afurarã apa…………………………………………………………
24. Μας έκλεψαν το νερό……………………………………………….
26. Ayunitu, mpizitu, pimsu……………………………………………
26. Διωγμένος, κοροϊδεμένος, σπρωγμένος…………………………..
40. Heru apresu………………………………………………………
40. Αναμμένο σίδερο………………………………………………….
41. Oclji…………………………………………………………………
41. Μάτια………………………………………………………………..
71. Tu unu trapu…………………………………………………………
71. Σε μιαν ατραπό ……………………………………………………..
72. Suflitu ahãndosu……………………………………………………..
72. Ψυχή βαθειά…………………………………………………………
73. Muntsãlji……………………………………………………………
73. Τα βουνά……………………………………………………………….
78. Pri funi teasã…………………………………………………………….
78. Σε τεντωμένη τριχιά…………………………………………………..
MIHALI PREFTI (1953)
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Dultsea limbã di zãmani…………………
Η γλυκιά γλώσσα από το παρελθόν……………..
Banã………………………………………………
Ζωή…………………………………………………
Poemi etimi………………………………………..
Έτοιμα ποιήματα……………………………………
Aventura‘ a chirolui………………………………….
Η περιπέτεια του καιρού………………………………
Zboarã nixolti…………………………………………..
Λόγια γκαστρωμένα…………………………………….
Zboarãli……………………………………………………
Οι λέξεις…………………………………………………..
Meru ancrutsiljatu pi hlamburã……………………………
Μήλο σταυρωμένο πάνω στο φλάμπουρο………………….
Xichi…………………………………………………………..
Ξίκι / Το λειψό……………………………………………….
Tisaga cu amãrtii………………………………………………..
Το δισάκι με τις αμαρτίες……………………………………..
Acãtsatu………………………………………………………..
Σύλληψη…………………………………………………………
Apurii mardzina di amari……………………………………..
Απορίες στην ακροθαλασσιά……………………………….
Tsiva…………………………………………………………
Τίποτα…………………………………………………………..
Merlu………………………………………………………………..
Το μήλο……………………………………………………………
Merlu aroshu…………………………………………………………..
Το κόκκινο μήλο……………………………………………………..
Oclji dipãrtats…………………………………………………………..
Μάτια απομακρυσμένα………………………………………………
Niandriptatea a suflitlui……………………………………………….
Το άδικο της ψυχής…………………………………………………….
Measa, cafelu, sh’io………………………………………………………
Το τραπέζι, ο καφές, κι εγώ……………………………………………….
VANGHELI DZEGA (1960)
Toarã di zboarã…………………………………………………………
Ίχνη λόγου……………………………………………………………..
Urdinari tu oarã…………………………………………………………..
Πηγαινέλα της στιγμής………………………………………………….
Virviridzari…………………………………………………………………
Ανατρίχιασμα……………………………………………………………..
S’dzãtsemu cã… …………………………………………………………
Να πούμε πως… ………………………………………………………….
Lacãrmã tu pulbirea a caliljei……………………………………………….
Δάκρυ στη σκόνη του δρόμου……………………………………………..
Vãsiljelu a tãu…………………………………………………………..
Ο δικός σου βασιλιάς…………………………………………………….
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Luna tu asfaltu……………………………………………………………..
Η σελήνη στην άσφαλτο……………………………………………………..
Paradisu anfãrmãcatu……………………………………………………..
Η σελήνη στην άσφαλτο………………………………………………………
Stãvrãndonjia sãndzãnatã…………………………………………………….
Stãvrãndonjia sãndzãnatã……………………………………………………
Pulji shi gepi…………………………………………………………………..
Πουλιά και τζέπη……………………………………………………………….
Liberu……………………………………………………………………………
Ελεύθερος………………………………………………………………………….
Luplu…………………………………………………………………………..
Ο λύκος…………………………………………………………………………..
