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Μικρές ιστορίες 
 

 

Με μικρές ιστορίες ασχολήθηκα από μικρός. Όλες οι ιστορίες 

είναι κατά βάση μικρές, σε όσες σελίδες κι αν τις διηγηθείς. Οι 

μεταφραζόμενες εδώ είναι τυπικά γερμανικές μικρές ιστορίες. 

Αλλ’ όπως και να το κάνουμε όλες οι μικρές ιστορίες, είτε 

γερμανικές είτε ελληνικές, είναι κατά βάση συνάμα και γερ-

μανικές και τυπικά ελληνικές και οτιδήποτε. 

Σπύρος Καρυδάκης 
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Brüder Grimm 

Von einen eigensinnigen Kinde 

 

Αδελφοί Γκριμ 
Γερμανοί, 1785-1863, 1786-1859 

 

Ένα πεισματάρικο παιδί 
(Γερμανικό λαϊκό παραμύθι) 

 

 

Ήταν μια φορά ένα παιδί πεισματάρικο και δεν έκανε τίποτα 

απ’ όσα του έλεγε η μάνα του. Γι’ αυτό δεν το αγαπούσε κα-

θόλου ο καλός Θεός κι αρρώστησε. Κανένας γιατρός δεν μπό-

ρεσε να το βοηθήσει κι έτσι σε λίγο βρέθηκε στο νεκροκρέβ-

βατο. 

Όταν, λοιπόν, το βάλανε στον τάφο και πήγαν να το σκε-

πάσουν με χώμα, έβγαινε το χεράκι του πάνω και ήταν όλο 

ψηλά. 

Όταν το βάζανε στη θέση του και ρίχναν νέο χώμα, τίποτα 

δεν κατάφερναν, εκείνο έβγαινε πάντα έξω. Τότε χρειάστηκε 

η ίδια η μητέρα να πάει στον τάφο και να βαρέσει το χεράκι 

με την βέργα. Μόλις το έκανε αυτό, τραβήχτηκε το χεράκι και 

μόνο τότε ησύχασε κάτω από τη γη. 
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Wolfgang Borchert 

Lesebuchgeschichte 

 

Βόλφγκανγκ Μπόρχετ 
Γερμανός, 1921-1947 

 

Ιστορίες σχολικών αναγνωστικών 
 

 

Όταν τελείωσε ο πόλεμος, γύρισε ο φαντάρος σπίτι. Αλλά δεν 

είχε ψωμί. Είδε κάποιον που είχε ψωμί. Τον σκότωσε. 

— Δεν πρέπει να σκοτώνεις, είπε ο δικαστής. 

— Και γιατί όχι; ρώτησε ο φαντάρος. 
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Robert Musil 

Sarkophagdeckel 

 

Ρόμπερτ Μούσιλ 
Αυστριακός, 1880-1942 

 

Σκέπασμα σαρκοφάγου 
 

 

Κάπου πίσω από το Πίντσιο, ή μάλλον στη Βίλα Μποργκέζε, 

υπάρχουν δύο σκεπάσματα σαρκοφάγων από κοινή πέτρα ανά-

μεσα στους θάμνους στο ύπαιθρο. Δεν παριστάνουν κάτι ε-

ξαιρετικό, βρίσκονται παρατημένα στην τύχη. Πάνω τους εί-

ναι ξαπλωμένο το ζευγάρι, που κάποτε απεικονίστηκε για 

ανάμνηση. Βλέπει κανείς πολλά τέτοια σκεπάσματα σαρκο-

φάγων στη Ρώμη· αλλά σε κανένα μουσείο και σε καμιά 

εκκλησία δεν κάνουν τέτοια εντύπωση καθώς εδώ κάτω από 

τα δέντρα, όπου οι μορφές είναι πλαγιασμένες όπως σε κάποια 

εκδρομή στην εξοχή, και φαίνονται σαν μόλις να έχουν ξυ-

πνήσει από έναν μικρό ύπνο, ο οποίος έχει κρατήσει δύο χι-

λιάδες χρόνια. 

Στηρίζονται στον αγκώνα και κοιτάζονται. Λείπει μονάχα 

το καλαθάκι με τυρί, φρούτα και κρασί ανάμεσά τους. 

