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“It is good to leave each day behind
Like flowing water, free of sadness.
Yesterday is gone and its tale told
Today new seeds are growing.”

Jalaluddin Rumi
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I still have, somewhere a black and white photograph of him and Me on the outskirts of the 
village, near a small church dedicated To Ayios Vassilis. From memory the sky is spanned by 
a single cloud; our shadows dark over the bleached stones. But this photograph has never told 
the whole story; because there is a moment, just before the shutter click, when the two of us 
step out of the frame and the colour seeps back into our clothes- while black and white  
continues to cling, like the past, to our feet and hands.
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“Welcome,”
he says,
“Sit down.
A coffee?”

His dark eyes are mine
and they’re looking back at me. 

His naked hands
move in the same silence
which surrounds pearls.





His brush is a poem
constantly  yearning-
swimming back
towards inscriptions;
towards Byzantium:

                  where the dice are being rolled
                  where bone is being snapped back into place
                  where there is terror-
                  and faith
creeps into the heart like a thief…

and from the middle of his right palm
three drops of honey
like gold.

I can’t believe
his hands won’t always be here.
I’ve watched them 
dexterous
paint
                into the eyes of The Virgin
                all that is missing in this life.

It is these hands
which have woven
my return.

“A coffee.
No sugar?
From everything I hear
the world has lost its mind.”

We talk like we always talk: two swallows who return and return again year after year and 
each time find that everything is different but nothing has changed.
      Each place makes something possible and here it seems possible to join thought to paper, 
hope to night, an anxious hand to the hand made of stone. 
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How I love
These soft animal nights

and these paths

on which rabbit feet
scratch ancient stories; 
where the bees
turn thoughts white;
where a man with a staff
and stork bones calls  out.

All around me
 -Nazereth-

I will plant my head over there
and wait for it
to grow into a tree
whose fruit will seed
and remind this place
I was once here. 

Red ants climb

past my ankles

I look around 
trying to turn
what I’m seeing 
into something more
than just memory.

The jasmine blossom
I slip into my coat pocket
mixes with the bread crumbs
and stars
that have been there 
since the last time
I was here.



And if I am patient enough
the stones I press to my ear
will speak too.
They will bring back the sound of 
               the last wave
                or the gull’s cry.
                or the long splash of dolphin.

I’m alone
and I shout at the dirt.
I shout towards the depths
I shout because I know 
the most precious things
are always hard of hearing.

In the night
the carob tree suddenly buckles
and cries out for a rose.

I’m so lucky
That my heart
won’t let me love
everything that is here
              because I’d simply break.
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Look there!
               a white blossom sinning 
                among the dark firs
it’s that wanton almond tree again.

It enters my room!
               Adorned
               irresistible.
                                     I
lean forward and rest
my forehead on its trunk
and feel both our voices
                                       rise
beneath its Winter bark.

Hope after hope

comes by 

dressed in white.

Through a white shawl
of blossoms
                I think
                I see
my grandfather’s fiddle
tied to the trunk of an almond tree
with my mother’s dark hair.

       Tomorrow       
the almond blossom
will become a dove
and fly away:
                         I will remain.

An old woman though mistakes the blossoming almond for a mirror and covers it with a 
black sheet. So you see, Sister Almond, it’s not enough to flower; if your blossoms aren’t 
loved, they will become dark tears.
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We are all judged-
                  the thief by the shadow
                  the flower by the moon
                  the tree by the seed.
We are all judged
                  but not the pomegranate.

Ah, this beautiful seed,
this burst of ruby sweetness;
this tree with its sleepless branches
sweeping-
searching for the smallest crimson words
in the dry soil;
then reaching up
and erasing
the most distant stars;
always reaching out
just beyond whatever it is I dream.

I believe it now
When they tell me
“In every pomegranate there is a seed 
which comes from heaven.”
because there was a moment
when I was so in love with the tree
that I carried the moon
in my arms to it as a gift
only to lose the moon
among the pomegranates.

I know now 
when each seed 
falls between the stones
it will grow twice- 
                                    once as a tree
                                    and once as the face
                                    of a friend.

