
Επιλογές Ποιημάτων από τον Gerard De Nerval 

 

ARTEMIS 

La Treizième revient... C’est encor la première ; 

Et c’est toujours la seule, — ou c’est le seul moment ; 

Car es-tu reine, ô toi ! la première ou dernière ? 

Es-tu roi, toi le seul ou le dernier amant ?... 

 

Aimez qui vous aima du berceau dans la bière ; 

Celle que j’aimai seul m’aime encor tendrement : 

C’est la mort — ou la morte... Ô délice ! ô tourment ! 

La rose qu’elle tient, c’est la Rose trémière. 

 

Sainte napolitaine aux mains pleines de feux, 

Rose au coeur violet, fleur de sainte Gudule : 

As-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux ? 

 

Roses blanches, tombez ! vous insultez nos dieux, 

Tombez, fantômes blancs, de votre ciel qui brûle : 

— La sainte de l’abîme est plus sainte à mes yeux ! 

 

ARTEMIS (In english) 

The Thirteenth is back ... She's still the first, 

and is still the only - or is it the one time: 

for thou art queen, thou! the first or the last? 

Are you king, you the sole or last lover? 

 

... Love the one who loved you in the cradle of the coffin 

The one I loved still loves me dearly: 

It is death - or the dead one... O delight! O torture! 

The rose that she holds is the Hollyhock. 

 

The Neapolitan Saint in hands full of fire, 

Rose with a purple heart, flower of St. Gudule*: 

Have you found your cross in the desert of the skies? 

 

White Roses, fall! you insult our gods, 

Fall, white ghostw from the sky that is burning: 

- The Saint of the abyss is more sacred to me! 

ΑΡΣΔΜΙ (Δλλημικά) 
Η δέκαςη ςοίςη γύοιρε ... Δίμαι ακόμα η ποώςη, 

και ενακξλξσθεί μα είμαι η μόμη - ή μήπχπ είμαι η μόμη τξοά: 

γιαςι ερσ βαριλεύειπ χ ερύ! η ποώςη ή η ςελεσςαία; 

Δίραι ρσ βαριλιάπ, είραι o μόμoπ ή ξ ςελεσςαίξπ εοαρςήπ; 

 



... αγαπήρςε εκείμξμ πξσ ραπ αγαπηρε ρςξ λίκμξ ςξσ τεοέςοξσ 

εκείμη πξσ αγαπξύρα μόμξ εμέμα αγάπηρε αμ και ςοστεοά: 

Δίμαι ξ θάμαςξπ - ή η μεκοή... Ω απόλασρη! Ω βαραμιρςήοια! 

Σξ οόδξ πξσ κοαςά είμαι ςηπ δεμδοξμξλόυαπ. 

 

Η Ναπξλιςάμικη Αγία ρε υέοια γεμάςα τχςιά, 

Σοιαμςάτσλλξ με ςημ πξοτσοή καοδιά, λξσλξύδι ςηπ Αγίαπ Gudule*: 

Έυειπ βοεi ςξ ρςασοό ρξσ ρςημ εοημιά ςξσ ξσοαμξύ; 

 

Λεσκά ςοιαμςάτσλλα, πέρςε! ποξρβάλεςε ςξσπ θεξύπ μαπ 

πέρςε, λεσκά ταμςάρμαςα, από ςξμ ξσοαμξύ ραπ πξσ καίγεςαι: 

- Ο Άγιξπ ςηπ αβύρρξσ είμαι πιξ ιεοόπ ρςα μάςια μξσ! 
 

 

El Desdichado 

 
Δγώ είμαι ξ ρκξςειμόπ, ξ υήοξπ, ξ απαοήγξοξπ 
ξ δίυχπ πύογξ ποίγκιφ ςηπ Ακξσιςαμίαπ. 
Σξ μόμξ αρςέοι μξσ μεκοό, και ρςξ έμαρςοξ λαγξύςξ μξσ 
ποξβάλλει ξ μαύοξπ ήλιξπ ςηπ Μελαγυξλίαπ. 
 
