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ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Λ » ΔΕΚΑΕΞΗ ΠΑΛΙΑ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΟΝΟ TAKAMURA

1

Σκεπασμένο με νιφάδες, 
τό χρώμα των πετάλων σου 
μπορεί ν’ άποκρυβή καλά: 
αλλά πιά στείλε τ’ άρωμά σου 
πού νά μπορούν νά πουν ανθίζεις.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ HENJO

2

"Οταν πέσουν τ’ άνθη, 
γυρνάν στόν κορνιαχτό: 
ή πεταλούδα άφρόντιδη 
άνάμεσά τους φτερουγά.

OSHIKÔCHI MITSUNE

3

’Αγέρας πού φυσά — 
γιατί νά τόν μισάνε;
"Οταν άνθοί δαμασκηνιάς μαδούν 
τό πιό γλυκύ μυρίζουν άρωμά τους.

SUGAWARA MICHIZANE

4

"Οταν φυσά ανατολικός 
στείλε μου τ’ άρωμά σου, 
άνθούς δαμασκηνιάς: 
άν καί λείπει δ κύριός σου 
μη ξεχνάς την άνοιξη.

ΑΝΩΝΥΜΩΝ

5

Μυρίζομαι τό μύρο 
των πορτοκαλιανθών 
πού καρτερούν τό Μάη ν’ ανθίσουν: 
Κοιτώντας φίλου τό μανίκι 
τό φίλο αναγνωρίζω.

6

"Οταν πουλιά χιλιάδες 
κελαηδούν την άνοιξη 
τά πράγματα δλα ξανανιώνουν: 
μονάχα εγώ γερνώ.

MIDU TADAMINE

7

’Αφού στην αναχώρησή της 
φαίνεται δίχως αίσθημα 
σαν τό φεγγάρι τό πρωί, 
δέν είναι πιό σκληρό άλλο 
σαν τό αύγινό τό φώς.

8

"Οταν φυσάει δ άνεμος 
σκίζονται τ’ άσπρα σύννεφα 
άπό τό Ιστίο. Είν’ ή καρδιά σου 
σαν τούτα τόσο κρύα;

Kl TSURAYUKI

9

Τώρα δέν ξέρω νά σού πώ 
τό στοχασμό τού φίλου: 
μά τής δαμασκηνιάς τά πέταλα 
γνωρίζω εδώ πού ζώ 
φυλάγουν τό παλιό τους μύρο.

10

Νύχτα θέρους, 
τά μάτια κλείνω· 
πέρα δ κούκος 
με τό λάλημά του 
δείχνει την αυγή.

ΟΝΟ KOMACHI

11

Ή λάμψη τών ανθών 
μαράθηκε καί πάει 
ενώ σ’ άσημα πράγματα 
σπατάλησα τό σώμα μου 
στοΰ κόσμου τις βροχές.

BUNYA YASUHIDE

12

Τό χορτάρι καί τά δέντρα 
άλλάζουνε τά χρώματά τους’ 
άλλα τό κύμα, στην πλατιά 
τη θάλασσα π’ άνθίζει, φανερά 
φθινόπωρο δέν έχει.

3
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FUJIWARA MOTOTOSHI RYÔJIN HISMÔ

13

Στο τέλος τοΰ φθινόπωρου 
όταν σιωπάνε τά έντομα 
πάνω στά νοτισμένα ρείκια, 
νά τό ρωτούσα θάθελα, 
«είν’ ζωντανός ή πέθανε;»

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ SUTOKY

14

Τ’ άνθος στη ρίζα 
στη φωλιά τά πουλιά 
δλα γυρίσαν.
Μά κανείς δεν ξέρει 
πού πήγε ή άνοιξη.

15

Καί τό φεγγάρι 
κάθε π’ άνατέλλει 
είναι νιό.
Μά τί θά γίνει 
με τό κορμί μου 
γεμάτο χρόνια;

TAIRA TADANORI

16

Μέ πήρε τό σκοτάδι, 
ή σκιά κάτω άπ’ τό δέντρο 
καταφυγή μου θάν' 
φιλοξενούμενος άπόψε 
ένα θάν* λουλούδι.