A pomegranate tree has sprouted on my shoulder. Its plot of ground was my flesh, its 
branches my bones, my chest clasped itself around its trunk, its roots grew around my col-
larbone and reached down to my blood. And so the pomegranate was supported and I al-
ways had something to remind me of my birthplace. 
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I see my head
-carved in stone-
settle like a sparrow
on the topmost branch
while all around the trunk
are the broken pieces 
of wihte angels

Let’s get these trees in from the fields
and call the stars home from the sky!

Tonight I saw a fig tree rise-
its roots blazing like torches
                 “The flames reach so high
                   they can scorch the wings
                   of any angel who is flying
                   towards you,” says the man
                   with the stork bones.

Once again 
I take the shape 
of the tree with me.

“I am where you are going.”
whisper the dark green
winds which pass
through the leaves.

I will leave-
but the footprints,
which 
circle the fig tree,
remain. 

When did all this happen and did it happen here or in another place whose name 
sounded the same? There are so many names, how will I know which is the right 
one? There are so many ghosts, how will I know which ones belong to me? I need 
strong arms and a back that is firm. That’s why I stop in the shade of an old fig tree- 
to rest. I know it has a great heart- a heart that is as great as its sorrow. Each time I 
sit in its shadow I learn again how well fables grow on trees. So I wet my forefinger 
with saliva and draw the outline of the Baptist in the dirt…





So today was spoken for a long time ago

I knew a long time ago that I would
Send out my heart to this man and these trees
And this garden.
And it was there among them I learnt
Never to say, “This was a useless pain.”

And it was there among them I found the strength
To call out to the man I should have been.

And still the heart remains a beggar:
And that’s the way it should be - always

EPILOGUE

I feel around me in the early dark and find the glass I’d filled with water last night. I 
pick it up and raise it to my lips, but it’s his obscure thirst I’m satisfying, it’s his lips 
which have left  their imprint there on the rim of the glass and it’s there, in the web 
between our hands, where time seems to have collapsed.









Είναι καλό ν’ αφήνουμε την κάθε μέρα να κυλάει
σαν το τρεχούμενο νερό, χωρίς θλίψη.
Το χθες πέρασε κι η ιστορία του ειπώθηκε
Σήμερα φυτρώνουν  καινούργιοι σπόροι.

Γιαλαλούντιν Ρούμι



Μετάφραση από τα Αγγλικά: Ελένη Νίκα



Κάπου φυλάγω ακόμη μιαν ασπρόμαυρη φωτογραφία που βγάλαμε μαζί στις 
παρυφές του χωριού, κοντά σ’ ένα ξωκκλήσι αφιερωμένο στον Αϊ-Βασίλη. Απ’ 
ό,τι θυμάμαι στον ουρανό απλώνεται ένα μονάχο σύννεφο: οι σκιές μας βαριές 
πάνω στις  ασπρισμένες πέτρες.  Μα η φωτογραφία τούτη δε φανέρωσε ποτέ 
όλη την αλήθεια: γιατί υπάρχει μια στιγμή, λίγο πριν κάνει κλικ ο φακός, όπου 
βγαίνουμε κι οι δυο μας έξω από το πλαίσιο, με το χρώμα να διαχέεται πίσω στα 
ρούχα μας – ενώ το ασπρόμαυρο εξακολουθεί να μένει προσκολλημένο, σαν το 
παρελθόν, στα πόδια και τα χέρια μας.
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«Καλωσήρθες,»
λέει,
«Κάθισε.
Καφέ;»

Τα μαύρα μάτια του είναι τα δικά μου
και κοιτάζουν πίσω σε μένα.

Τα γυμνά του χέρια
κινούνται στην ίδια σιωπή
που περιβάλλει τα μαργαριτάρια.





Το πινέλο του είναι ένα ποίημα
αιώνια νοσταλγικό −
πλέοντας πίσω
προς τις επιγραφές:
προς το Βυζάντιο:

εκεί που ρίχνονται τα ζάρια
εκεί που σπάνε το κόκκαλο να μπει στη θέση του
εκεί που υπάρχει τρόμος
και η πίστη
γλυστρά μες στην καρδιά σαν κλέφτης...