Banã di cristalu……………………………………………………………………
Ζωή σαν κρύσταλλο………………………………………………………………..
SIRMA GUCI (1960)
Tuti cu aradã……………………………………………………
Όλα με τη σειρά…………………………………………………
Mashi giumitati……………………………………………………
Μόνο μισό………………………………………………………..
Cãnticu fãrã cãnticu……………………………………………….
Τραγούδι δίχως τραγούδι…………………………………………..
Ca noimã…………………………………………………………..
Σαν νόημα…………………………………………………………….
Tsi laiu blãstemu………………………………………………………
Μα τι κατάρα…………………………………………………………..
Ma ghini tãtseai…………………………………………………………
Καλύτερα σιωπούσες……………………………………………………
Meditatsii………………………………………………………………..
Στοχασμός………………………………………………………………..
Clepsidra…………………………………………………………………
Κλεψύδρα…………………………………………………………………
Fãrã apadasi………………………………………………………………
Χωρίς απάντηση……………………………………………………………
Apufusiiu…………………………………………………………………..
Αποφάσισα……………………………………………………………….
Calea Lactee………………………………………………………………..
Οδός του Γάλατος (Γαλαξίας)………………………………………………
Anvãleri……………………………………………………………………..
Κάλυψη/Μυστικό…………………………………………………………..
Ziya………………………………………………………………………….
Το ζύγι……………………………………………………………………..
Unu poemu………………………………………………………………..
Ένα ποίημα……………………………………………………………………………………………………….

Cãravea………………………………………………………………………
Τo καράβι…………………………………………………………………
Caftã’mi……………………………………………………………………
Αναζήτησέ με………………………………………………………………..
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Angãtanu……………………………………………………………………..
Προσοχή…………………………………………………………………………
SANTA AL DJIKA (1962)
Nu voiu s’mi’mpartã!…………………………………………………………….
Δεν θέλω να με χωρίσουν ‘ διασπάσουν!.............................................................
Noapti…………………………………………………………………………..
Νύχτα…………………………………………………………………………..
Yisu a meu……………………………………………………………………..
Δικό μου όνειρο……………………………………………………………………
La moarti…………………………………………………………………………..
Στον θάνατο……………………………………………………………………….
Tu cãsãbãlu mari…………………………………………………………………..
Στον μεγάλο κασαμπά……………………………………………………………
SPIRU FUCHI (1964)
Noi, poetslji a populiloru njits…………………………………………………………….
Εμείς, οι ποιητές των μικρών λαών………………………………………………………..
Continuari tsi si toarnã tu modã..............................................................................................
Συνέχεια που επιστρέφει στη μόδα…………………….......................................................
Dimneatsa alãximu stranjili a ipocriziljei.............................................................................
Το πρωί αλλάζουμε τα ρούχα της υποκρισίας……………………………………………
Nafoarã di isturii..................................................................................................................
Έξω από την Ιστορία………………………………………………………………………..
Doauã ipostazi.........................................................................................................................
Δύο υποστάσεις…………………………………………………………………………….
Diabolicã……………………………………………………………………………………..
Διαβολικό………………………………………………………………………………………
Aranã disfaptã……………………………………………………………………………….
Aνοιχτή πληγή……………………………………………………………………………..
Scriatã……………………………………………………………………………………….
Γραφτό……………………………………………………………………………………..
Easti chirolu a informatsiljei…………………………………………………………………
Είναι η εποχή της πληροφορικής……………………………………………………………
Hoara a mea……………………………………………………………………………..
Το χωριο μου …………………………………………………………………………….
Diclaratsiuni……………………………………………………………………………….
Δηλώσεις…………………………………………………………………………………..
Muabeti cu Marina………………………………………………………………………….
Συζήτηση με την Μαρίνα………………………………………………………………….
Thamã……………………………………………………………………………………..
Θαύμα……………………………………………………………………………………….