Β' ΠΕΝΗΝΤΑ
ΧΑ·Ι·

ARAKIDA MORITAKE
1

Άνθό πεσμένο βλέπω 
Στον κλάδο νά έπιστρέφη — 
"Α! μιά πεταλουδίτσα.

2

Καλοκαιριάτικη βραδυά — 
"Ηλιος ορθάνοιχτα ξυπνός : 
Κλειστά τά βλέφαρά μου.

YAMAZAKI SÔKAN
3

"Αν βρέχη έλα 
μέ την όμπρέλλα σου (Ό 
μεσονύχτιο φεγγάρι.

MATSUO BASHO
4

Σέ γυμνωμένο κλώνο 
κουρνιάζει μιά κορώνη : 
τού φθινοπώρου δείλι.

5

Λέγεις μιά λέξη 
καί ριγούν τά χείλη 
χινοπωριάτικη πνοή.

1 = σημαίνει καί άλως φεγγαριού καί όμπρέλλα.

ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ 
— ΚΑΙ·

MUKAI KYORI

6

Ή πατρική μου πόλη 
κι’ ενα κρεβάτι δανεικό: 
άποδημητικά πουλιά.

HATTORI RANSETSU

7

Πεύκα ζωγραφιστά 
στό γαλανό ουρανό 
απόψε τό φεγγάρι.

8

Πρωτοχρονιά, 
καθάρια αυγή κι’ ό στρούθος 
τό μύθο του λαλεΐ.

9

Φθινοπωρνό φεγγάρι 
κι’ άπάνω στά νερά 
νά ερπη ή ομίχλη.

ENOMOTO KIKAKU

10

Τόν ξύλινο πυλώνα 
διπλοκλείδωσέ τον: 
φεγγάρι χειμερνό.

I
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NOZAWA BRONCÔ 19

Χειμερινή βροχή: 
Καυσόξυλα στή φάρμα, 

ι ένα φως στό παραθύρι.

MORIKAWA KYOROKU

12

Τόσο ενωρίς φθινόπωρο: 
στους βράχους ψιχαλίζει, 
πρώτη χρώση στά σφεντάμια.

KONISHI RAIZAN

13

Κόρες φυτεύουν ρύζι: 
καί μόνο τό τραγούδι τους 
έξω απ’ τη λάσπη.

SUGIYAMA SAMPO

14

ΟΙ κερασιές κι’ ό κούκος 
φεγγάρι χιόνι — γρήγορα 
εξαφανίζεται ή χρονιά.

UEJIMA ONITSURA

15

Ή μέρα σβύνει — 
Στό στάρι εξακοντίζει 
πάχνη τής άνοιξης.

1β

Καλοκαιράκι: κι’ δμως 
«άς ήτανε χειμώνας» 
εύχονται κάποιοι.

17

Τά δαμάσκηνα γνωρίζεις 
I με τή καρδιά σου

καί με την όσφρησή σου.

18 
*

’Έλα τής λέγω! ελα — 
Μά ή πυγολαμπίδα 
τραβά τό δρόμο της.

Πράσινα σιταροχώραφα : 
κορυδαλός μετεωρίζεται, 
εκεί — καί καταχάνεται.

20

’Ανθούν αυτά, μετά 
τά βλέπουμε μετά 
πέφτουν στή γή, μετά...

KUROYANAGI SHÔHA

21

Κάρο βαρύ βροντά 
κι’ άπ’ τό γρασίδι κάτω 
πετιούνται πεταλούδες.

TAN TAIGI

22

Σπασμένο τό γεφύρι 
καί στήν όχτη ό κόσμος: 
θερινό φεγγάρι.

23

Στό σωρό τού κορνιαχτού 
δόξα πρωίας ανθεί: 
προχωρημένο χινοπώρι.

24

Ψυχρή σελήνη 
σάν περπατώ μονάχος: 
κουβέντες στό γεφύρι.

25

’Απέρχεται ό χειμώνας:
Οί στρούθοι σοβαροί 
βαδίζουν μες τις ύδρορόες.

YOSA BUSON

26

Μπάρα ξαφνική 
άδράχνοντας τής χλόης λεπίδια 
στρουθιά μιά αγέλη.

27

Βροχή ανοιξιάτικη: 
λένε ένα μύθο ώς πάνε, 
δμπρέλλα, άχυροπετραχείλι.

