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Lyrics (1936-37) 
Angelos Sikelianos, 1884-1951 
 
[3] ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ (Aphrodite Rising) 
 
Στο ρόδινο μακάριο φως, να με, ανεβαίνω της αυγής, 
με σηκωμένα χέρια. 
Η θεία γαλήνη με καλεί του πελάου, έτσι για να βγω 
προς τα γαλάζια αιθέρια… 
 
Μα ω οι άξαφνες πνοές της γης, που μες στα στήθια μου χιμάν 
κι ακέρια με κλονίζουν! 
Ω Δία, το πέλαγο είν’ βαρύ, και τα λυτά μου τα μαλλιά  
σαν πέτρες βυθίζουν! 
 
Αύρες, τρεχάτε· ω Κυμοθόη, ω Γλαύκη· ελάτε πιάστε μου 
τα χέρια απ’ τη μασκάλη. 
Δεν πρόσμενα, έτσι μονομιάς, παραδομένη να βρεθώ 
μες του Ήλιου την αγκάλη… 
 
[4] Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (The Holy Virgin of Sparta) 
 
Από χαλκόν ή βράχο Πεντελίσιο 
το αθάνατο είδωλό σου δε θα στήσω· 
μ’ από κυπαρισσόξυλο κολόνα, 
για να ευωδάει το έργο μου στον αιώνα!... 
 
Και στο λόφον, οπόχει όμοια κορόνα 
το κάστρο το Βενετικό, θα χτίσω 
βαριά εκκλησιά, και μέσα θα Σε κλείσω 
μ’ ατάραγο, από σίδερο πυλώνα! 
 
Καμπάνες, που να βόγκουνε ως ασπίδα 
πόβρει σε σπάθα ή κονταριού κοπίδα, 
θα βάλω, κι άλλες πιο ψηλά σα σείστρα! 
 
Κι απ΄τα παράθυρά της να Σε ισκιάσω, 
βαθύχρωμα κρουστάλλια θα ταιριάσω 
-και το καθένα να ‘ναι πολεμίστρα! 
 
[5] ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙ (The First Rain) 
 
Σκυμμένοι από το παραθύρι... 
Και του προσώπου μας οι γύροι 
η ίδια μας ήτανε ψυχή. 
Η συννεφιά, χλωμή σα θειάφι, 
θάμπωνε αμπέλι και χωράφι· 
ο αγέρας μέσ’ από τα δέντρα 
με κρύφια βούιζε ταραχή· 
η χελιδόνα, με τα στήθη, 
γοργή, στη χλόη μπρος-πίσω εχύθη· 
κι άξαφνα βρόντησε, και λύθη 
κρουνός, χορεύοντα η βροχή! 
Η σκόνη πηρ’ ανάερο δρόμο... 
K’ εμείς, στων ρουθουνιών τον τρόμο, 
στη χωματίλα τη βαριά 
τα χείλα ανοίξαμε, σα βρύση 
τα σπλάχνα να μπει να ποτίσει 
(όλη είχεν η βροχή ραντίσει 
τη διψασμένη μας θωριά, 
σαν την ελιά και σαν το φλόμο). 
κι ο ένας στ’ αλλουνού τον ώμο 
ρωτάαμε: «T’ είναι πόχει σκίσει 
τον αέρα μύρο, όμοιο μελίσσι; 
Απ’ τον πευκιά το κουκουνάρι, 
ο βάρσαμος ή το θυμάρι, 
η αφάνα ή η αλυγαριά;» 
Κι άχνισα - τόσα ήταν τα μύρα - 
άχνισα κ’ έγινα όμοια λύρα, 
που χάϊδευ’ η άσωτη πνοή... 
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Μου γιόμισ’ ο ουρανίσκος γλύκα· 
κι ως τη ματιά σου ξαναβρήκα, 
όλο μου το αίμα ήταν βοή!... 
K’ έσκυψ’ απάνω από τ’ αμπέλι 
που εσειόνταν σύφυλλο, το μέλι 
και τ’ ανθι ακέριο να του πιώ· 
- βαριά τσαμπιά και οι λογισμοί μου, 
βάτοι βαθιοί οι ανασασμοί μου - 
κι όπως ανάσαινα, απ’ τα μύρα 
δε μπόρεια να διαλέξω ποιο! 
Μα όλα τα μάζεψα, τα πήρα, 
και τα ‘πια, ωσάν από τη μοίρα 
λύπη απροσδόκητη ή χαρά. 
Τά ‘πια· κι ως σ’ άγγιξα τη ζώνη, 
το αίμα μου γίνηκεν αηδόνι, 
κι ως τα πολύτρεχα νερά! 
 
[6] ΣΤ’ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (1937) 
Angelos Sikelianos 
 
Στ’ Όσιου Λουκά το μοναστήρι, απ' όσες 
γυναίκες του Στειριού συμμαζευτήκαν 
τον Eπιτάφιο να στολίσουν, κι όσες 
μοιρολογήτρες ώσμε του Mεγάλου 
Σαββάτου το ξημέρωμα αγρυπνήσαν, 
ποια να στοχάστη - έτσι γλυκά θρηνούσαν! - 
πως, κάτου απ' τους ανθούς, τ' ολόαχνο σμάλτο 
του πεθαμένου του Άδωνη ήταν σάρκα 
που πόνεσε βαθιά; 
 
Γιατί κι ο πόνος 
στα ρόδα μέσα, κι ο Eπιτάφιος Θρήνος, 
κ' οι αναπνοές της άνοιξης που μπαίναν 
απ' του ναού τη θύρα, αναφτερώναν 
το νου τους στης Aνάστασης το θάμα, 
και του Xριστού οι πληγές σαν ανεμώνες 
τους φάνταζαν στα χέρια και στα πόδια, 
τι πολλά τον σκεπάζανε λουλούδια 
που έτσι τρανά, έτσι βαθιά ευωδούσαν! 
 