Η γυναίκα έχει μια κόμμωση με μικρές μπούκλες — όπως 

τις έφτιαχναν με την τελευταία μόδα πριν αποκοιμηθεί. Και 

χαμογελούν ο ένας στον άλλο· για ώρα, για πολλή ώρα. Κοιτάς 

αλλού· και διαρκεί τούτο έτσι δίχως τέλος. 

Αυτό το πιστό, γενναιόδωρο, αστικό, ερωτευμένο βλέμμα 

έχει υπερβεί τους αιώνες· προσηλώθηκε στην αρχαία Ρώμη και 

διασταυρώνεται σήμερα με τη ματιά σου. 

Μην απορείς γι’ αυτό, που τούτο το βλέμμα διαρκεί μπρο-

στά σου· που οι δυο τους δεν κοιτάζουν αλλού ή δεν ανοιγο-

κλείνουν τα μάτια· εξαιτίας του δεν είναι από πέτρα, αλλά 

ανθρώπινοι. 
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gerhard rühm 

mann und frau 

 

Γκέραρντ Ριμ 
Αυστριακός, 1930 

 

Άντρας και γυναίκα 
 

 

Μια γυναίκα πήγε στον άντρα της και του έδωσε ένα κομμάτι 

ψωμί. Όταν εκείνος μετά από είκοσι χρόνια απόφαγε, του 

είπε: Σου ’δωσα το ψωμί μου και τώρα πάει. Τότε την κοίτα-

ξε για είκοσι χρόνια όλο λύπη και μετά έγινε ένα καρβέλι 

ψωμί. Αλλά εκείνη φοβήθηκε να κόψει το χαλασμένο κομμάτι 

της, κι αυτός ξεράθηκε κι έγινε σκληρός σαν πέτρα. 
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Jürg Schubiger 

Lange Seelen 

 

Γιουργκ Σούμπιγκερ 
Ελβετός, 1936-2014 

 

Ψυχές μακριές 
 

 

Όσοι άνθρωποι είναι συχνά θλιμμένοι, έχουν μια πολύ μακριά 

ψυχή. Επειδή φτάνει ως τα πόδια τους, την πατάνε καθώς 

περπατούν και σκοντάφτουν, ή έχουν τους ώμους ψηλά τε-

ντωμένους, γιατί σηκώνουν τον καπνό της ψυχής. 

Υπάρχουν βέβαια και κοντές ψυχές. 

Ανήκουν σε ανθρώπους που για πολύν καιρό ήσαν εύθυμοι, 

και ξάφνου άρχισαν να κρυώνουν. Αλλά δεν είναι να μιλή-

σουμε εδώ γι’ αυτούς, μα για εκείνους με τις μακριές ψυχές, 

που πάνω τους σκοντάφτει κανείς σε κάθε του βήμα, αυτές 

που τις ξεχωρίζεις στον ουρανό, όπου διακρίνονται από τον 

βρόμικο καπνό και προπάντων από το δυνατό φτερούγισμα, 

με την προϋπόθεση ότι ένας άνεμος πνέει — στο Καθαρτήριο 

ένα ρεύμα ή στην Κόλαση ένα φυσερό. 

Όπως είπαμε, για κείνες, για τις μακριές ψυχές είναι εδώ 

ο λόγος. 
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Christine Nöstlinger 

Was nur dem Frezerl 

sein Schutzengerl weiss 

 

Κριστίνε Νέστλινγκερ 
Ελβετίδα, 1936 

 

Ό,τι ξέρει για τον Φράνκι μόνο ο άγγελός 
του 

 

 

Μερικές φορές, μέσα στη νύχτα, πιάνουν τον Φράνκι αϋπνίες. 

Τότε μένει εντελώς σιωπηλός κι ούτε που κουνιέται καθόλου, 

γιατί φοβάται. Πολύ ευχαρίστως θα τρύπωνε στο κρεβάτι της 

μαμάς του. Μα το κρεβάτι της μαμάς είναι μακριά, και η μαμά 

είναι πολύ-πολύ κουρασμένη, και θα ’θελε τουλάχιστον τη νύ-

χτα να έχει την ησυχία της. Δεν υπάρχει κανένας Δράκουλας 

και κανένα φάντασμα και το κεφάλι του Φρανκενστάιν κι αυ-

τό είναι ψεύτικο. Αλλά μερικές φορές μέσα στη νύχτα, όταν 

τον πιάνουν αϋπνίες και μένει σιωπηλός και ούτε κουνιέται, 

τότε θα προτιμούσε ο Δράκουλας και ο Φρανκενστάιν και το 

Φάντασμα να ήταν στο κρεβάτι, εκεί κοντά του, όταν είναι 

τόσο μονάχος κι από τον μεγάλο φόβο ούτε που τολμά να 

τρεμουλιάσει. 