5
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28 ÔTOMO ÔEMARU

Βροχή ανοιξιάτικη: 
ζή άνθρωπος εδώ. 
Καπνός από τόν τοίχο.

29

Βροχή ανοιξιάτικη: 
μές τά φορεία μας 
ό αβρός σου ψίθυρος.

ÔSHIMA RYÔTA

30

’Αργά τό βράδυ 
αχός κάρβουνων 
σπασμένος στά κάρβουνα

31

Κοιτάω τό φως.
Ναί! είναι ένας άνεμος 
τούτο τό βράδυ τού χιονιού.

TAKAI KITÔ

32

Λόχμη χειμώνα: 
τό φεγγάρι διατρυπά 
τις γνήσιες κολοκυθιές.

KATÔ GYÔDAI

33

Τό χιόνι λυώνει: 
Στοΰ λόφου έκεΐ τό πούσι 
κορώνη κρώξει.

34

’Ανάβω τή λάμπα κι’ ένώ 
πίσω μου είναι, βλέπω 
τ’ άνθη της δαμασκηνιάς.

35

Λόφοι χινοπώρου: 
έδώ κι’ εκεί 
καπνός ανεβαίνει.

36

θλιμμένος άνεμος: 
νύχτα τή νύχτα 
μικραίνει ή σελήνη.

37

Πέσε πια πάχνη! 
άπ’ τά χρυσάνθεμα μετά 
κανένα πια λουλούδι.

KOBAYASHI ISSA

38

'Ο κόσμος τής δρόσου 
είν’ ένας κόσμος δρόσου... 
κι’ ακόμα... κι’ άκόμα...

39

Τό χιόνι λυώνει: 
καί στό χωριό 
πέφτουν τά παιδιά.

40

'Ο κήπος: πεταλούδα.
Τό βρέφος έρπει, αυτή πετά. 
"Ερπει αυτή, πετάει αυτό.

41

Αυγή μέ κόκκινο ουρανό: 
Μά δε σ’ ευφραίνει 
τούτο, κοχλία;

42

Κόσμος τής δρόσου: 
άκόμα μέ τίς δροσοστάλες — 
παλεύει.

43

Κοιτάζοντας τό κερασάνθι: 
κι’ δταν άκόμα περπατούν 
μεμψιμοιροΰν.

BASHÔ
44

Πάνω άπ’ τό παραστατό 
τής πόρτας έρπει δ κισσός’ 
φεγγάρι έσπερινό.

45

Στοιβάζονται μαζί 
καθώς κοιμούνται κι’ ύστερα 
τά δανεικά κρεβάτια περιορίζουν.

6
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FUMIKUNI KYORAI

46

Μελάνι άσωτεύοντας 
τα σχέδια άπαλείφει — 
Τέλος φθινοπώρου.

47

Ή πόρτα άπό θάμνα 
γράφει τούς στίχους της 
πάνω στό κλέφτη τοΰ σταριού.

48

'Ο γαλάζιος ουρανός: 
ωχρή σελήνη 
σέ χλωμό πρωί.

BONCHÔ

49

’Ανυπόμονα ετούτη 
χτενίζει
τά περιπλεγμένα της μαλλιά.

50

Είναι παντού 
ίπποσκευαστές· 
κερασάνθια στα παράθυρα.

,Γ) ΤΡΙΑΝΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ 
X A ·Ι· K I Ο Y

NAITÔ MEISETSU

1

'Ο άνεμος φυσά γκρίζος 
ό ήλιος βασιλεύει μες 
τή λόχμη τοΰ χειμώνα.

MASAOKA SHIKI

2

Μια οχιά πέφτει 
άπ’ τόν ψηλό πετρότοιχο: 
άγρια χινοπώρου μπάρα.

3

Πλένει τ’ άλογό του 
με τόν δύοντα ήλιο 
στη θάλασσα τοΰ χινοπώρου.

4

Γρήγορα θά πεθάνη 
πιο θορυβώδης παρά ποτέ: 
τοΰ φθινοπώρου τζίτζικας.

5

Ή νυχτερίδα δέν πέτα, 
ό αχός της είναι μαύρος 
μέσα στό δάσος.

6

Πόσο λίγα τά τζιτζίκια 
τούτο τό πρωινό μετά 
τή θύελλα χινοπώρου!