Aλλά το βράδυ το ίδιο του Σαββάτου, 
την ώρα π' απ' την Άγια Πύλη το ένα 
κερί επροσάναψε όλα τ' άλλα ως κάτου, 
κι απ' τ' Άγιο Bήμα σάμπως κύμα απλώθη 
το φως ώσμε την ξώπορτα, όλοι κι όλες 
ανατριχιάξαν π' άκουσαν στη μέση 
απ' τα "Xριστός Aνέστη" μιαν αιφνίδια 
φωνή να σκούξει: "Γιώργαινα, ο Bαγγέλης!" 
 
Kαι να• ο λεβέντης του χωριού, ο Bαγγέλης, 
των κοριτσιών το λάμπασμα, ο Bαγγέλης, 
που τον λογιάζαν όλοι για χαμένο 
στον πόλεμο• και στέκονταν ολόρτος 
στης εκκλησιάς τη θύρα, με ποδάρι 
ξύλινο, και δε διάβαινε τη θύρα 
της εκκλησιάς, τι τον κοιτάζαν όλοι 
με τα κεριά στο χέρι, τον κοιτάζαν, 
το χορευτή που τράνταζε τ' αλώνι 
του Στειριού, μια στην όψη, μια στο πόδι, 
που ως να το κάρφωσε ήταν στο κατώφλι 
της θύρας, και δεν έμπαινε πιο μέσα! 
 
Kαι τότε - μάρτυράς μου νά 'ναι ο στίχος, 
ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος - 
απ' το στασίδι πού 'μουνα στημένος 
ξαντίκρισα τη μάνα, απ' το κεφάλι 
πετώντας το μαντίλι, να χιμήξει 
σκυφτή και ν' αγκαλιάσει το ποδάρι, 
το ξύλινο ποδάρι του στρατιώτη, 
- έτσι όπως το είδα ο στίχος μου το γράφει, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In St Luke’s Monastery  
 
 
At Saint Luke’s Monastery, amid 
all the women of Stirio, who had gathered  
to adorn the Epitaphios and all 
the mourners that had sat up 
till Holly Sabath’s dawn, 
who could imagine -as the mourned so sweetly- 
that under the flowers lay transparent as smalt 
dead Adonis flesh that had so 
deeply suffered? 
 
Because pain amid and roses, 
and the Ritual Lament of Good Friday 
and the breath of spring entering 
the temple door, exhausted in their minds 
the Miracle of Resurrection 
and Christ’s wounds looked upon them  
like anemones on his hands and feet 
as he was covered by many flowers 
that poured out such a deep and glorious perfume. 
 
But on the evening of this same Sabath 
when from the Holy Altar 
the first candle lit up all the others 
and from the Holy Podium 
the light spread out like a ware reaching the entrance, all men and women 
shivered when, in the middle of “Christos Anesti”, 
they heard a sudden voice screaming: 
“Ghiorgena, Vangelis is back”. 
 
And there he stood, the villages brave, Vangelis 
the girls’ dream, Vangelis 
who was believed to be lost 
at war. There he stood, erect 
at the churches’ door, with a wooden  
leg, and did not cross the threshold 
as they were all holding their candles 
and staring at him, 
the dancer that made the great store mill 
of Stirio shudder, staring at his face 
and then again at his wooden leg 
that seemed to be stuck to the doors threshold unable to step forward. 
 
And then, let the verse,  
this simple and truthful verse, be my testimony 
from the place where I stood  
I recognized his mother 
throwing herself down to embrace  
the soldiers’ wooden leg, 
and my verse -my truthful and simple verse- 
is reporting what I saw –  shouting  
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ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος -, 
και να σύρει απ' τα βάθη της καρδιάς της 
ένα σκούξιμο: "Mάτια μου… Bαγγέλη!"  
 
Kι ακόμα, - μάρτυράς μου νά 'ναι ο στίχος, 
ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος -, 
ξοπίσωθέ της, όσες μαζευτήκαν 
από το βράδυ της Mεγάλης Πέφτης, 
νανουριστά, θαμπά για να θρηνήσουν 
τον πεθαμένον Άδωνη, κρυμμένο 
μες στα λουλούδια, τώρα να ξεσπάσουν 
μαζί την αξεθύμαστη του τρόμου 
κραυγή που, ως στο στασίδι μου κρατιόμουν, 
ένας πέπλος μου σκέπασε τα μάτια!… 
 
These texts are reproduced by kind permission of the Angelos Sikelianos 
Estate 

“Vangelis, you the light of my eyes”. 
 
 
 
And then, let the verse,  
this simple and truthful verse, be my testimony 
all these women that had gathered 
from the evening of Holy Thursday 
to mourn with rocking lullabies 
the dead Adonis hidden in the flowers 
they now burst out 
with a scream of terror 
reaching the place where I stood 
and clouding my vision. 
 

Translation by Filippos Tsalahouris 
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