ςξμ ςάτξ ερύ, παοηγξοιά μξσ, ςξ Πασρίλσπξ 
τέοε μξσ πάλι και ςηπ Ιςαλίαπ ςξ κύμα, 
ςξ άμθξπ πξσ ςόρξ με ηοεμξύρε εμέ πεοίλσπξ, 
ςη δοάμα όπξσ ςξ οόδξ ρμίγει με ςξ κλήμα. 
 
Δίμαι Έοχπ; Φξίβξπ; Λξσζιμιάμ; Μπιοόμ; 
Απ' ςξ τιλί ςηπ οήγιρραπ ακόμη είμαι εοσθοό ςξ μέςχπξ μξσ. 
Μεπ ρςη ρπηλιά πξσ κξλσμπά η ειοήμα έxχ ξμειοεσθεί 
 
και δσξ τξοέπ θοιαμβεσςήπ πέοαρα ςξμ Αυέοξμςα, 
ςξμίζξμςαπ ρςημ ξοτική μξσ λύοα ςξσπ καημξύπ 
κάπξιαπ αγίαπ και μιαπ μεοάιδαπ ςξσπ λσγμξύπ. 
 
μςτ: Παμαγιώςηπ Μξσλλάπ 
 
 

Η μαύοη κηλίδα 

 
Όπξιξπ ςξμ ήλιξ έκξίςανε μ' επιμξμή πξλλή, 
ςα μάςια υαμηλώμξμςαπ θα ςξσ ταμεί θξλή, 
μαύοη κηλίδα γύοχ ςξσ μ' άογξπεςαλξσδίζει. 
 
Έςρι κι εγώ θοαρύπ πξλύ κάπξςε μεαοόπ, 
ςα μάςια πήγα κι έρςηρα ρςξμ ήλιξ ςξλμηοόπ: 
ςίγμα από ςόςε απόμειμε ςξ τχπ μξσ μα μασοίζει. 
 
Και μέxοι ςώοα, ρύμμιγμα θαοοείπ ρκξςαδεοό, 
όπξσ ςξ μάςι μξσ ρςαθεί μαζί ςξσ εγώ θχοώ 
θέρη μα παίομει δίπλα ςξσ ςξ ρςίγμα, μα μ' ξοίζει! 
 
Πώπ; Πάμςα; Ναι, υχοίζξμςαπ κάθε υαοά από έμέ! 
Γιαςί έμαπ μόμξπ — ξ αηςόπ — από ςα σφη, ώιμέ, 
ςξμ Ήλιξμ αςιμώοηςξπ, ςη Δόναμ αςεμίζει. 
 



μςτ: Αλέναμδοξπ Μπάοαπ 
 
 

Από ςημ Αυρηλία 
εκδ. Αιγόκεοχπ, 2000 - μςτ: Βαγγέληπ Κάρρξπ 

 

ε κάθε άμθοχπξ σπάουει έμαπ θεαςήπ κι έμαπ ηθξπξιόπ, εκείμξπ πξσ μιλά και εκείμξπ πξσ 
απαμςά. Οι Αμαςξλίςεπ είδαμ εκεί δσξ ευθοξύπ: ςξ καλό και ςξ κακό πμεύμα. «Δίμαι ςξ καλό; 
Δίμαι ςξ κακό;» έλεγα μέρα μξσ. «ε κάθε πεοίπςχρη, ςξ άλλξ μξσ είμαι ευθοικό... Πξιξπ 
νέοει αμ δεμ σπάουει εκείμη η πεοίρςαρη ή εκείμη η ηλικία πξσ ασςά ςα δσξ πμεύμαςα 
υχοίζξσμ; Ποξρκξλλημέμα ρςξ ίδιξ ρώμα και ςα δύξ, από μια σλική ρσγγέμεια είμαι ίρχπ ςξ 
έμα ςαμέμξ ρςη δόνα και ςημ εσςσυία, ςξ άλλξ ρςημ εκμηδέμιρη ή ρςημ αιώμια ξδύμη;» 
 