KAWAHIGASHI HEKIGOTO

7

Κρύα μέρα εαρινή: 
πάνω άπ’ τούς αγρούς 
ζερίζωτα νέφη.

TAKAHAMA KYOSHI

8

’Άνεμος φθινοπώρου: 
καθετί πού βλέπω 
είναι Χάΐκού.

9

’Έφυγε ή οχιά: 
τά μάτια πού κύτταζε 
είναι άκόμα στό γρασίδι.

10

’Αντίκρυ τού πλατιού ουρανού 
απλώνουνε και σκύβουν 
τά δέντρα τού χειμώνα.
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11 KAWABATA BÔSHA

Πρώτη πεταλούδα — 
σάν όνειρο 
χαμένο άπό την όραση.

12

Στον κλεμένο πίλο 
σκιάχτρου 
μπάρα ξαφνική.

13

Στού γέροντα τά μάτια 
ό ήλιος πού διατρυπά 
φαίνεται μεθυσμένος.

WATANABE SUIHA

14

Κύματα στην άμπωτη, 
ήχος πού χάνεται: 
έσπέρας φθινοπώρου.

15

Ό θορυβώδης γρύλος 
σεληνόφως άπομυζά 
μέσα στό υγρό λειβάδι.

ÜDA DAKOTSU

16

Σιδερένιο χινόπωρο 
κι’ όλοι τ’ άνέμου οί κώδωνες 
οί παγεροί κωδωνοκρούουν.

17

Στη χειμερνη τή λάμπα 
τό πρόσωπο νεκρό μά όχι 
διάφορο πολύ άπ’ τό ζωντανό.

HARA SEK1TEI

18

Πατώντας σέ βλαστό 
λόφος άπό δροσοσταλιές 
άρχισε να κινείται.

19

Στό σπαρμένο χαλάζι 
των χορταριών οί σκιές: 
ό ήλιος είναι βάρβαρος.

20

Πάνω στό χιόνι 
ευγενικά αφιππεύει 
τ’ αηδόνι.

21

Λαμπρό φεγγαροφώς: 
Στό βαθύ τό χιόνι 
δέν κρύβονται οί πληγές.

22

’Ακούω τή βροντή 
σάν να χτυπά τούς πνεύμονές μου: 
μά ακόμα ζώ.

23

Άσώτεμα τό θέρος: 
βαρύτερα τά μπράτσα 
κι’ άπό δοκάρια σιδερένια.

24

Σκληρό σάν πέτρα μαξιλάρι! 
Είμαι τζιτζίκι 
καί φωνασκώ;

25

Τίποτα εκεί παρά 
ό βόστρυχος τής φτέρης: 
κόσμος πού επιπλέει.

NAKAMURA KUSADAO

26

’Επανασύνδεση φαμίλιας: 
νυχτερινά τζιτζίκια 
ξεκινούν τά δέντρα.

27

Χέρι άβρό φίλου νεκρού 
αναπαύεται στον ώμο μου 
τούτη ή λιακάδα φθινοπώρου.

KATÔ SHÛSON

28

’Αγέρας φθινοπώρου — 
’Ανοίγω
την τεφρώδη παλάμη μου.
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MATSUHOTO TAKASHI 30

29

Μές τό χαμόσπιτο 
δωμάτιο αδειανό: 
εσπέρας φθινοπώρου.

Σέ μια φούντα κρεμυδιοΰ 
ή πεταλούδα κάθισε: 
μόνη καί θλιμένη.

ΕΙΚΟΣΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ 
TANKA

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ MEIJÎ

1

Στόν κήπο μου 
δίπλα - δίπλα 
φυτά ντόπια και ξένα 
αυξάνουν μαζί.

2

"Ολοι διαβάζουν στις έφημερίδες 
τά γεγονότα δλου τοΰ κόσμου 
χωρίς νά σ’ όδηγοΰνε πουθενά: 
κάλλιο ποτέ νά μην τά γράφαν.

ITÔ SACHIO
3

'Όταν οΐ γελαδάρηδες 
θά γράφουν στίχους 
νέες τεχνοτροπίες 
θά ξεπηδήσουν 
μές τόν κόσμο.

4

Μήτε ψηλά βουνά 
ή λόφοι χαμηλοί: 
στά σύνορα τής γης 
μπροστά στά μάτια μου 
πέφτουνε πέφτουν οΐ ουρανοί.

