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Avant-propos

Lefkios Zafiriou (1948-2022) a rempli, comme peu de gens du monde 
Hellénique, son devoir d’homme de lettres pour la Littérature, l’Histoire 
et la Mémoire collective. Son œuvre enrichit l’identité culturelle de son 
pays, comme en témoigne sa riche contribution à la poésie, le roman, 
la nouvelle, l’essai, l’étude et la recherche. L’état Chypriote lui a par 
ailleurs décerné cinq récompenses nationales pour l’ensemble de 
son œuvre. Il a également reçu un prix de l’Académie d’Athènes pour 
son travail exhaustif sur Andreas Kalvos. Fervent partisan de la vie et 
de la culture, il ne s’est jamais laisser abattre par les épreuves de la 
vie. Ayant pleinement conscience de son devoir culturel, il a su rester 
humble et travailleur tout au long de sa vie.

L’Association Culturelle Hellénique et Chypriote a instauré en 
2019 le “Prix de l’écrivain pour l’ensemble de son œuvre” et a depuis 
décerné cette décoration à une pléiade de personnalités pour leur riche 
et prolifique production littéraire. Pour l’édition 2022 du prix, Lefkios 
était bien placé parmi les candidats, mais il a hélas disparu d’une 
façon inattendue. Le présent livre contient une sélection de 20 poèmes 
emblématiques de Lefkios écrits en grec et traduit dans deux langues 
internationales très répandues, l’anglais et le français dans le but de 
promouvoir Lefkios et son œuvre poétique à l’international. Nous nous 
réjouissons ainsi de pouvoir vous présenter ce travail aujourd’hui.

Nous remercions chaleureusement M. Totis Zafeiris, frère de 
Lefkios, pour son profond soutien, l’auteur Maria Hadjiefstathiou pour 
la traduction des poèmes en français et la supervision de tous les 
textes en français, l’auteur Joseph S. Josephides president de l’union 
des écrivains chypriotes pour la traduction des poèmes en anglais 
et Docteur Andis Panagiotou-Hadjiodysseos pour la supervision des 
traductions anglaises.

Sissy Sigioultzi - Rouka
Président de l’Association Culturelle Hellénique Chypriote
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Χαιρετισμός

O Λεύκιος Ζαφειρίου (1948-2022) ανταποκρίθηκε όσο λίγοι στον 
Ελληνισμό στο χρέος του ως πνευματικός άνθρωπος απέναντι στη 
Λογοτεχνία, στην Ιστορία και στη Μνήμη. Το έργο του εμπλουτίζει 
την ταυτότητα της πατρίδας του. Το κατόρθωσε με μια βαθιά και 
ποιοτική προσφορά μέσα από την ποίηση, τη νουβέλα, το διήγημα, 
το δοκίμιο, τη μελέτη και την έρευνα. Η βράβευσή του με 5 κρατικά 
βραβεία Κύπρου και με ένα της Ακαδημίας Αθηνών (για τη διεξοδι-
κή έρευνα του στον Ανδρέα Κάλβο) ήταν απόλυτα δίκαια. Μαχητής 
της ζωής και του πολιτισμού, ποτέ δεν τον είχαν λυγίσει οι προσω-
πικές περιπέτειες στη ζωή του. Παρέμενε ένα σεμνός, σοβαρός ερ-
γάτης, με πλήρη συνείδηση του πνευματικού χρέους.

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου καθιέρωσε το 2019 
το «Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο του Έργου του» και από τότε 
έχει βραβεύσει αριθμό προσωπικοτήτων για την αδιαμφησβήτητη 
και ποιοτική τους παραγωγή. Για το έτος 2022 ο Λεύκιος αποτελού-
σε μια από τις σοβαρότατες υποψηφιότητες, πλην όμως έφυγε από 
τη ζωή απροσδόκητα. Το έργο αυτό, με 20 εμβληματικά ποιήματά 
του σε Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά, το δημιουργούμε για να προ-
βάλουμε ευρέως στον κόσμο μέσω των 2 δύο διεθνών γλωσσών 
την αξία του Λεύκιου ως ποιητή. Χαιρόμαστε που αξιωθήκαμε μιας 
τέτοιας αποστολής.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Τότη Ζαφείρη, αδελφό του Λεύκιου,  
για την πρόθυμη στήριξη, τη συγγραφέα Μαρία Χατζιευσταθίου που 
μετέφρασε τα ποιήματα στα Γαλλικά, τον συγγραφέα δρα Ιωσήφ Σ. 
Ιωσηφίδη, Πρόεδρο της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, που τα με-
τέφρασε στα Αγγλικά και τον δρα Άντη Παναγιώτου για την επιμέ-
λεια μεταφράσεων.