κι από τη μέση της δεξιάς του παλάμης
τρεις σταγόνες μέλι
σαν χρυσάφι.

Αδύνατο να πιστέψω 
ότι τα χέρια του δεν θά ’ναι πάντα εδώ.
Τα ’χω προσέξει
επιδέξια
να ζωγραφίζουν
 μέσα στα μάτια της Παρθένου
όλα όσα λείπουν απ’ αυτή τη ζωή. 

Είνα αυτά τα χέρια
που έχουν υφάνει
 το γυρισμό μου.

«Καφέ.
Χωρίς ζάχαρη;
Απ’ ότι ακούω,
ο κόσμος έχει χάσει το μπούσουλά του.» 

Κουβεντιάζουμε όπως πάντα: δυο χελιδόνια που ξαναγυρίζουν κάθε χρόνο 
και κάθε φορά βρίσκουν ότι όλα έχουν αλλάξει αλλά και τίποτε δεν άλλαξε. 
Ο κάθε τόπος μπορεί να πετύχει κάτι κι εδώ μπορεί να συνδέσει τη σκέψη στο 
χαρτί, την ελπίδα στη  νύχτα, ένα ανήσυχο χέρι πάνω στο χέρι φτιαγμένο από 
πέτρα. 
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Πόσο αγαπώ
αυτές τις απαλές,  αισθησιακές βραδιές

κι αυτά τα μονοπάτια

που πάνω τους πόδια από λαγούς
γρατσουνάνε παμπάλαιες ιστορίες:
όπου οι μέλισσες 
εξαγνίζουν τις σκέψεις:
όπου ένας άνδρας με το ραβδί
και οστά του πελαργού φωνάζει.

Ένα γύρω μου
– η Ναζαρέτ –

Θα φυτέψω το κεφάλι μου πάνω εκεί
και θα περιμένω
να γίνει δέντρο
που τα φρούτα του θα ρίξουν σπόρους
και θα θυμίσουν σ’ αυτό τον τόπο
ότι ήμουνα κι εγώ εδώ κάποτε.

Κόκκινα μυρμήγκια σκαρφαλώνουν

πάνω στους αστραγάλους μου

Κοιτάζω γύρω
πασχίζοντας να μεταλλάξω
αυτό που βλέπω
σε κάτι πιότερο
από απλή θύμηση.

Το άνθος του γιασεμιού
που γλιστράω στην τσέπη του σακακιού μου
σμίγει με τα ψίχουλα του ψωμιού
και τ’ αστέρια
που είναι  ακόμη εκεί
από την τελευταία φορά
που ήμουν εδώ. 



Κι αν έχω λίγη υπομονή
οι πέτρες που πιέζω στο αυτί μου
θα μιλήσουν κι αυτές,
θα ξαναφέρουν τον ήχο
 απ’ το τελευταίο κύμα
 ή του γλάρου το κλάμα
 ή τα μακροβούτια του δελφινιού. 

Είμαι μονάχος
και φωνάζω στο χώμα.
Φωνάζω στα βαθιά
φωνάζω γιατί γνωρίζω 
ότι τα πιο πολύτιμα πράμματα
ποτέ δεν ακούνε καλά. 

Τη νύχτα
η χαρουπιά λυγίζει ξαφνικά
γυρεύοντας ένα ρόδο.

Είμαι καλότυχος
που η καρδιά μου
δεν μ’ αφήνει ν’ αγαπήσω
τα πάντα γύρω μου
 γιατί απλά θα συντριβόμουν.



Κι αν έχω λίγη υπομονή
οι πέτρες που πιέζω στο αυτί μου
θα μιλήσουν κι αυτές,
θα ξαναφέρουν τον ήχο
 απ’ το τελευταίο κύμα
 ή του γλάρου το κλάμα
 ή τα μακροβούτια του δελφινιού. 

Είμαι μονάχος
και φωνάζω στο χώμα.
Φωνάζω στα βαθιά
φωνάζω γιατί γνωρίζω 
ότι τα πιο πολύτιμα πράμματα
ποτέ δεν ακούνε καλά. 