(Σημείωση: Ολόκληρο το όνομα του Φράνκι είναι Φραγκί-

σκος Ιωσήφ Σταϊνμάισλ και του χρόνου γιορτάζει τα εβδομη-

κοστά του γενέθλια). 
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Robert Gernhardt 

Vom lieben Gott, der über die Erde wandelte 

 

Ρόμπερτ Γκέρνχαρτ 
Γερμανός, 1937-2006 

 

Για τον καλό Θεό που περιεπάτει επί της 
Γης 

 

 

Μια φορά, τότε που ο καλός Θεός περιεπάτει επί της Γης, έ-

πεσε το σκοτάδι και αυτός χτύπησε στο σπίτι του Πλούσιου 

και παρακάλεσε να περάσει εκεί τη νύχτα του. 

Ο Πλούσιος, μην ξέροντας ποιος στεκόταν εμπρός του, α-

πάντησε: «Πέρνα μέσα άγνωστε ξένε, καλά έκανες και μου 

χτύπησες. 

»Αμέσως θα πω να σου ετοιμάσουν το ωραιότερο κρεβάτι 

σ’ όλο το σπίτι· θα μπορούσα στο μεταξύ να σε φιλέψω αυτό 

το υπέροχο ψητό και ακριβά κρασιά;» Τότε φανέρωσε ο κα-

λός Θεός ποιος ήταν και είπε με ευφροσύνη: «Η προσφορά 

σου είναι εξαιρετικά φιλική, Πλούσιε άνθρωπε. Τις τελευταίες 

φορές που περιεπάτησα επί της Γης, έπρεπε να φιλοξενούμαι 

στου Φτωχού. 

»Και, ειλικρινά, δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί —μεταξύ μας— 

όλα εκεί ήταν τρομερά φτωχά». Μετά απ’ αυτά τα λόγια πα-

ραδόθηκαν στην ευωχία, και ήπιαν κι οι δυο τους όσο ποθού-

σε η καρδιά τους, και πέρασαν μια υποδειγματικά ευγενική 

βραδιά. 
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Anton Bruhin 

Gott lebt! 

 

Άντον Μπρούιν 
Ελβετός, 1949 

 

Ο Θεός ζει! 
 

 

Όταν ο Θεός, στο εστιατόριο, θέλησε να πληρώσει το λογα-

ριασμό του, είπε το γκαρσόνι: «Είναι ήδη πληρωμένος από 

κείνον εκεί πέρα, τον μαύρο κύριο με τα κέρατα». 



13 
 

 

 

 

Marie Luise Kaschnitz 

1001 Nacht 

 

Μαρί Λουίζε Κάσνιτς 
Γερμανίδα, 1901-1974 

 

1001 νύχτες 
 

 

Είδα τον πρώτο μπροστά στο μαγαζί του Νέκερμαν, τον δεύ-

τερο κοντά στον κινηματογράφο Μετρό, τον τρίτο κοντά στην 

παλιά Όπερα, που ξαναχτίζεται τώρα, είκοσι πέντε χρόνια μετά 

το τέλος του πολέμου. Ο πρώτος κρεμόταν τοσο ψηλά, ώστε 

θα μπορούσε να τον περάσει κάποιος για υαλοκαθαριστή, 

απασχολημένο εκεί πάνω. Τον δεύτερο τον έβλεπες εντούτοις 

να αιωρείται, ο αέρας τον έστρεφε πότε προς τον τοίχο πότε 

προς τον δρόμο, και μάλιστα μπορούσε κανείς να διακρίνει 

καθαρά την πεταγμένη έξω γλώσσα του. Ο τρίτος κρεμόταν 

από ένα φανάρι της όπερας, από αυτά τα παλιά και ωραία, 

τόσο χαμηλά ώστε οι διαβάτες, μπαινοβγαίνοντας στα παρκαρι-

σμένα αυτοκίνητά τους, έπρεπε να λυγίζουν τον λαιμό τους για 

να μην αγγίζουν τα γυμνά του πέλματα. 

