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Το σχέδιο του τοξότη στο λογότυπο της τελευταίας σελίδας είναι του ζωγράφου, 

χαράκτη και σχεδιαστή αρχαιολογικών ευρημάτων Ανδρέα Κοντονή: 

www.andreaskontonis.com/home.html 

 

Σχεδιασμός — σελιδοποίηση: analphabet. 

 

 

© για το σχέδιο του τοξότη: Ανδρέας Κοντονής 

© για το βιβλίο: Σπύρος Καρυδάκης 
 

 
Το έργο αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα του, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 

και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του. Δεν πωλείται, αλλά παρέχεται δωρεάν. Απαγορεύεται να 

πωληθεί απ’ οποιονδήποτε.  

http://www.analphabet.gr/
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Bertolt Brecht 
Ballade von der Freundschaft 

 

Μπαλάντα για τη φιλία 
 
 

Σαν δυο σάπια φλασκιά ενωμένα στο ίδιο κοτσάνι 

Που κίτρινοι ποταμοί τα παρασέρνουν 

Έτσι κι αυτοί με τραπουλόχαρτα και λέξεις 

Παίζουν ολοένα, δρόμο αφήνουν δρόμο παίρνουν. 

Και πυροβολούσαν τα κίτρινα φεγγάρια 

Κι αγαπιόντουσαν και δεν κοίταζε ο ένας τον άλλο: 

Ενωμένοι για πάμπολλες νύχτες 

Και: κάτω απ’ του ήλιου το φως το μεγάλο. 

 

Όταν συννέφιαζε ο ουρανός ο σκύλος, 

Μες στους πράσινους θάμνους, καθισμένοι στο χώμα 

Κρέμονταν σαν μελωμένοι χουρμάδες 

Τρυφερά, ο ένας από τ’ άλλου το στόμα. 

Κι αργότερα πάλι, όταν από τα σαγόνια 

Τους πέφταν τα δόντια, δεν κοίταζαν ο ένας τον άλλο: 

Ενωμένοι για πάμπολλες νύχτες 

Και: κάτω απ’ του ήλιου το φως το μεγάλο. 

 

Στα μικρά ψωριάρικα σπιτάκια 

Φχαριστούσαν μαζί το κορμί 

Και στη ζούγκλα, στους θάμνους, άμα ήταν ανάγκη 

Δίπλα στην ίδια γυναίκα μ’ ορμή. 

Μα την αυγή πλέναν τα πουκάμισά τους και φεύγαν 

Μπράτσο με μπράτσο, πόδι-πόδι, κολλημένοι ο ένας στον άλλο 

Ενωμένοι για πάμπολλες νύχτες 

Και: κάτω απ’ του ήλιου το φως το μεγάλο.
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Όταν ύστερα ήρθε το κρύο στη Γη 

Κι έλειψε η στέγη και το γλέντι ακόμα, 

Ξαπλώναν ανάμεσα στις πυκνές κληματσίδες 

Σφιχτοτυλίγονταν εκεί, σώμα με σώμα. 

Κι όταν κουβέντιαζαν τα έναστρα βράδια 

Δεν άκουγαν πια ο ένας τον άλλο: 

Ενωμένοι για πάμπολλες νύχτες 

Και: κάτω απ’ του ήλιου το φως το μεγάλο. 

 

Κι έτσι βρέθηκαν κάποτε σ’ ένα νησί 

Ζήσαν κάποια φεγγάρια παρέα σε κείνη τη χώρα 

Κι όταν θέλησαν πάλι να πάρουν τον δρόμο 

Δεν μπορούσε ο ένας να φύγει πια τώρα. 

Τον αέρα κοιτούσαν, το κύμα, τα πλοία 

Μα όχι πια καθένας τον άλλο 

Ενωμένοι, για πάμπολλες νύχτες 

Και: κάτω απ’ του ήλιου το φως το μεγάλο. 

 

«Φύγε σύντροφε εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ. 

Η αλμύρα στα δυο με χωρίζει. 

Άσε να μείνω μια βδομάδα ή δυο. 

Φύγε, το καράβι σφυρίζει». 

Κι ένας άρρωστος άντρας ξαπλώνει μπροστά στο νερό 

Και κοιτάζει βουβά προς τον άλλο 

Που ήταν ενωμένος μαζί του για πάμπολλες νύχτες 

Και: κάτω απ’ του ήλιου το φως το μεγάλο. 
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«Καλά είμ’ εδώ! Σύντροφε φύγε!» 

«Άσε, σύντροφε, έχουμε χρόνο!» 