Σξ όμειοξ είμαι μια δεύςεοη ζχή. Δεμ μπόοερα μα πεοάρχ, υχοίπ μα ςοξμάνχ, ασςέπ ςιπ 
πόοςεπ από ελεταμςόδξμςξ ή από κόκαλξ πξσ μαπ υχοίζξσμ απ' ςξμ αόοαςξ κόρμξ. Οι 
ποώςεπ ρςιγμέπ ςξσ ύπμξσ είμαι η εικόμα ςξσ θαμάςξσ' έμα αποξρδιόοιρςξ μξύδιαρμα 
κσοιεύει ςη ρκέφη μαπ και δεμ μπξοξύμε μα ποξρδιξοίρξσμε ςημ ακοιβή ρςιγμή πξσ ςξ εγώ, 
με άλλη μξοτή, ρσμεxίζει ςξ έογξ ςηπ ύπαονηπ. Δίμαι έμαπ άδειξπ σπόγειξπ δοόμξπ πξσ 
τχςίζεςαι λίγξ λίγξ και όπξσ βγαίμξσμ από ςη ρκιά και ςη μύυςα ξι υλξμέπ μξοτέπ, ξι 
ασρςηοά ακίμηςεπ, πξσ καςξικξύμ ρςξμ ςόπξ διαμξμήπ ςχμ φσυώμ ςχμ δικαίχμ ποιμ από ςη 
λύςοχρη. 
 
Μπήκα ρε μια πελώοια ράλα, όπξσ ήςαμ μαζεμέμξι πξλλξί άμθοχπξι. Αμαγμώοιζα παμςξύ 
γμχρςέπ τσριξγμχμίεπ. Σα υαοακςηοιρςικά πεθαμέμχμ ρσγγεμώμ πξσ ςξσπ είυα κλάφει 
βοίρκξμςαμ αμαςσπχμέμα ρε άλλξσπ πξσ, μςσμέμξι με πιξ αουαίεπ τξοεριέπ, μξσ έκαμαμ 
ςημ ίδια παςοική σπξδξυή. Φαίμξμςαμ ραμ μα είυαμ μαζεσςεί για έμα ξικξγεμειακό ρσμπόριξ. 
Έμαπ απ' ασςξύπ ςξσπ ρσγγεμείπ ήλθε ποξπ ςξ μέοξπ μξσ και μ' αγκάλιαρε ςοστεοά. 
Φξοξύρε μια αουαία εμδσμαρία πξσ ςα υοώμαςα ςηπ ταίμξμςαμ νεθχοιαρμέμα και η 
xαμξγελαρςή τσριξγμχμία ςξσ, κάςχ απ' ςα ρκξμιρμέμα μαλλιά ςξσ, είυε κάπξια ξμξιόςηςα 
με ςη δική μξσ. Μξσ ταιμόςαμ πεοιρρόςεοξ ζχμςαμόπ από ςξσπ άλλξσπ και, πξσ λέει ξ 
λόγξπ, έυξμςαπ μεγαλύςεοη θελημαςική ρυέρη με ςξ πμεύμα μξσ. Ήςαμ ξ θείξπ μξσ. Με 
κάθιρε δίπλα ςξσ κι έμα είδξπ επικξιμχμίαπ άουιρε μεςανύ μαπ' γιαςί δεμ μπξοώ μα πχ όςι 
άκξσγα ςη τχμή ςξσ' μξμάυα πξσ, καθώπ η ρκέφη μξσ πήγαιμε ρ' έμα ρημείξ, μξσ διμόςαμ 
αμέρχπ γι' ασςό η ενήγηρη και ξι εικόμεπ ρσγκεκοιμεμξπξιξύμςαμ μποξπ ρςα μάςια μξσ ραμ 
έμφσυεπ ζχγοατιέπ. 
— Ώστε λοιπόμ είμαι αλήθεια! έλεγα εκρςαριαρμέμξπ' είμαστε αθάματοι και διατηρούμε εδώ 
τις εικόμες του κόσμου που κατοικήσαμε. Τι ευτυχία μα σκέφτεται ότι όλα όσα αγαπήσαμε θα 
υπάρχουμ πάμτοτε γύρω μας!... 
Ήμξσμ πξλύ κξσοαρμέμξπ απ' ςη ζχή! 
— Μη βιάζεσαι μα χαρείς, είπε, γιατί αμήκεις ακόμη στομ επάμω κόσμο και έχεις μα 
υποφέρεις σκληρά χρόμια δοκιμασιώμ. Η διαμομή που σε γοητεύει έχει και η ίδια τους 
πόμους της, τους αγώμες της και τους κιμδύμους της. Η γη όπου ζήσαμε είμαι πάμτοτε το 
θέατρο όπου δέμομται και λύμομται οι ψυχές μας: είμαστε οι λάμψεις της κεμτρικής φωτιάς 
που το ζωογομεί και που ήδη αδυμάτισε... 
— Τι λοιπόμ! είπα. Η γη θα μπορούσε μα πεθάμει και μα μας κατακλύσει το μηδέμ; 
- Το μηδέμ, είπε, δεμ υπάρχει με τημ έμμοια που το εμμοούμε' αλλά η ίδια η γη είμαι έμα 
υλικό σώμα που η ψυχή του είμαι το σύμολο τωμ πμευμάτωμ. Η ύλη δεμ μπορεί μα 
καταστραφεί περισσότερο από το πμεύμα, αλλά μπορεί μα τροποποιηθεί αμάλογα με το καλό 
και αμάλογα με το κακό. Το παρελθόμ μας και το μέλλομ μας είμαι αλληλέγγυα. Ζούμε με τη 
φυλή μας και η φυλή μας ζει με μας. 
 