Το έκαναν όμως εντελώς ασυναίσθητα, μιλώντας και γε-

λώντας συνάμα· εκτός από μένα, κανείς δεν φαινόταν να έχει 

αντιληφθεί ότι και στην πόλη μας υπήρχαν κρεμασμένοι. 
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Franz Josef Bogner 

Wettrennen der Schildkröten und Windhunde 

 

Φραντς Γιόσεφ Μπόγκνερ 
Γερμανός, 1934 

 

Αγώνας δρόμου 

των χελωνών και των λαγωνικών 
 

 

Τον αγώνα δρόμου των λαγωνικών κέρδισε το λαγωνικό 3 

και τον αγώνα δρόμου των χελωνών κέρδισε η χελώνα 17. 
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Heinrich von Kleist 

Mutterliebe 

 

Χάινριχ φον Κλάιστ 
Γερμανός, 1777-1811 

 

Μητρική αγάπη 
 

 

Στον Άγ. Ομέρ, στη Βόρεια Γαλλία, συνέβη στα 1809 ένα αξιο-

περίεργο συμβάν. Εκεί, όρμησε ένας μεγάλος λυσσαμένος σκύ-

λος, που είχε κιόλας βλάψει κάμποσους ανθρώπους, πάνω σε 

δυο παιδιά που έπαιζαν μπροστά σε μια πόρτα. Μόλις ξέσκιζε 

το μικρότερο, που κάτω απ’ τα νύχια του κυλίστηκε στο 

αίμα: τότε φάνηκε από έναν παραδίπλα δρόμο η μητέρα με 

μια στάμνα νερό που την κουβαλούσε στο κεφάλι της. Ενώ ο 

σκύλος παρατούσε τα παιδιά και ορμούσε πάνω της, αφήνει 

τη στάμνα δίπλα της κάτω και αντί να φύγει, προτιμώντας να 

σύρει τουλάχιστον το θεριό μαζί της στον όλεθρο, γατζώνεται 

με μέλη ατσαλωμένα από οργή και εκδίκηση πάνω στον σκύ-

λο: τον πνίγει, και πέφτει με σάρκες κουρελιασμένες από 

φρικτές δαγκωματιές αναίσθητη κοντά του. Η γυναίκα έθαψε 

τα παιδιά της και, όταν μετά από λίγες μέρες πέθανε από 

λύσσα, τη θάψανε στον ίδιον τάφο με αυτά. 
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Bertolt Brecht 

Herr Keuner 

und die Zeichnung seiner Nichte 

 

Μπέρτολτ Μπρεχτ 
Γερμανός, 1898-1956 

 

Ο κύριος Κόινερ και η ζωγραφιά της 
ανιψιάς του 
 

 

Ο κύριος Κόινερ κοίταξε τη ζωγραφιά της μικρής ανιψιάς του. 

Παρουσίαζε έναν κόκορα που πετούσε πάνω από μια αυλή. 

«Γιατί έχει λοιπόν ο κόκορας τρία πόδια;» ρώτησε ο κύ-

ριος Κόινερ. 

«Τα κοκόρια δεν μπορούν να πετάξουν», είπε η μικρή καλ-

λιτέχνισσα, «γι’ αυτό χρειάστηκα ένα τρίτο πόδι για την από-

γείωση». 

«Είμαι ευτυχής που ρώτησα», είπε ο κύριος Κόινερ. 
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Franz Kafka 

Der Fahrgast 

 

Φραντς Κάφκα 
Γερμανόφωνος Τσεχοεβραίος, 1883-1924 

 

Ο επιβάτης 
 

 