Τη νύχτα
η χαρουπιά λυγίζει ξαφνικά
γυρεύοντας ένα ρόδο.

Είμαι καλότυχος
που η καρδιά μου
δεν μ’ αφήνει ν’ αγαπήσω
τα πάντα γύρω μου
 γιατί απλά θα συντριβόμουν.
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Κοίταξ’ εκεί! 
 ένα λευκό λουλούδι αμαρτάνει
 ανάμεσα στα σκοτεινά έλατα
 είναι πάλι αυτή η παιχνιδιάρα μυγδαλιά.

Μπαίνει στην κάμαρά μου!
 Στολισμένη
 ακάθεκτη. 
   Σκύβω
και ακουμπάω
το μέτωπό μου στον κορμό της
και νιώθω τις φωνές μας ν’ αναδύονται
κάτω από το χειμωνιάτικο φλυό της. 

Η μια μετά την άλλη οι ελπίδες
έρχονται
ντυμένες στ’ άσπρα.  

Μέσα από λευκό σάλι
 λουλουδάτο 
νομίζω
 ότι βλέπω
το βιολί του παππού μου
δεμένο στον κορμό μιας μυγδαλιάς
με της μάνας μου τα μαύρα μαλλιά.

 Αύριο
Το άνθος της μυγδαλιάς
θα γίνει περιστέρι
και θα πετάξει:
  Κι εγώ θα μείνω.

Όμως μια γριούλα θωρεί καθρέφτη την ανθισμένη μυγδαλιά και τη σκεπάζει 
μ’ ένα σεντόνι μαύρο.  Βλέπεις λοιπόν, Αδελφή Μυγδαλιά, δεν φτάνει που 
ανθίζεις: αν δεν αγαπιούνται τ’ άνθη σου, θα γίνουν δάκρυα πικρά. 
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Όλοι κρινόμαστε – 
 ο κλέφτης απ’ τη σκιά
 το λουλούδι απ’ το φεγγάρι
 το δέντρο απ’ το σπόρο του.
Όλοι κρινόμαστε
 Όχι όμως η ροδιά.

Α, αυτός ο θαυμάσιος σπόρος,
αυτό το ξέσπασμα ρουμπινιάς γλύκας 
αυτό το δέντρο με τ’ άγρυπνα κλαδιά του
μεγαλόπρεπο –
γυρεύοντας τις πιο μικρές πορφυρένιες λέξεις
στο ξερό χώμα. 
Κι ύστερα ανεβαίνοντας ψηλά
και σβύνοντας
τα πιο απόμακρα αστέρια:
πάντα πασχίζοντας να φτάσει
λίγο πιο πέρα από αυτά που εγώ ονειρεύομαι.

Τώρα το πιστεύω
όταν μου λένε 
Σε κάθε ροδιά υπάρχει ένας σπόρος
που έρχεται από τον ουρανό.
γιατί υπήρξε μια στιγμή
όταν ήμουν τόσο ερωτευμένος με το δέντρο
που σήκωσα το φεγγάρι
στην αγκαλιά μου να του το δώσω δώρο
μόνο που μου ξέφυγε
ανάμεσα στις ροδιές.

Τώρα ξέρω
ότι όταν ο κάθε σπόρος
πέφτει ανάμεσα στις πέτρες
 θα μεγαλώσει διπλά – 
    μιά φορά σαν δέντρο
    και μια άλλη σαν το πρόσωπο
    ενός φίλου.

Μια ροδιά βλάστησε στον ώμο μου. Η σάρκα μου ήταν το χώμα της, τα 
κόκκαλά μου κλαδιά της, το στήθος μου σφίχτηκε γύρω στον κορμό της, οι 
ρίζες της απλώθηκαν γύρω από την κλείδωση του λαιμού μου φθάνοντας 
μέχρι το αίμα μου.  Κι έτσι είχε στήριγμα η ροδιά κι εγώ είχα πάντα κάτι να 
μου θυμίζει τον τόπο που γεννήθηκα. 
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Βλέπω το κεφάλι μου
– σμιλεμένο στην πέτρα –
να κουρνιάζει σα σπουργίτης
στο ψηλότερο κλωνί
ενώ ολόγυρα στον κορμό
είναι τα σπασμένα κομμάτια
λευκών αγγέλων.