Σξ ρσμαίρθημα πξσ γεμμήθηκε μέρα μξσ απ' ασςά ςα ξοάμαςα και από ςιπ ρκέφειπ, πξσ ασςά 
μξσ έτεομαμ ςιπ ώοεπ ςηπ μξμανιάπ μξσ ήςαμ ςόρξ θλιβεοό πξσ έμιχθα ραμ υαμέμξπ. Όλεπ 
ςιπ ποάνειπ ςηπ ζχήπ μξσ ςιπ έβλεπα κάςχ από ςημ πιξ δσράοερςη πλεσοά ςξσπ και ρςξ είδξπ 
ςξσ ρσμειδηριακξύ ελέγυξσ πξσ παοαδιμόμξσμ, η μμήμη μξσ παοξσρίαζε ςα πιξ παλιά 
γεγξμόςα με μια παοάνεμη καθαοόςηςα. Δεμ νέοχ πξια φεσςξμςοξπή μ' εμπόδιρε μα 
παοξσριαρςώ ρςξ ενξμξλξγηςήοιξ' ίρχπ ξ τόβξπ ςξσ μα εμπλακώ μέρα ξςα δόγμαςα και 
ρςιπ ποακςικέπ εταομξγέπ μιαπ επίτξβηπ θοηρκείαπ, πξσ εμάμςια ρε μεοικέπ απόφειπ ςηπ 
είυα διαςηοήρει τιλξρξτικέπ ποξκαςαλήφειπ. 