Στέκομαι στον διάδρομο του ηλεκτρικού βαγονιού και είμαι 

ολότελα αβέβαιος, αντιμετωπίζοντας τη θέση μου σ’ αυτό τον 

κόσμο, σ’ αυτή την πόλη, στην οικογένειά μου. Στο μεταξύ, 

δεν θα μπορούσα να αναφέρω ποιες απαιτήσεις, κατά το δίκαιο, 

θα μπορούσα να παρουσιάσω απ’ οποιαδήποτε πλευρά. Δεν 

θα μπορούσα ολωσδιόλου να υπερασπίσω το γεγονός ότι 

στέκομαι σ’ αυτό τον διάδρομο, ότι κρατιέμαι από αυτήν τη 

χειρολαβή, ότι αφήνομαι να με μεταφέρει αυτό το βαγόνι, ότι 

κόσμος παραμερίζει μπροστά του, ή σωπαίνει, ή στέκει στα 

παράθυρα. — Κανείς δεν μου το ζητάει, βέβαια, μα το ίδιο κά-

νει. Το βαγόνι πλησιάζει σε μια στάση, μια κοπέλλα στέκεται 

κοντά στα σκλοπάτια έτοιμη να κατεβεί. Μου φαίνεται τόσο 

σαφής, σαν να την είχα ψηλαφήσει. Φοράει μαύρα, οι πτυχές 

της φούστας σχεδόν δεν κινούνται, η μπλούζα είναι στενή και 

έχει έναν γιακά από άσπρη ψιλοδιχτυωτή δαντέλα, το αριστε-

ρό χέρι ακουμπάει φαρδιά στο τοίχωμα, η ομπρέλα στο δεξί 

της στηρίζεται στο δεύτερο από τα πάνω σκαλιά. Το πρόσω-

πό της είναι μελαχρινό, η μύτη, από τη μια μεριά ελαφρώς 

πατικωτή, έχει άκρη στρογγυλή και φαρδιά. Έχει πολύ κα-

στανό μαλλί και αναστατωμένα τσουλουφάκια στον δεξή κρό-

ταφο. Τα μικρά της αυτιά είναι σκεπασμένα, παρ’ όλ’ αυτά 

βλέπω, δεδομένου ότι στέκομαι κοντά, ολόκληρο το πίσω με-

ρος από την κοιλότητα του δεξιού αυτιού και τις σκιές από τη 

ρίζα. 

Αναρωτήθηκα τότε: Πώς γίνεται και δεν απορεί με τον 

εαυτό της, και κρατά κλειστό το στόμα της και δε λέει για 

τού-τα τίποτα; 
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Der Steuermann 

 

Φραντς Κάφκα 
 

Ο τιμονιέρης 
 

 

«Δεν είμαι ο τιμονιέρης;» φώναξα. — «Εσύ;» ρώτησε ένας 

ζοφερός ψηλόκορμος άντρας και κούνησε το χέρι μπρος από 

τα μάτια του σαν να απόδιωχνε ένα όνειρο. Ήμουν στο τιμόνι 

μέσα στη σκοτεινή νύχτα, το φανάρι αχνοφώτιζε πάνω από 

το κεφάλι μου, και να που είχε έρθει τούτος ο άνθρωπος και 

ήθελε να με παραμερισει. Και όταν δεν υποχώρησα, μου κά-

θισε το γόνατο στο στήθος και με έσπρωξε αργά προς τα κά-

τω, ενώ εγώ πάντα κρεμόμουν στα ξύλα του τιμονιού, έτσι 

ώστε με την πτώση μου του έδωσα ολόκληρη στροφή. Τότε το 

άδραξε ο άνθρωπος, το έφερε πάλι στα ίσια του, αλλά εμένα 

με απώθησε μακριά. Εγώ όμως το ξανασκέφτηκα, έτρεξα στην 

μπουκαπόρτα που έφερνε στην καμπίνα του πληρώματος και 

φώναξα: — «Πλήρωμα! Σύντροφοι! Ελάτε γρήγορα! Ένας ξέ-

νος μ’ έδιωξε από το τιμόνι». Αργά ήρθαν εκείνοι, ανέβηκαν 

τη σκάλα, ταλαντευόμενες, κουρασμένες, δυνατές μορφές. — 

«Είμαι ο τιμονιέρης;» ρώτησα. Μου έγνεψαν πως ναι, όμως 

ματιές είχαν μόνο για τον ξένο, στέκονταν σε ημικύκλιο γύρω 

του κι όταν είπε προσταχτικά — «Μη μ’ ενοχλείτε», μαζεύ-

τηκαν, μου έγνεψαν και κατέβηκαν πάλι τη σκάλα. Μα τι σόι 

λαός είναι τούτος! Σκέφτονται άραγε κιόλας, ή μπουσουλάνε 

μονάχα άσκοπα πάνω στη Γη; 
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Der Geier 

 

Φραντς Κάφκα 
 

Ο γύπας 
 

 