Ας μαζέψουμε αυτά τα δέντρα απ’ τους αγρούς
κι ας ανακαλέσουμε πίσω τ’ αστέρια απ’ τον ουρανό!

Απόψε είδα μια συκιά να ορθώνεται –
οι ρίζες της να λάμπουν σαν δαυλοί
  «Οι φλόγες φτάνουν τόσο ψηλά
  Μπορεί να τσουρουφλίσουν τα φτερά
  ενός αγγέλου που πετά
  προς εσένα,» λέει ο άνθρωπος 
  με τα οστά του πελαργού.

Ακόμα μια φορά
παίρνω το σχήμα
του δέντρου μαζί μου.

«Είμαι εκεί που πηγαίνεις,»
μουμουρίζουν οι βαθυπράσινοι 
άνεμοι που θροΐζουν
ανάμεσα στα φύλλα.

Θα φύγω
αλλά τα ίχνη,
που
κυκλώνουν τη συκιά
παραμένουν.

Πότε έγιναν όλ’ αυτά, και έγιναν εδώ ή σε κάποιο άλλο μέρος που το όνομά 
του ακουγόταν το ίδιο; Υπάρχουν τόσα ονόματα, πώς θα ξέρω ποιο είναι 
το σωστό; Υπάρχουν τόσα φαντάσματα, πώς θα ξέρω ποιο ανήκει σε μένα;  
Χρειάζομαι δυνατά χέρια και πλάτη γερή. Γι’ αυτό σταματώ στη σκιά μιας 
γέρικης συκιάς – να ξαποστάσω.  Το ξέρω πως έχει μεγάλη καρδιά – μια 
καρδιά τόσο μεγάλη όσο κι η θλίψη της. Κάθε φορά που κάθομαι στην ισκιά 
της μαθαίνω πάλι πόσο καλά μεγαλώνουν οι μύθοι στα δέντρα. Μουσκεύω 
λοιπόν το δείκτη του χεριού μου με σάλιο και σκιαγραφώ την υπόθεση τού 
Βαπτιστής στο χώμα...





Το σήμερα λοιπόν είχε καθοριστεί πολλά χρόνια πριν. 

Ήξερα προ πολλού ότι θα
Έστελνα την καρδιά μου σ’ αυτό τον άνθρωπο κι αυτά τα δέντρα
Κι αυτόν τον κήπο. 
Και ήταν εκεί ανάμεσά τους που έμαθα
Ποτέ να μην λέω, «Ο πόνος αυτός ήταν άχρηστος.»

Κι ήταν εκεί ανάμεσά τους που βρήκα το κουράγιο
Να επικαλεστώ τον άνθρωπο που εγώ θα έπρεπε να ήμουν. 

Κι ακόμη η καρδιά παραμένει ζητιάνα:
Κι έτσι πρέπει να είναι – πάντα. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ψαχουλεύω γύρω μου πριν το ξημέρωμα και βρίσκω το ποτήρι που ’χα 
γεμίσει με νερό χθες βράδυ.  Το σηκώνω και το φέρνω στα χείλη μου, 
είναι όμως η δική του σκοτεινή δίψα που ικανοποιώ,  είναι τα δικά του 
χείλη που άφησαν τα ίχνη τους εκεί στο χείλος του ποτηριού και είναι 
εκεί, στον ιστό ανάμεσα στα χέρια μας, όπου ο χρόνος φαίνεται να έχει 
καταρρεύσει.





The Elder Paints An Icon has been published in an edition of 500 by NME, as part of 
the International conference and exhibition THROUGH THE ROADBLOCKS, at the 
Evagoras Lanitis Cultural Centre, Limassol, Cyprus (24 November-17th December 
2012) ... it is one part of the installation Destination is Never a Place by Helene Black 
and Peter Lyssiotis.