5

"Εχω έγκαταλείψει 
τη χώρα των ανθρώπων 
κι’ ήρθα στο χώρο αυτό 
που τ’ άσπρα κύματα 
χωρίζουνε τη γή στά δυό.

6

Πέρα άπό την πίσω πόρτα 
τίποτα νά δής.
Κρύο και παγωνιά: 
συννεφιασμένος ήλιος γέρνει 
στις μαραμένες καλαμιές.

MASSAOKA SHIKÎ

7

Σκέφτηκα νά κάμω 
κιγκλίδωμα γιά τά φεγγαρολούλουδο 
ώ ! μόλις ή ζωή μου 
θά κρατήση ώς τό φθινόπωρο.

SAITÔ MOKICHI

8

Μαραμένοι άνθοί τοϋ κλήματος 
σκορπιοΰνται κάτω 
στην βουνοπλαγιά: 
τό κάλεσμα περιστεράς 
τόσο είναι μακρυνό !

9

Τό λαμπρό κόκκινο 
τής γατίσιας γλώσσας: 
τό χέρι άγγίζει το και τότε 
άρχίζω νά γνωρίζω 
τούτη την αθλιότητα.

ISHI KAWA TAKUBOKU

10

Κρατώντας την μάνα στον ώμο 
έτσι γι’ άστείο, 
βήματα τρία: μετά έρπω — 
είναι τόσο αλαφριά.

9
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11 16

Δουλεύοντας δουλεύοντας, 
ατό βίο μου ακόμα μια χαρά, 
μ’ άδειο τρόπο άτενίζω 
τ’ άδεια χέρια μου.

12

Μές τό χιόνι 
σωρεμένο απαλά 
καίνε μάγουλα θερμά: 
άγάπη, γιά μέ.

13

Σήμερα οί φίλοι μου 
μοΰ φάνηκαν πώς είχαν 
πιό πολύ επιτύχει από εμέ. 
’Αγόρασα λουλούδια 
στη γυναίκα μου τά πάω 
για νά νοιώση ευτυχισμένη.

14

Σέ μιά μονάχα νύχτα 
ήρθε δ θυελλώδης άνεμος 
κι’ έστησε ώς άπάνω έκεϊ 
πρόχωμα μέ άμμο, 
γιά ποιόν τό μνήμα αυτό;

15

’Απ’ τά παράθυρα τοΰ τραίνου 
μακρυά πρός τά νότια
τούς λόφους πάνω άπ’ τή σκεπή μου 
σιγά - σιγά πιά ξεχωρίζω 
καί σφίγγεται δ λαιμός μου.
δσα πεθαίνουν».

Γράφω στην άμμο 
τ’ όνομα «μεγάλος» 
χίλιες δυο φορές. 
Γιά νά επιστρέφω σπίτι 
χωρίς τις σκέψεις τοΰ θανάτου.

WAKAYAMA BOKUSUÎ

17

Πόσο μακρυά 
τ’ άσπρο πουλί!
Θάλασσα κι’ ουρανός 
γλαυκοί: καθάριο 
ταλαντεύεται άκόμα.

18

Σά φλύαρο ρεύμα 
ή κλήση τοΰ πουλιού 
πέρα άπ’ τό πεύκα 
καί τις βουνίσιες κερασιές: 
βουνόκολποι, γιόμα.

19

Κοιμάται δ λόφος: 
στα πόδια του κοιμάται 
ή θάλασσα: 
στη μακρυνη πηγή 
εγώ ταξιδεύω.

20

Δίπλα μου τ’ άγρια 
τού φθινοπώρου τ’ άνθη 
σφυρίξουνε απαλά — 
«Πόσο μού είναι άγαπητά

ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ 
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

TAKAMURA KÔTARO

ΑΤΕΧΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Δεν είν’ στο Τόκιο ουρανός δ Τσιέκο λέγει: 
Πεθύμησε νά δη πραγματικό ουρανό.

Κατάπληκτος, στόν ουρανό κυττάζω.

’Ανάμεσα στα νέα φυλλώματα τής κερασιάς 
ξάπλωνε άτέλειωτος μέ γνώση παρελθόντος, 

ουρανός.