Icoana a tãtseariljei…………………………………………………………………………
Της σιωπής το εικόνισμα………………………………………………………………….
Cã tse scriu………………………………………………………………………………….
Να γιατί γράφω……………………………………………………………………………..
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Ma sã’ntreghi Armãnjilji……………………………………………………………………
Αν ρωτήσεις του Αρμάνους……………………………………………………………..
Xenjilji…………………………………………………………………………………….
Τα ξένα……………………………………………………………………………………….
Nã dzãcu oaspitslji…………………………………………………………………………
Μας λένε οι φίλοι: ……………………………………………………………………………
Ma dealihea easti altã soie…………………………………………………………………..
Στ’ αλήθεια είναι από άλλη γενιά…………………………………………………………
Noi nu vã lu deadimu Alexandru…………………………………………………………..
Εμείς δεν σας δώσαμε τον Αλέξανδρο……………………………………………………
Trã Armãnami……………………………………………………………………………..
Για την Βλαχουρι……………………………………………………………………………..
Tru aestu tseru…………………………………………………………………………………
Σε τούτον τον ουρανό………………………………………………………………………..
Poetu armãnu……………………………………………………………………………….
Αρμάνος ποιητής……………………………………………………………………………
Popullu poetoctonu…………………………………………………………………………….
Ποιητοκτόνος λαός…………………………………………………………………………..
Noi, poetslji armãnji……………………………………………………………………..
Εμείς, οι Αρμάνοι ποιητές………………………………………………………………..
E catastrofã s’bãnedz tu Arbinishie…………………………………………………….
Είναι καταστροφή το να ζεις στην Αλβανία……………………………………………
Tirana i capitalã avropeanã………………………………………………………………….
Τα Τίρανα είναι η πρωτεύουσα της Ευρώπης……………………………………………..
U vroi Gãrtsia…………………………………………………………………………..
Την αγαπώ την Ελλάδα…………………………………………………………………….
YIORYI VRANA (1965)
Avigljitorlu di zboarã…………………………………..
Ο φύλακας των λέξεων……………………………………….
Limba a noastrã………………………………………………..
Η γλώσσα μας………………………………………………….
Catacombi………………………………………………………….
Κατακόμβες………………………………………………………..
Lumea pãpãnjiloru……………………………………………………..
Ο κόσμος των παππούδων………………………………………………
Cãmbãnjili a sãndzilui …………………………………………………..
Οι καμπάνες του αίματος……………………………………………….
Hiu unlu ditu cãntãtoriljii ditu soni…………………………………………
Είμαι ένας από τους τελευταίους τραγουδιστές…………………………….
Andamusi……………………………………………………………………….
Συνάντηση………………………………………………………………..
Via Egnatia…………………………………………………………………..
Εγνατία Οδός………………………………………………………………
Autobioyrafie……………………………………………………………
Aυτoβιoγραφία…………………………………………………………….
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Mithopoemu elino’machedo’armãnu icã unã mitoloyie personalã…………………………………
Μυθοποίημα Ελληνο’Μακεδο’Αρμάνικο ή μια προσωπική μυθολογία……………………..
Elino’Armãnlu………………………………………………………………………………
Ο Ελληνο’Αρμάνος (Ο Ελληνό’Βλαχος)……………………………………………………………
Tu uranolu absurdu a Balcanlui……………………………………………………………….
Στον παράλογο ουρανό των Βαλκανίων……………………………………………….
Unu cãnticu di cinushã……………………………………………………………….
Ένα τραγούδι από στάχτη……………………………………………………………..
Cãnticu trayicu……………………………………………………………………………..
Άσμα τραγικό……………………………………………………………………………….
Avinatu ditu limbã ……………………………………………………………………….
Κυνήγημα από τη γλώσσα ……………………………………………………..
Identitati ………………………………………………………………………….
Ταυτότητα………………………………………………………………………..