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά
Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
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Ανθολογία Ποιημάτων 

Μετάφραση από την 
Μαρία Χατζηευσταθίου

Μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ)

Λεύκιος Ζαφειρίου
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1. Recueil de poésie
‘‘POEMES’’ (1975)

LA POESIE

La poésie est un jardin 
plein d’oiseaux
elle chante l’amour 
Michalis et Anna
La poésie est une maison 
qui abrite tout le monde 
mais quand la liberté se perd 
elle devient
épée et fusil

LES MOTS

Déracine de moi tous les mots
donne leur n’importe quelle interprétation 
puis essaie de les remettre en ordre selon toi 
Cependant moi, j’insisterai à dire
la liberté, liberté
le meurtre, meurtre
la culpabilité, culpabilité
avec l’obstination d’un fou qui sculpte
son nom sur le mur
avec ses ongles.
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1. Ποιητική Συλλογή
«ΠΟΙΗΜΑΤΑ» (1975)

Η ΠΟΙΗΣΗ

Η ποίηση είναι ένας κήπος 
γεμάτος πουλιά, 
τραγουδάει τον έρωτα
τον Μιχάλη, την Άννα.
Η ποίηση είναι το σπίτι
που χωράει μέσα όλο τον κόσμο. 
Μα όταν η ελευθερία χάνεται
η ποίηση γίνεται
σπαθί και ντουφέκι.

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ

Ξερίζωσε από μέσα μου όλες τις λέξεις 
δώσε τους μια όποια σημασία
κι ύστερα προσπάθησε να τις βάλεις πάλι 
με μια δική σου τάξη μέσα μου.
Ωστόσο εγώ θα επιμένω να λέω 
την ελευθερία ελευθερία
τον φόνο φόνο
την ενοχή ενοχή
μ’ ένα πείσμα τρελού που σκαλίζει 
στον τοίχο τ’ όνομά του
με τα νύχια.
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EN MEMOIRE

Depuis des années, je t’envoie
la même lettre à la même adresse
dans une enveloppe fermée et immaculée 
qui n’a pas été censurée
qui n’a pas été profanée d’un interrogatoire 
et je la reçois toujours de retour
à mon adresse
comme si les facteurs du monde
ont fermé leurs sacs
et ont fini la distribution.
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IN MEMORIAM

Σου στέλνω χρόνια τώρα
το ίδιο γράμμα στη γνωστή πάντα διεύθυνση 

κλειστό σ’ αμόλυντο φάκελο,
που δεν το ‘γγιξαν τα χέρια του λογοκριτή 
δεν το βεβήλωσαν τα μάτια του ανακριτή 

και πάντα το λαβαίνω πίσω
στη δική μου διεύθυνση,

σα να ’κλεισαν τις σάκες τους
οι ταχυδρόμοι του κόσμου
και τέλειωσαν τη διανομή.
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2. Recueil de poésie
‘‘PRESQUE DES TRAÎTRES’’ (1977)

PENTADACTYLOS

Pentadactylos respire
à son rythme
il s’unit avec mes propres battements de cœur 
il s’est mélangé en moi
et on ne peut pas distinguer
Pentadactylos de moi-même
moi-même de Pentadactylos
son sang du mien
Ainsi on marche ensemble, on coexiste
Pentadactylos la montagne
et moi l’homme.
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2. Ποιητική Συλλογή
«ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΙΖΟΝΤΕΣ» (1977)

Ο ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ

Ο Πενταδάκτυλος αναπνέει
στον δικό μου ρυθμό
έγινε ένα με τους δικούς μου παλμούς 
ανακατεύτηκε μέσα μου
και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις
τον Πενταδάκτυλο απ’ τον εαυτό μου 
τον εαυτό μου απ’ τον Πενταδάκτυλο
το αίμα του απ’ το δικό μου.
Κι έτσι συμπορευόμαστε συνυπάρχουμε:
ο Πενταδάκτυλος το βουνό
κι εγώ ο άνθρωπος.
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UN MORT CHYPRIOTE DE LA TOMBE

Moi, je ne vous ai pas demandé 
un arrangement pareil
et je ne vous ai jamais parlé
de quelque chose pareil
Enfin
qui vous a donné le droit
de poser sans avoir honte
à des photos qui ne sont pas à vous
de négocier nos propres maisons 
comme si elles étaient les vôtres 
servant du cognac l’un l’autre
le voleur servant le meurtrier
le mouchard le patron
et moi en train d’hurler
en me tenant d’un rocher
crachant colère et haine en même temps 
fausse monnaie à la transaction
la plus cruciale.
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ΝΕΚΡΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ

Εγώ δεν σας ζήτησα
μια τέτοια διευθέτηση
κι ούτε ποτέ σας έκανα
λόγο για κάτι παρόμοιο.
Επιτέλους
ποιος σας έδωσε το δικαίωμα
να ποζάρετε ξεδιάντροπα
σε φωτογραφίες καθόλου δικές σας
να διαπραγματεύεστε τα δικά μας 
σπίτια σα να ’ταν δικά σας
κερνώντας κονιάκ ο ένας τον άλλο
ο κλέφτης τον φονιά
ο ρουφιάνος τον πάτρωνα.
Κι εγώ να ουρλιάζω
επιμένοντας να κρατιέμαι από μια πέτρα 
ξερνώντας οργή και μίσος μαζί
κάλπικα νομίσματα στην πιο κρίσιμη 
συναλλαγή.
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L’HOMME PORTANT DISPARU

Tu attends au premier coin de la rue 
et tu sors avec nous les nuits
avec un mégot aux lèvres
coincé près d’une petite table
les autres parlent
Ce n’est pas important
que les autres t’ignorent
Puis tu te lèves et tu t’en vas
tu laisses exprès le mégot
sur la petite table
sur tes lèvres
quelque chose se mêle
toi tu ne souris pas
tu essaies d’articuler
un mot
qui ne puisse pas être écrasé
par des rouleaux de chaussée et des chenilles.
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Ο ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ

Παραφυλάς στο πρώτο καντούνι 
και βγαίνεις μαζί μας τις νύχτες 

με μια γόπα στα χείλη. 
Στριμώχνεσαι σ’ ένα τραπεζάκι 

οι άλλοι μιλούν
δεν έχει σημασία

που δεν σε προσέχουν.
Ύστερα σηκώνεσαι και φεύγεις 

αφήνεις επίτηδες τη γόπα
στο τραπεζάκι, στα χείλη σου 

μπερδεύεται κάτι.
Εσύ δεν χαμογελάς

προσπαθείς να αρθρώσεις
μια λέξη

που να μη συνθλίβεται
από οδοστρωτήρες κι ερπύστριες.
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UNE RENCONTRE ILLEGALE ET DIACHRONIQUE A NICOSIE

La rencontre a eu lieu irrégulièrement
Makryjiannis s’est embarqué
de Makronisos (des copains demi-fous)
aux oreilles atrophiées, boitant, lui ont soufflé
de faire attention aux rongeurs
Chikmet s’est mis en route
venant des environs laïques
de Constantinople (ouvriers affamés
véhiculant leur rage dans les rues
dans sa poésie-
mon frère, tiens toi bien
lui criaient en montrant avec leur index
Pentadactylos).
Rigas est passé
dans un nuage de fumée
et il s’est trouvé au milieu de la place
mouillé jusqu’aux os
avec le cordon autour de son cou
récitant d’un voix étranglée
des vers de Nazim le Nouveau.
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ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η σύναξη έγινε τελείως αντικανονικά:
ο Μακρυγιάννης μπάρκαρε
απ’ τη Μακρόνησο (μισότρελοι σύντροφοι 
με λειψά αφτιά κουτσαίνοντας του σφύριξαν 
να προσέχει απ’ τα μεγάλα τρωκτικά)’
ο Χικμέτ ξεκίνησε
από τα λαϊκά προάστια
της Κωνσταντινούπολης (εργάτες πεινασμένοι 
στους δρόμους διοχέτευαν την οργή τους
στην ποίησή του – αρκαντάς βάστα
γερά του φώναζαν κι έδειχναν
τον Πενταδάκτυλο με τον δείκτη
του χεριού τους)’
ο Ρήγας πέρασε
μέσα από ένα προπέτασμα καπνού
και βρέθηκε στη μέση της πλατείας 
βρεγμένος ως το κόκαλο
με το λουρί περασμένο στον λαιμό 
απαγγέλλοντας με στραγγαλισμένη φωνή 
στίχους του νεότερου Ναζίμ.
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3. Recueil de poésie
‘‘LECTURE D’UN ENREGISTREMENT’’ (1978)

SANS RESPIRATION

Je suis passé par l’enfer de l’incendie
le métro n’est pas encore arrivé à mon pays
il m’est alors difficile
de chanter sans raison
Quelqu’un chie en moi
il provoque des bouquets de fleurs musicales
un éclat de rire
et puis il s’en va
Ceux qui ont fait bâtir des campements
se sont endormis en moi
et je les emmène avec moi au travail
pendant ma sieste et mes promenades de l’après-midi 
aux inaugurations des expositions
aux cinémas aux circulaires du Ministère
aux réunions du Parlement
aux rubriques des journaux
Ceux qui ont fait bâtir les campements
ont fait la lecture de ma voix enregistrée
en coupant en morceaux mes paroles
ils me décomposent en morceaux
essayant de falsifier
même les empreintes de mes doigts.
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3. Ποιητική Συλλογή
«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ» (1978)