 
Σα ξοάμαςα πξσ είυαμ επακξλξσθήρει ρςξμ ύπμξ μξσ με είυαμ οίνει ρε μια ςέςξια απελπιρία, 
πξσ δεμ μπξοξύρα ρυεδόμ μα μιλήρχ' ξ κύκλξπ ςχμ τίλχμ μξσ δεμ μξσ εμέπμεε παοά μια 
αβέβαιη διαρκέδαρη' ςξ πμεύμα μξσ, απαρυξλημέμξ ξλξκληοχςικά απ' ασςέπ ςιπ 
φεσδαιρθήρειπ, αμςιρςεκόςαμ ρςημ παοαμικοή διατξοεςική αμςίληφη' δεμ μπξοξύρα μα 
διαβάρχ και μα καςαλάβχ δέκα ρσμευόμεμεπ γοαμμέπ. Για ςα πιξ όμξοτα ποάγμαςα έλεγα 
μέρα μξσ! «Σι μ' εμδιατέοει! Ασςά δεμ σπάουξσμ για μέμα». 
 
Δίπα μέρα μξσ: «παςάληρα πξλύ άρυημα ςη ζχή, αλλά αμ ξι μεκοξί ρσγυχοξύμ, ίρχπ μα ςξ 
κάμξσμ με ςξμ όοξ όςι θα απέυει καμείπ για πάμςα από ςξ κακό και όςι θα επαμξοθώρει όλα 
όρα έυει κάμει. Γίμεςαι ασςό;... Από ασςή ςη ρςιγμή, απ ποξρπαθήρξσμε μα μημ κάμξσμε 
κακό και απ αμςαπξδώρξσμε ςα ίρα ρε ό,ςι μπξοεί μα ξτείλξσμε». Ποόρταςα είυα αδικήρει 
έμα ποόρχπξ δεμ ήςαμ παοά μια αμέλεια, αλλά, αοxίζξμςαπ, πήγα μα ζηςήρχ ρσγγμώμη. Η 
υαοά πξσ πήοα απ' ασςή ςημ επαμόοθχρη μξσ έκαμε πξλύ μεγάλξ καλό' είυα έμα κίμηςοξ 
για μα ζχ και μα εμεογώ ρςξ ενήπ, ναμάβοιρκα ςξ εμδιατέοξμ για ςξμ κόρμξ. 
 
Οι τοξμςίδεπ πξσ είυα δευςεί με είυαμ τέοει πια κξμςά ρςημ ρςξογή ςηπ ξικξγέμειάπ μξσ και 
ςχμ τίλχμ μξσ και μπξοξύρα μα κοίμχ πιξ ξοθά ςξμ κόρμξ ςχμ φεσδαιρθήρεχμ όπξσ είυα 
ζήρει κάμπξρξ καιοό. Μξλξςαύςα, αιρθάμξμαι εσςσυιρμέμξπ για ςιπ πεπξιθήρειπ πξσ 
ρxημάςιρα και ρσγκοίμχ ασςή ςη ρειοά από δξκιμαρίεπ πξσ πέοαρα με ό,ςι, για ςξσπ 
αουαίξσπ, απξςελξύρε η ιδέα εμόπ καςεβάρμαςξπ ρςημ κόλαρη. 
 
Η αιώμια μύxςα αοxίζει και θα είμαι τξβεοή. Σι θα ρσμβεί όςαμ ξι άμθοχπξι αμςιλητθξύμ όςι 
δεμ σπάοxει πια ήλιξπ; 
 
Gérard de Nerval [Gérard Labrunie] (1808–1855) 
Στις 26 Ιαμουαρίου, στο Παρίσι, με απαγχομισμό. Χτυπημέμος από τη φτώχεια και μετά από 
αλλεπάλληλους μευρικούς κλομισμούς που τομ οδήγησαμ στημ παραφροσύμη, κρεμάστηκε 
σε μια μεταλλική σχάρα υπομόμου, της οδού de la Vieille-Lanterne, με μία ποδιά, που, μέσα 
στημ τρέλλα του, μόμιζε ότι ήταμ η ζώμη της βασίλισσαςτου Σαβά.  
 

 