Ήταν ένας γύπας, και μου κατέτρωγε τα πόδια. Υποδήματα 

και κάλτσες τα είχε κιόλας κουρελιάσει, τώρα δάγκωνε τα 

πόδια μου. Άπαυτα χτυπούσε, φτεροκοπούσε ύστερα για ώρα 

τριγύρω μου και εξακολουθούσε κατόπιν τη δουλειά του. Ήρθε 

ένας άνθρωπος, κοίταξε μια στιγμούλα και μετά ρώτησε πώς 

και τον υπομένω τούτο τον γύπα. — «Μα είμαι άοπλος», είπα 

εγώ. «Ήρθε κι άρχισε να με κατασπαράζει, θέλησα εγώ φυσι-

κά να τον διώξω, δοκίμασα μάλιστα να τον πνίξω, αλλά ένα 

τέτοιο θεριό έχει τρανές δυνάμεις, ήθελε να μου πηδήξει στο 

πρόσωπο, έτσι προτίμησα να θυσιάσω τα πόδια. Μόνο που 

τώρα είναι κιόλας ξεσκισμένα. — «Μα γιατί βασανίζεστε», εί-

πε ο κύριος, «μια τουφεκιά και ο γύπας πάει, τέλειωσε». «Εί-

ναι έτσι;» ρώτησα εγώ. «Και αγαπάτε να το φροντίσετε;» — 

«Ευχαρίστως», είπε ο κύριος, «Πρέπει μόνο να πάω στο σπίτι 

μου να φέρω το όπλο μου. Μπορείτε να περιμένετε ακόμα μισή 

ώρα;» — «Αυτό δεν το ξέρω», είπα και στάθηκα μια στιγμή 

απολιθωμένος από τον πόνο, ύστερα συνέχισα: «Παρακαλώ, 

όπως και να ’χει το πράγμα, εσείς δοκιμάστε το». — «Καλά», 

είπε ο κύριος, «θα κάνω γρήγορα». Ο γύπας, όσο διαρκεσε η 

συζήτηση είχε αφουγκραστεί ήρεμα και πήγαινε η ματιά του 

από εμένα στον κύριο. Είδα λοιπόν ότι τα είχε καταλάβει όλα, 

φτερούγισε ψηλά, τοξώθηκε από μακριά και προς τα πίσω για 

να πάρει φόρα και κάρφωσε μετά μέσα στο στομα μου σαν 

ακοντιστής το ράμφος του. Πέφτοντας πίσω αισθάνθηκα ε-

λευθερωμένος, καθώς εκείνος, πλημμυρίζοντας τα έσχατα βά-

θη μου, ξεχειλίζοντας τις έσχατες όχθες μου αίμα, πνιγόταν 

δίχως ελπίδα σωτηρίας. 
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Der Aufbruch 

 

Φραντς Κάφκα 
 

Το ξεκίνημα 
 

 

Διέταξα να φέρουν το άλογό μου από τον στάβλο. Ο υπη-

ρέτης δεν κατάλαβε. Πήγα ο ίδιος στον στάβλο, σέλωσα το 

άλογό μου και το καβάλησα. Μακριά άκουσα μια σάλπιγγα, 

τον ρώτησα τι σήμαινε αυτό. Δεν ήξερε τίποτα και δεν είχε 

ακούσει τίποτα. Στην πύλη, με συγκράτησε και ρώτησε: «Για 

πού πας, κύριε;» — «Δεν ξέρω», είπα εγώ, «μόνο μακριά από 

δω, μόνο μακριά από δω. Ολοένα μακριά από δω, μόνο έτσι 

μπορώ να φτάσω στον σκοπό μου». — «Γνωρίζεις λοιπόν τον 

σκοπό σου;» ρώτησε. — «Ναι», απάντησα εγώ, «το είπα ήδη: 

Μακριά-από-δω, αυτός είναι ο σκοπός μου». — «Δεν έχεις κα-

μιά προμήθεια μαζί σου», είπε εκείνος. — «Δεν μου χρειάζεται», 

είπα. «Το ταξίδι είναι τόσο μακρύ, ώστε θα πεινάσω έτσι κι 

αλλιώς αν δεν βρω τίποτε στον δρόμο. Καμιά προμήθεια δεν 

μπορεί να με σώσει. Ευτυχώς, είναι ένα αληθινά τεράστιο 

ταξίδι». 
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Wolf Wondratschek 

43 Liebesgeschichten 

 