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΝΟΗ

Πέρασα μέσα από μια κόλαση φωτιάς
τα μετρό δεν έχουν φτάσει στη χώρα μου
κι έτσι μου είναι δύσκολο
να τραγουδώ χωρίς λόγο
κάποιος μέσα μου αποπατεί
ανθοδέσμες μουσικές προκαλεί
μιαν έκρηξη γέλιου
κι ύστερα φεύγει.
Αυτοί που έχτισαν τους καταυλισμούς 
αποκοιμήθηκαν μέσα μου
τους κουβαλώ κάθε μέρα στη δουλειά
στον ύπνο στους απογευματινούς περιπάτους 
στα εγκαίνια των εκθέσεων
στα σινεμά στις υπουργικές
εγκυκλίους στις συνεδριάσεις της βουλής 
στις στήλες των εφημερίδων.
Αυτοί που έχτισαν τους καταυλισμούς 
απομαγνητοφώνησαν και τη φωνή μου 
τεμαχίζουν τα λόγια μου
κομμάτι κομμάτι μ’ αποσυνθέτουν 
προσπαθώντας να πλαστογραφήσουν
και τα δαχτυλικά μου αποτυπώματα ακόμη.
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POEME INSPIRE DE LA MER

Je cours sur les vagues
mouette en nuage et Boeing
la mer en moi en bleue
une symphonie musicale
coule dans mes veines
des navires sifflent
et on jette du pétrole
dans la mer, en moi
sans sirènes et méduses
la mer toute pleine de sacs plastiques 
Ulysse un simple souvenir
enlève son pantalon
et se jette dans la vague
en maillot très à la mode.



ANTHOLOGIE DE POEMES | ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

25

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ

Τρέχω πάνω απ’ τα κύματα 
σύννεφο γλάρος και μπόιγκ
η θάλασσα μέσα μου γαλάζια 
μουσική συμφωνία
κυλάει στις φλέβες μου 
πλεούμενα κορνάρουν
και μαζούτ ρίχνονται
μέσα της μέσα μου
χωρίς σειρήνες και μέδουσες
η θάλασσα νάιλον πυρπολημένη 
ανάμνηση κι ο Οδυσσέας
να βγάζει το παντελόνι του
και να πέφτει με μαγιό 
τελευταίας μόδας στο κύμα.
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LA MAISON AUX PEUPLIERS

Derrière il y a la rivière
de petits squelettes
coulent en bas avec elle
bandages cadres cassés
de la mère et des saris empilés
dans un tunnel aéré
on y jetait aussi
pulpes, disques de musique oubliés
de vieux livrets de banque
froissés par un usage inutile
pendant tant d’années -
Puis les fenêtres s’ouvrent
les choses dansent dans la lumière
et les jeunes femmes tendent
leurs mains vers les oiseaux
assis sur les peupliers
un mouvement invisible
galopant presque dans le temps.
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ

Στο πίσω μέρος το ποτάμι
μαζί του κατέβαιναν
μικροί σκελετοί
επίδεσμοι σπασμένα κάδρα
της μητέρας και σαρείδια
που στοιβάζονταν σ’ ένα τούνελ 
αέρινο –μέσα πετούσαν
βολβούς μουσικές ξεχασμένες 
παλιά βιβλιάρια καταθέσεων 
τσαλακωμένα απ’ την άσκοπη χρήση 
τόσων χρόνων.
Ύστερα ανοίγουν τα παράθυρα 
χορεύουν τα πράγματα στο φως 
κι οι νέες γυναίκες απλώνουν 
τα χέρια τους σε πουλιά 
καθισμένα στις λεύκες
μια αδιόρατη κίνηση
σχεδόν καλπάζουσα μέσα στον χρόνο.
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4. Recueil de poésie
‘‘L’ ANGE MÉTIS’’ (1980)

POÈME
pour Kostas Vasiliou

Le poème avance essoufflé
et les mots rentrent difficilement dans les vers 
les enfants les épellent
ou ils courent dans la cour
en ne sachant pas d’où
on peut approcher d’eux
Le poème marque difficilement
notre vie intérieure
tu l’atteins
Comme dans une nuit de carnage
tu es fortifié derrière la mort des autres
ainsi le poème exposé
avant nous
gagne les mots.
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4. Ποιητική Συλλογή
«Ο ΜΙΓΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» (1980)