Ή μολυβιά τού ορίζοντα κατήφεια βάφονταν 
μ’ ένα πρωινό κλαδί γαρύφαλλου δμιχλώδους.

Κοιτάζοντας μές άπ’ τή μακρυνήν δμίχλη 
δ Τσιέκο μάς μίλησε γιά γαλανό ουρανό 
κρεμάμενο την πάσα μέρα πάνω άπ’ τούς 

λόφους τής πατρίδας.

Αυτός γιά τό Τσιέκο είν’ ουρανός άληθινός: 
άτεχνος λόγος άτεχνου ουρανού.
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MIKU ROFÙ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΙΛΙ

«Κοιμάσαι;» 
«’Όχι» μού λέει.

’Άνθη τό Μάη 
άνθοϋν το μεσημέρι.

Στη χλόη κοντά στη λίμνη 
μέσα στον ήλιο, 
μού λέγει θά μπορούσα 
τά μάτια μου νά κλείσω 
και νά πεθάνω».

Τίκ, τάκ, τίκ
στην πλάτη του σέ ρούχο, το ρολόι 
τής πολιτείας διορθωμένο, 
ή νιότη πάει τίκ, τόκ, τίκ.

’Έρμο,σάν κάτι ζωντανό νά κουβαλούσε: 
τ’ αστέρια, ζαλισμένα, 
έγκυμονοΰντα μέ υγρασία, 
πέφταν σέ τέτοιον άριθμό πού φαίνονταν 
νά στέλλουνε τό δρόμο στους λευκούς 

σιτοβολώνες τοϋ χωριού.

TSUBOi SHIGEJi

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

HORIGUCHI DAIGAKU

ΑΙΩΡΑ

Μια αράχνη αιώρα τάνυσε' 
μιά πεταλούδα σειέται μέσα της.

Στό χρυσαφένιο κύκλο θαμένη 
ξεψύχησε.
Σαν αυτή την πεταλούδα

στην αιώρα τής αγάπης σου κι’ εγώ
θά μπόρεια σκαρφαλώνοντας νά πάω στό 

θάνατό 
κινάμενος, σειστός.

SAIJO YASO

Τό φθινόπωρο ένας φίλος 
μού άπόστειλε ένα αχλάδι 
Είπα μεμιάς νά καταφάγω το. 
Κόκκινο: πόσο κόκκινο!

Στην παλάμη μου βαρύ: 
βαρύ καθώς ό κόσμος.

ΣΙΩΠΩ, ΑΛΛΑ...

Μπορώ νά σιωπώ 
μά σκέφτομαι.
Μπορώ νά μη μιλώ, 

μου μή μέ συγχίζεις μέ τόν τοίχο

NISHWAKI JUNZABURU

Η ΒΡΟΧΗ
ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

’Άνοιξα και διάβασα
τόν κόκκινο μικρούλι φάκελλο 
φερμένο άπ’ τά βουνά μέ την κορώνη: 
«Τό βράδυ μές τό σεληνόφως 
φεγγοβολούνε ο'ι λόφοι 
κόκκινοι κι’ αγριωποί.

"Ετοιμος ν’ απαντήσω, 
τά μάτια όμως άνοιξαν 
ά ναί! κι’ υπήρχε αυτού: 
φύλλο έρυθιρό μοναδικό.

TANAKA FUYUJi

ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Γεμάτος άστρα ό ουρανός, 
ό γαλανός νυχτερινός δρομάκος 
φαινόταν σάμπως νά οδηγούσε προς αυτά, 
τό μακρυνό χωριό 
λουζόταν σέ γαλαζοπράσινο κρασί.

Μέ τό νοτιά μιά ευγενική θεά άφικνεΐται. 
Βρέχει τόν μπρούντζο, βρέχει τήν πηγή, 
βρέχει τό στήθος χελιδόνας τά χρυσά της 

τά φτερά. 
Καί τήν παλίρροια περιπτύσσεται, τό ψάρι 
πίνει διπλώνοντας τήν άμμο.
Βρέχει τό ναό κρυφά, τό θέατρο, τόν λουτρώνα, 
ή σύγχιση τής λύρας της άπό πλατίνα — 
ή γλώσσα τής θεάς — κρυφά 
βρέχει τή γλώσσα μου.