Via Egnatia (2)…………………………………………………………………..
Εγνατία Οδός (2)…………………………………………………..
Patridha catacombã…………………………………………………..
Πατρίδα κατακόμβη……………………………………………………….
Mastea a ta ……………………………………………………
Η όψη σου…………………………………………………….
Arcadia……………………………………………………………..
Αρκαδία…………………………………………………………….
Xinitii………………………………………………………………..
Η ξενιτιά……………………………………………………………..
Eladha……………………………………………………………….
Ελλάδα………………………………………………………….
Mardzina di’amari…………………………………………………….
Στην άκρη της θάλασσας………………………………………….
Alumta…………………………………………………………
Η πάλη
Ayalma
Άγαλμα
Alargu
Μακριά
Ponu
Πόνος
Haraua sh’lacrima
Η χαρά και το δάκρυ
DHIMITRI FUCHI (1967)
Ahãrzitã
ΔΩΡΕΑ / ΧΑΡΙΣΜΑ
Ãnj dzãsirã
Μου είπαν
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***
***
Mi mãyipsirã trei lucri
Με μάγεψαν τρία πράγματα
Pulitia
Η ΠΌΛΙΤΕΙΑ
Ascundemu zboarãli
Κρύβουμε τα λόγια
Nji lipsescu adzã
Μου λείπουν σήμερα
VIA EGNATIA — Calea Mari
Εγνατία Οδός – Οδός Μεγάλη
Daua rhapsodie
Η δεύτερη ραψωδία
Treia rhapsodii
Η τρίτη ραψωδία
Proloyu
Πρόλογος
S’mori easti proyresu
Το να πεθάνεις είναι πρόοδος!
Tu gãrdina cu iasaminji
Στον κήπο με τα γιασεμιά
Poetlu
Ο ποιητής
Ma muriiu
Εάν πεθάνω
Peisagiu
Τοπίο
Armãna
Αρμάνα
TOMA ENACHE (1970)
Cilimeanu
Το μικρό παιδί
Ars poetica
Ποιητική τέχνη
Inima armãnjloru
Η ψυχή των Αρμάνων
Mãnji di’asimi
Χέρια από ασήμι
Hlãpuitorlu di yisi
Ο χλαπακίζων όνειρα
Arta ali ãncljigari
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Η τέχνη του πηξίματος
Mana
Μαμά
Njicu ãnvetsu
Μικρός μαθαίνω
Ea
Αυτή
Poematã di vreari
Ποίημα της αγάπης
Carti ti maia
Βιβλίο για τη γιαγιά
Altã luyii di eroticã
Άλλης λογής έρωτας
Macã poezia…
Αν η ποίηση…
Ea eara una sãrmã ditu falanga alu Alexandru Machedonlu
Αυτή ήταν ένα ψίχουλο από τη φάλαγγα του Αλέξανδρου του Μακεδόνα
Naima musheata poematã
Δεν υπάρχει ωραιότερο ποίημα
Toamna
Το φθινόπωρο
Atumtsea
Τότε
Frãndza a mea
Το φυλλαράκι μου
Hiu di miletea atsiloru tsi…
Είμαι από το γένος εκείνων που…
Toarãli
Τα ίχνη
Ahapsea ali minti
Η Φυλακή του νου
SORIN ANAGNOSTE (1985)
Amintaticlu
Το κέρδος
Gaileadz
Σκοτούρες
Anyeari
Ανάσταση
Balconea
Το μπαλκόνι
Tu soni
Στο τέλος
Noaãsprãyinyits di anji
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Είκοσι εννιά ετών
Oaminji njits
Άνθρωποι μικροί
Don Quijote
Don Quijote
Poetslji
Οι ποιητές
Paplu fu unu Rolling Stone
Papa was a Rolling Stone
Ziyã
Ζύγι
Alter ego
Ο άλλος μου εαυτός
Xinitii
Ξενιτεμένος
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