ΠΟΙΗΜΑ
Στον Κώστα Βασιλείου

Ασθμαίνοντας πορεύεται το ποίημα 
κι οι λέξεις δύσκολα μπαίνουν 
στον στίχο
παιδιά που συλλαβίζουν
ή τρέχουν στην αυλή
μην ξέροντας από πού να πας
κοντά τους
Το ποίημα αποτυπώνει
τη μέσα μας ζωή πολύ δύσκολα
το φτάνεις
Όπως σε νύχτα μακελειού
οχυρώνεσαι πίσω απ’ τον θάνατο των άλλων 
έτσι και το ποίημα εκτεθειμένο
πριν από μας
κερδίζει τις λέξεις.



LEFKIOS ZAFIRIOU | ΛΕΥΚΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

30

CHYPRIOTE A’

Tu es en moi
une branche tendre
un verre rayé
qui risque d’être brisé
jasmin blanc dans l’obscurité
chanson bleu-vert
à un disque sans strophes
au phonogramme de terreur
tu es en moi
un petit champs
dont un compresseur perce les intestins
on le remplit de béton et de radars
puis des oiseaux métalliques de technologie 
montent sur ta peau
tu baisses la tête
comme un cerf blessé
sous la lumière du soleil
et le printemps de cent feuilles s’éloigne 
mon ile.
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ΚΥΠΡΙΩΤΙΚΟ A’

Είσαι μέσα μου
τρυφερό κλωνάρι
ραγισμένο γυαλί
που κινδυνεύει να θρυμματιστεί 
λευκό γιασεμί στο σκοτάδι 
τραγούδι γαλάζιο και πράσινο 
σε δίσκο χωρίς στροφές
στο γραμμόφωνο του τρόμου -
είσαι μέσα μου
χωραφάκι που
τ’ ανοίγουν τα σπλάχνα κομπρεσέρ 
το παραγεμίζουν μπετόν και ραντάρ – 
ύστερα ανεβαίνουν στο δέρμα σου 
μεταλλικά πτηνά της τεχνολογίας 
σκύβεις το κεφάλι
όπως ελάφι λαβωμένο
κάτω απ’ το φως του ήλιου
κι όλο μακραίνει η εκατόφυλλη άνοιξη 
νησί μου.
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A UN ENDROIT ANONYME

J’habite à un endroit
qui ne me connait pas
ma mémoire flâne
à des galeries souterraines
je prends l’ascenseur
je descends dans l’obscurité
aérodromes de mon âme
des facteurs délicats de pouvoir
font opérer mes sentiments
sur la table d’anatomie
sous une lampe d’orage
Soudain un ange en larmes
empaille ma mémoire
j’expire de la fumée et des vomissements
à un endroit anonyme.
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ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟ

Κατοικώ σ’ ένα χώρο
που δεν με ξέρει
σε υπόγειες στοές περιφέρουν
τη μνήμη μου
κατεβαίνω με ασανσέρ στα σκοτεινά 
ουράνια αεροδρόμια της ψυχής μου 
λεπτεπίλεπτοι φορείς της εξουσίας 
χειρουργούν τα αισθήματά μου 
πάνω σε τραπέζι ανατομικό
με μια λάμπα θυέλλης –
αίφνης ένας άγγελος δακρυσμένος 
ταριχεύει τη μνήμη μου.
Αποπνέω καπνιά και ξερατό
σε χώρο ανώνυμο.



LEFKIOS ZAFIRIOU | ΛΕΥΚΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

34

EROTIQUE B’

Petite sirène de mer
tu me pousses à aimer
en t’ émergeant en toi
baiser après baiser tu m’ouvres
toutes les fenêtres musicales cachées
de ton corps.

EXPOSÉ

Je viens d’un nuage gris
des corbeaux déchirent l’atmosphère
des hurlements percent
la nuit déserte sans lune
Le voyage de mon enfance
arrêté sur des sabots
triste rêve dans la nuit glacée
abandon de l’ennuie-
je suis un signal rouge
une flamme rouge
je possède les secrets de l’espoir
dans le plus grand désespoir
je suis l’ange métis des pauvres
le cambrioleur de l’argent public
dans les yeux les larmes
de Palestine et de Chypre
mettant l’épée à la cruauté
de mes jours
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ΕΡΩΤΙΚΟ Β’

Θαλασσινή μικρή σειρήνα 
με σπρώχνεις στον έρωτα 
καθώς αναδύεσαι μέσα σου 
φιλί φιλί ανοίγοντας
όλα τα κρυφά μουσικά παράθυρα 
του κορμιού σου σε μένα.