«Όταν έρθει η βροχή και δεν έχεις ακόμα κινήσει 

Θα σαπίσουμε οι δυο μας μαζί, τούτο μόνο!» 

Το πουκάμισο σειέται καθώς στέκει στον άνεμο ο άντρας 

Και κοιτάζει μια προς το πέλαγο μια προς τον άλλο 

Που ήταν μαζί του ενωμένος για πάμπολλες νύχτες 

Και: κάτω απ’ του ήλιου το φως το μεγάλο. 

 

Και ήρθε η μέρα που οι δυο θα χωρίζαν. 

Φτύστηκε πια απ’ το στόμα ο χουρμάς ο ξερός! 

Όλη μέρα κοιτούσαν ξανά και ξανά για τον άνεμο 

Και το χάραμα ήρθε για το ταξίδι του ενός ο καιρός. 

Περπατούσαν οι δυο τους και πάλι με καθάρια πουκάμισα 

μπράτσο-μπράτσο καπνίζοντας, πόδι-πόδι, κολλημένοι ένας στον άλλο 

Ενωμένοι για πάμπολλες νύχτες 

Και: κάτω απ’ του ήλιου το φως το μεγάλο. 

 

«Σύντροφε, φουσκώνει τα πανιά ο αέρας!» 

«Ο αέρας θα φυσά μέχρι αύριο γερά!» 

«Σύντροφε, σε παρακαλώ, δέσε με τώρα 

Πάνω σε κείνο το δέντρο σιμά στα νερά!» 

Κι ο ένας άντρας, καπνίζοντας, με σκοινί σφιχτοδένει 

Πάνω στο δέντρο τον άντρα τον άλλο 

Που ήταν μαζί του ενωμένος για πάμπολλες νύχτες 

Και: κάτω απ’ του ήλιου το φως το μεγάλο. 
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«Σύντροφε, το φεγγάρι το σκεπάζουν τα σύννεφα!» 

«Ο αέρας θα τα διώξει, δική μας η μέρα». 

«Σύντροφε, φύγε, θα σε κοιτάζω από δω: 

Απ’ το δέντρο βλέπει κανείς μέχρι πέρα». 

Και μετά από μέρες, όταν φαγώθηκε πια το σκοινί 

Αγναντεύει ακόμα μακριά στα νερά για τον άλλο 

Τις λιγοστές και τις ύστερες νύχτες 

Και: κάτω απ’ του ήλιου το φως το μεγάλο. 

 

Μα εκείνος, βδομάδες στη θάλασσα, 

Ή με γυναίκα, ή ο θάμνος ξανά τον σκεπάζει: 

χλομιάζουν ουρανοί κι ουρανοί 

όμως ο άντρας δίπλα στο δέντρο ποτέ δεν χλομιάζει: 

Οι κουβέντες τους τα έναστρα βράδια  

μπράτσο-μπράτσο καπνίζοντας, πόδι-πόδι, κολλημένοι ένας στον άλλο 

Αυτά που τους ενώναν γερά, για πάμπολλες νύχτες 

Και: κάτω απ’ του ήλιου το φως το μεγάλο. 

 

Hauspostille 

(Προσευχητάρι) 

1927 
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Φωτογραφία: Σ. Καρυδάκης 

 
Ο Μπερτ στους καιρούς της συντροφικότητας 

 

 

Το ποίημα Μπαλάντα για τη φιλία γράφτηκε τα χρόνια που ο Bertolt Brecht 

(1898-1956) ήταν ακόμα νεαρός και υπέγραφε ως Bert. Συμπεριλήφθηκε στο 
βιβλίο με τα πιο πρωτοποριακά του ποιήματα, Προσευχητάρι, που εκδόθηκε 
το 1927. Καθόλου παραδόξως, αυτά τα αριστουργηματικά μα και μαχητικά ποι-
ήματα φαίνονται σαν να έχουν γραφτεί στις (και για τις) μέρες μας. 

Ήταν η εποχή που τον Μπρεχτ τον απασχολούσε η δυνατότητα να παράγει 
κανείς υψηλή τέχνη με τους έξαλλους πλην άκρως επεξεργασμένους τρόπους 
του λαϊκού βερολινέζικου καμπαρέ. Έγραφε λοιπόν πρωτοποριακά θεατρικά 
έργα, επίσης ποιήματα κυρίως στο αφηγηματικό στυλ της μπαλάντας, όπου η 
κοινωνική ή ανθρώπινη παρατήρηση και κριτική μορφοποιούνταν λογοτεχνι-
κά με έναν εντελώς προσωπικό τόνο στο πλαίσιο του πνευματικού κινήματος 
το οποίο ονομάστηκε μοντερνισμός. Τότε ο «Bert» έγραψε συγκλονιστικά έργα 
που ψιλοθάφτηκαν στη λαίλαπα των κατοπινών, μαρξιστικών-λενινιστικών του 
αναζητήσεων, όταν εφηύρε την «αποστασιοποίηση» κι όλ’ αυτά. 