ΜΑΤΙΑ

Ένώ πηδούσαν στό κεφάλι μου άσπρα κύματα 
’Ιούλιο μήνα διάβαινα μιά νότια πολιτεία κομψή. 
"Ησυχος πήπος γιά περαστικούς κοιμόταν 
τριαντάφυλλα, άμμος καί νερό, ή καρδιά μου 
πνιγμένη στήν ομίχλη άπ’ τά ρόδα 
μαλλιά στήν πέτρα χαραγμένα 
άχοί στήν πέτρα χαραγγμένοι 
μάτια, στήν πέτρα χαραγμένα, κι ανοιχτά 

γιά πάντα.
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MARUYAMA KAORU

ΛΥΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Μιά άγκυρά στην ακοή κι’ ό γλάρος κρώζει. 
Ξάφνου, χωρίς μιά λέξη ή άγκυρα γλυστρά. 
Κατάπληκτος μετακινείται ό γλάρος.
Σέ μια στιγμή χλωμή βυθίζεται μες το νερό.
Καί τό αίσθημα τοΰ γλάρου γίνεται άγρια, 

λυπητερή κρωγμή 
χαμένη μες τόν άνεμο.

MIYOSHI TATSUJÎ

ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΧΟΡΤΑΡΙ

Ή χήνα τρέχει μές τό μονοπάτι: 
Ή σκιά τρέχει επίσης, μές τό μονοπάτι.

Ή χήνα τρέχει πάνω στό λειβάδι:
Ή σκιά τρέχει, έπίσης ,πάνω στό λειβάδι.

Χήνα λευκή κι’ ή σκιά της, 
τρέχουν... τρέχουν... τρέχουν.

Κι’ ή χήνα πάει μές τό νερό!

νά κοιμηθή δέ θέλει, 
νά τραγουδάη, νά τραγουδάη. 
Φίλοι στον κόσμον όλο, 
γροικήστε τό τραγούδι μου 
μαύρο τραγούδι τής ειρήνης.

HARA TAMIKÎ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΞΥΛΟ

Μές τή φωτιά τηλεγραφόξυλο 
μές τήν καρδιά ετούτη τής φωτιάς. 
Τηλεγραφόξυλο σάν τό στημόνι, 
σάν τό λυχνάρι, 
φλεγόταν σάν άναλυωμένο 
κόκκινο στημόνι.
Μές τής φωτιάς τό κέντρο στον άντικρννόν 

δχτο 
άπό τήν ώρα τούτη ένα προς ένα 
ανάβρυσε άπ’ τά μάτια των ανθρώπων φόβος. 
Στό κέντρο τής φωτιάς τηλεγραφόξυλο 
σάν τό στημόνι.

NAKAHARA CHÛYA

ΨΤΧΡΗ ΝΤΧΤΑ

MURANO SHIRÔ

ΤΟ ΜΑΤΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

’Από τά μάτια καί τ’ αυτιά 
ξεχύνεται σκοτάδι· 
σμιγμένο ,μέ τή νύχτα 
σάρκες πετνώντας άπ* τό στόμα μου, 
τί νάναι τούτο 
τό μαύρο τραγούδι;

Έδώ δέν φτάνει αύγή: 
ένα κενό 
στής γής τόν Ισκιο, 
κανένα δέντρο, σπίτι γιά σκυλλί. 
Έδώ καί μιά καρδιά 
πού δέν τό θέλει νά πεθάνη,

Σέ μιά νύχτα χειμερνή 
είν’ ή καρδιά μου λυπημένη 
λυπημένη δίχως λόγο 
κόκκινη καί σκουριασμένη.

Πέρα άπ’ τή βαρειά τήν πόρτα 
είν’ άδειες οί παλιές μου μέρες 
πάνω στού λόφου τήν κορφή 
τοΰ μπαμπακιού σκάει τό καρύδι.

Έδώ καυσόξυλο καπνίζει 
σκαρφαλώνει άπ’ αύτό δ καπνός 
σά νά τό ξέρει άπό μονάχο του.

Χωρίς μιά πρόσκληση 
ή κάποια πεθυμώ 
καπνίζει κι’ ή καρδιά μου.

12

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Τυπώθηκε στά Τυπογραφεία ΖΑΒΑΛΛΗ,
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