ΕΚΘΕΤΟ

Έρχομαι μέσα από σταχτί σύννεφο
και κοράκια σκίζουν την ατμόσφαιρα 
ουρλιαχτά τρυπάνε
τη χωρίς σελήνη έρημη νύχτα.
Το ταξίδι της παιδικής ηλικίας
σε ξυλοπάπουτσα σταματημένο
λυπητερό όνειρο στην παγερή
εγκατάλειψη της πλήξης –
είμαι κόκκινο σημάδι
κόκκινη φλόγα
κατέχω τα μυστικά της ελπίδας
μέσα στην έσχατη απελπισία
είμαι ο μιγάδας άγγελος των φτωχών
ο διαρρήκτης του δημόσιου χρήματος
στα μάτια μου δάκρυα από
την Παλαιστίνη και την Κύπρο
σπαθίζοντας τη βαναυσότητα
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je suis un vagabond extrêmement beau
dans une société légale morte
l’homme en assaut
qui avec sa fronde rivalise avec les chars
Je suis l’incendie et le nuage
je suis la chanson prodigue
qui bourdonne aux tempes du temps
comme l’alarme d’une trompette
la liberté de l’homme
sans dévouement
dans le temps
je suis tout et rien
dans la bénédiction de la vie
et au sentier angélique
de l’existence.
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των ημερών μου –
είμαι αλήτης απίθανα ωραίος
στη νεκρή πολιτεία των νόμων
ο σαλταδόρος
που με τη σφενδόνη παραβγαίνει στα τανκς. 
Είμαι η φωτιά και το σύννεφο
είμαι το άσωτο τραγούδι
που βουίζει στους κροτάφους του χρόνου 
σαν εγερτήριο σάλπισμα
η χωρίς αφοσίωση
ελευθερία του ανθρώπου
μέσα στον χρόνο
είμαι τίποτα και όλα
στην ευλογία της ζωής
και στο αγγελικό μονοπάτι
της ύπαρξης.
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5. Recueil de poésie
‘‘LE CHAGRIN DE L’APRES-MIDI’’ (2007)

LA MAISON EN PIERRE AUX PIGEONS

Dans le brouillard
il vient de loin
sans-abri,
tandis que les pigeons se tiennent sur la corniche
l’enfant pieds nus
avec l’harmonica cassé il traverse la rue
la maison en pierre
avec les chambres vides
et les vaches étranges qui se sont déplacées
à travers le brouillard
la maison en pierre
aux fenêtres sans charpente
tandis que les pigeons se tiennent sur la corniche
l’enfant qui ne voit pas
avec l’harmonica en main sans son -
la musique est interdite
et l’invasion du chagrin
au moment où il traverse la route
qui passe devant la maison en pierre
le petit Zacharias
à peine deux ans
se repose
au cimetière de Rizokarpasos
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5. Ποιητική Συλλογή
«Η ΘΛΙΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΟΣ» (2007)

ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

Μέσα στο πούσι
έρχεται από πολύ μακριά
δίχως στέγη,
με τα περιστέρια στο γείσο –
είναι το ξυπόλυτο παιδί
με τη σπασμένη φυσαρμόνικα
που περνάει στον δρόμο
είναι το πέτρινο σπίτι με τ’ άδεια δωμάτια 
κι οι παράξενες αγελάδες που έχουν μετακινηθεί
μέσα στην ομίχλη
είναι τα παράθυρα χωρίς
πλαίσιο στο πέτρινο σπίτι
με τα περιστέρια στο γείσο’
είναι το παιδί που δεν βλέπει
με τη φυσαρμόνικα
χωρίς ήχο –
απαγορεύεται η μουσική
και το εμβατήριο της θλίψης
έτσι καθώς διασχίζει τον δρόμο
με το πέτρινο σπίτι
ο μικρός Ζαχαρίας
μόλις δύο ετών’
ενθάδε κείται
στο κοιμητήριο Ριζοκαρπάσου.
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LES FEMMES A LEONARISSOS

Elles ne parlent pas mais elles s’entendent bien  
parce qu’elles savent ce, dont personne ne leur parle 

George Marcopoulos

Elles sont seules à un endroit étranger
sans copies de mémoire
elles rêvent prenant leur café
il y a des heures qu’elles sentent se noyer dans la solitude
Les fleurs dans la cour en radio
‘‘Qu’est-ce que j’ai fait moi qui est restée’’ dit
la plus jeune
et continue son monologue pour Kanakaria
‘‘On est allées au hasard, mais les mosaïques n’y étaient pas’’
Puis elle s’assoie, les mains croisées
la tristesse rêvasse dans ses yeux
le sourire dans la robe noire
de madame Niovi
et les enfants se moquent d’elles
dans une langue étrangère.