Βολφ Βόντρατσεκ 
Γερμανός, 1943 

 

43 ιστορίες αγάπης 
 

 

Η Ντίντι όλο θέλει. Η Όλγα το ξέρει. Η Ούρσελ ατύχησε ως τώ-

ρα τρεις φορές. Η Χάιντι δεν το κρύβει. Για την Έλκε δεν ξέ-

ρει κανείς ακριβώς. Η Πέτρα τσαντίζεται. Η Μπάρμπαρα σιωπά. 

Η Αντρέα τα ’χει παίξει. Η Ελίζαμπετ το ξανασκέφτεται. Η 

Εύα ψάχνει παντού. Η Ούτε είναι απλώς πολύ περίπλοκη. 

Η Γκάμπι δεν βρίσκει κανέναν. Η Σίλβια το βρίσκει υπέρο-

χο. Η Μαριάνε παθαίνει παροξυσμούς. 

Η Ναντίνε το αναφέρει. Η Έντιτ κλαίει μ’ αυτό. Η Χανελό-

ρε γελάει. Η Έρικα χαίρεται σαν παιδί. Με τη Λόνι θα μπο-

ρούσε κανείς να τα συμβιβάσει. 

Στην Καταρίνα θα ’πρεπε κανείς να το ξαναπεί. Η Ρία λέει 

αμέσως ναι. Η Μπριγκίτε είναι πράγματι μια έκπληξη. Η Αγ-

γέλα δεν θέλει να ξέρει τίποτε απ’ αυτό. Η Χέλγκα το μπορεί. 

Η Τάνγια φοβάται. Η Λίζα τα παίρνει όλα τραγικά. Με την 

Κάρολα, την Άνκε και τη Χάνα δεν υπάρχει κανένας σκοπός. 

Η Σαμπίνα προσμένει. Με την Ούλα είναι εκπληκτικό. Η 

Ίλσε μπορεί εκπληκτικά να κυριαρχήσει. 

Η Γκρέτελ δεν το σκέφτεται. Η Βέρα δεν σκέφτεται τίποτα 

για τούτο. Για τη Μαργκότ δεν είναι ακριβώς αυτό. 

Η Κρίστελ ξέρει τι θέλει. Η Καμίλα δεν μπορεί να σταμα-

τήσει. Η Γκούντουλα υπερβάλλει. Η Νίνα κάνει ακόμα καμώ-

ματα. Η Αριάνε το απορρίπτει. Η Αλεξάνδρα είναι απλώς η 

Αλεξάντρα. Η Βρόνι τρελαίνεται γι’ αυτό. Η Κλαούντια ακούει 

τους γονείς της. 

Η Ντίντι όλο θέλει. 



22 
 

 

 

 

Peter Handke 

Abbrechen mitten im Satz 

 

Πέτερ Χάντκε 
Αυστριακός, 1942 

 

Διακοπή στη μέση της πρότασης 
 

 

Η τελευταία πρόταση του παραμυθά διαμορφώνεται, συχνά, 

κάπως έτσι: «Ξάφνου στη μέση της εικόνας παύει ο ζωγράφος 

των αλόγων να ζωγραφίζει και στραγγαλίζει τον ιππότη». 

Ξάφνου, στη μέση της τελευταίας πρότασης, 
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Οι ιστορίες προέρχονται 

από την ανθολογία του Φραντς Χόλερ 

111 μονοσέλιδες ιστορίες 

Λούχτερχαντ 

Ντάρμσταντ & Νόιβιντ 1983. 

Οι πιο πολλές από τις παρούσες μεταφράσεις 

πρωτοδημοσιεύτηκαν 

σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά. 
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Βιβλία που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα του Σ. Καρυδάκη, www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για 

άντρες· αρχαίο κείμενο, μετάφραση και ερωτολογικά σχόλια, αυτό-

έκδοση, analphabet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 

2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 

2018. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analpha-

bet 2018. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, 

analphabet 2018. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2018. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό 

βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

 

Βιβλία του Σ. Καρυδάκη από τις εκδόσεις Πάπυρος: 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, 

Πάπυρος 2017. 

 

http://www.analphabet.gr/
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