POÉSIE CHYPRE 2006

Ils tapent sur les boutons de l’ordinateur
ils écrivent à une langue sans alphabet
un syllabaire d’une époque triste
avec de la rouille dans l’histoire, dans les métaux



ANTHOLOGIE DE POEMES | ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

41

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΛΕΟΝΑΡΙΣΣΟ

Δεν μιλάνε, πλην όμως συνεννοούνται,
γιατί όλοι ξέρουν αυτό που κανένας τους δεν λέει.  

Γιώργος Μαρκόπουλος

Είναι σε ξένο τόπο μόνες
χωρίς αντίγραφα της μνήμης
ονειρεύονται πίνοντας καφέ –
είναι ώρες που νιώθουν να πνίγονται, τη μοναξιά. 
Τα λουλούδια στην αυλή σε ακτινογραφία
«Τι έκαμα εγώ που έμεινα» ακούγεται
η μικρότερη.
Κι ο μονόλογός της για την Κανακαριά
«Επήαμεν τυχαία, ελείπασιν τα ψηφιδωτά». 
Ύστερα κάθεται με σταυρωμένα χέρια
ρεμβάζει η θλίψη στα μάτια
το χαμόγελο στο μαύρο φόρεμα
της κυρίας Νιόβης·
σε ξένη γλώσσα τα παιδιά
τις λοιδορούν.

ΠΟΙΗΣΗ ΚΥΠΡΟΣ 2006

Χτυπούν τα πλήκτρα στον υπολογιστή 
σε γλώσσα χωρίς αλφάβητο 
συλλαβάριο μαραζωμένης εποχής
με τη σκουριά στην Ιστορία, στα μέταλλα
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TRISTESSE DE L’APRES-MIDI

pour Lefteris Papaleontiou

C’est l’Ecole Primaire
d’Ayia Triada en ruines
avec salles de classe croulantes
tableaux noirs vides
et le jet d’eau en pierre
sans eau
dans la cour
Il n’y a que le petit enfant en vélo
qui monte
dans les rues désertes
pétulant le temps
dans la tristesse de l’après-midi
à coté des vaches en bois
qui cachent le plancher en mosaïques
orné des formes géométriques
et des fleurs de jacinthe
Personne ne voit l’enfant aux cheveux blonds
qu’un vent triste les lui souffle
C’est ainsi qu’il monte et il descend
les rues désertes.
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 ΘΛΙΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΟΣ

Στον Λευτέρη Παπαλεοντίου

Είναι το ρημαγμένο Δημοτικό Σχολείο
στην Αγία Τριάδα
με τις ετοιμόρροπες αίθουσες διδασκαλίας
είναι οι άδειοι μαυροπίνακες
και το πέτρινο σιντριβάνι
χωρίς νερό
στην αυλή του
μόνο ο μικρός ποδηλάτης
ανεβαίνει
στους έρημους δρόμους
πατώντας τα πετάλια του χρόνου
μέσα στη θλίψη του απογεύματος –
πλάι στις ξύλινες αγελάδες
που κρύβουν το ψηφιδωτό δάπεδο
με τα γεωμετρικά σχήματα
και τ’ άνθη από υακίνθους
κανείς δεν το βλέπει
έτσι που ανεβοκατεβαίνει μέσα στους έρημους δρόμους 
το παιδί με ξανθά μαλλιά
που τ’ ανεμίζει
ένας θλιβερός άνεμος
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ALEXANDRE

On nous suit, Alexandre,
et on court se cacher où?
Ici tout est exposé
notre regard, notre amour
notre mémoire, tout
Il semble qu’on ne comprend pas
qu’on est tant exposés
au pouvoir de la mort
Alexandre, on nous menace
tant des démentis au visage en ciment
de cette ville
le sommeil nous pèse
On est finalement tombés
en demi vertige
à nos jours gras.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ

Μας παρακολουθούν, Αλέξανδρε, 
και τρέχουμε να κρυφτούμε
πού;
Εδώ είναι όλα εκτεθειμένα
το βλέμμα μας ο έρωτας μας
η μνήμη μας
όλα σάμπως να μην αντιλαμβάνονται 
πόσο έχουμε εκτεθεί
στην εξουσία του θανάτου.
Μας απειλούν, Αλέξανδρε,
τόσες διαψεύσεις 
το τσιμεντένιο πρόσωπο 
αυτής της πόλης
ο ύπνος που μας βαραίνει.
Έχουμε πέσει τελεσίδικα
μισοζαλισμένοι πάνω
στις λιπαρές μας μέρες.
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des évènements culturels et autres programmes éducatifs.

Pour plus d’informations sur l’ACHC, visitez notre site INTERNET: 

www.cultural-association.org 
Email: info@cultural-association.org



Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου | ΣΠΕΚ ιδρύθηκε με Όραμα να στηρίζει και 
να προάγει ευρέως τη λογοτεχνική και καλλιτεχνική δημιουργία σε Ελλάδα, Κύπρο 
και Ομογένεια, αλλά και τις συναφείς επιστήμες (Ελληνική Γλώσσα, Άυλη Κληρο-
νομιά, Ιστορία, Περιβάλλον, Υγεία, Τουρισμός, Μνημεία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία 
κ.ά.) επιβεβαιώνοντας έτσι την οικουμενικότητα του Ελληνικού Πολιτισμού και τα 
ωφέλιμα οικουμενικά ιδεώδη του. 

Για τον σκοπό αυτό θέτει Αποστολή με σχέδια δράσης, προγράμματα, επιτροπές και 
σύγχρονα μέσα (https://cultural-association.org, Web RadioTV “SOLOMOS”, Ψηφιακή 
Λέσχη Ανάγνωσης Δ.Α.Δ.Α. κ.ά.) στα οποία συμμετέχουν μέλη του ΣΠΕΚ, επιστήμονες, 
άνθρωποι του λόγου και της τέχνης και σύμβουλοι σε 30 περίπου χώρες. Αποστο-
λή του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου είναι να δημιουργεί υποδειγματική 
«Πολιτιστική Ταυτότητα» για αυτογνωσία και πολιτισμική ανάπτυξη των Ελλαδιτών, 
Κυπρίων και Αποδήμων σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς. Είναι γι’ αυτό που συνεχώς 
δομεί νέες βιώσιμες, λειτουργικές και αποτελεσματικές υποδομές, διασυνδέσεις, 
σχέδια, προγράμματα και διεθνείς σχέσεις για επίτευξη του οράματος σ’ όλα τα πεδία. 

Οι Στόχοι του ΣΠΕΚ είναι πολλαπλοί και συνεχώς εμπλουτίζονται όπως μεταξύ άλ-
λων, η Πολιτιστική Διπλωματία για «εξαγωγή» σε ξένες χώρες έργων τέχνης και με-
ταφρασμένων λογοτεχνικών και επιστημονικών έργων. Ευγενής στόχος του ΣΠΕΚ 
είναι να ενώσει τους απανταχού ελληνόφωνους λογοτέχνες, καλλιτέχνες και επι-
στήμονες προς κοινούς στόχους, με τα σύγχρονα μέσα του αλλά και με κλασικούς 
τρόπους, όπως εκδόσεις για Ανθολογίες, Λογοτεχνικές σειρές, Περιοδικές / Ψηφια-
κές εκδόσεις, Μελέτες, Εκθέσεις, Συνέδρια, Φεστιβάλ, Ψηφιακό Αναγνωστήριο, ερ-
γοβιογραφικά πορτρέτα, ραδιοτηλεοπτικές συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά 
προγράμματα κ.ά. 

Για μια πλήρη εικόνα του ΣΠΕΚ επισκεφθείτε τον διεθνή ιστότοπο: 

www.cultural-association.org και επικοινωνήστε μαζί μας στο email:  
info@cultural-association.org



L’Union des Écrivains Chypriotes / 
UEC, avec les 20 poèmes (1975-2011) 
de Lefkios Zafiriou dans cette édition 

trilingue, contribue à la Diplomatie 
Culturelle, que le UEC et l’Association 

Culturelle Hellénique Chypriote jumelée 
soutiennent conjointement. Que cette 

édition voyage dans le monde, à la 
mémoire de notre membre Lefkios !

Dr Iosif S. Iosifidis
Président de l’Union des Écrivains 

Chypriotes (UEC)

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου/ΕΛΚ, με 
τα 20 ποιήματα (1975–2011) του Λεύκιου 
Ζαφειρίου στην τρίγλωσση αυτή έκδοση, 
συμβάλλει στην Πολιτιστική Διπλωματία, 
που η ΕΛΚ και ο αδελφοποιημένος 
Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 
στηρίζουν από κοινού.
Ας ταξιδεύει η έκδοση αυτή ανά τον 
κόσμο, με τη μνήμη του Λεύκιου μας!

Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης
Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου 
(ΕΛΚ)
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