Η δράση της Μπαλάντας για τη φιλία τοποθετείται σε ασαφώς εξωτικούς 
τοπους, αποικίες ή κάτι σχετικό, σκηνικό αρκετών από τα ποιητικά είτε θεα-
τρικά έργα του Μπρεχτ αυτής της περιόδου. Στην πραγματικότητα όμως έλκει 
την καταγωγή και το θέμα της από τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, έναν πόλεμο 
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ουσιαστικά χωρίς κίνηση, όπου εκατομμύρια νεαροί άνδρες, Γερμανοί και Σύμ-
μαχοι, ζούσαν και πέθαιναν για τέσσερα χρόνια κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους σε βαθιά αμπριά και χαρακώματα, κολλημένοι ο ένας στον άλλο σαν 
«σάπια φλασκιά ενωμένα στο ίδιο κοτσάνι», μες στη λάσπη τον χειμώνα ή στη 
σκόνη το καλοκαίρι. 

Σ’ αυτή την κατάσταση ήταν φυσικό να αναπτύσσονται μεταξύ των στρατι-
ωτών μεγάλες φιλίες, περισσότερο παρ’ ότι συνήθως στους πολέμους με πε-
ρισσότερη εξωτερική κίνηση, με αποτέλεσμα την μεταπολεμική πληθώρα των 
έργων κάθε είδους, πανευρωπαϊκά, που υμνούν τη φιλία, τη συντροφικότητα, 
την αυτοθυσία για χάρη του φίλου και συμπολεμιστή. Ας θυμηθούμε μόνο το 
σχετικό κλίμα των έργων του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ και στα καθ’ ημάς του α-
ριστουργήματος Η ζωή εν τάφω, του Στρ. Μυριβίλη. Η επιλογή της λέξης Ka-
merad, σύντροφος, γερμανική προσφώνηση μεταξύ συστρατιωτών, κι όχι 
Freund, φίλος, χαρακτηρίζει τη σχέση του ποιήματος με τις μνήμες του Μπρεχτ 
από τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο υπηρέτησε κι ο ίδιος ως νοσοκό-
μος, βιώνοντας αιματηρές καταστάσεις και μια βιαιότητα που επέδρασαν ποι-
κιλοτρόπως στο έργο του. 

Κοντά σε τούτα, η ελευθεριακή ατμόσφαιρα που αναπτύχθηκε τον καιρό 
του Πρώτου πολέμου και στα μεταπολεμικά χρόνια στην Ευρώπη, κατέστησε 
δυνατό να εμπλουτίζεται η μεγάλη φιλία σ’ αυτά τα έργα με ένα περισσότερο 
ή λιγότερο αισθητό ερωτικό άρωμα, το οποίο αφενός υπομνήσκει το γνωστό 
και διαχρονικό ζήτημα της ανάπτυξης δεσμών στενότερων απ’ ό,τι οι φιλικοί 
μεταξύ των νεαρών ανδρών στο πλαίσιο της στρατιωτικής ζωής, μάλιστα εν 
πολέμω, και αφετέρου την αποενοχοποίηση του κάθε είδους ερωτισμού, που 
παρατηρήθηκε έντονα κατά τις δυο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα σαν α-
ποτέλεσμα της πτώσης του αστισμού και των ηθικολογικών ή θρησκευτικών 
επενδύσεων της ιδεολογίας του. 

Έτσι, από τα «σάπια φλασκιά τα ενωμένα στο ίδιο κοτσάνι» της αλληλεγγύ-
ης και της φιλίας ανθρώπων που επιβιώνουν δίπλα-δίπλα μες στην πολεμική 
φρίκη με το «μπράτσο κολλημένο στο μπράτσο, το πόδι κολλημένο στο πό-
δι», καταλήγουμε στους «μελωμένους χουρμάδες» της συντροφικής αγάπης, 
η οποία επανέρχεται συχνά σε έργα του Μπρεχτ αυτής της περιόδου δίχως να 
παίρνει σεξουαλικό χαρακτήρα, όμως παραπέμποντας σε ανθρώπους που έ-
χουν υπερβεί την απλή φιλία και έχουν ανέλθει στο κλασικό και αναγεννη-
σιακό ιδεώδες: Ζουν ο ένας για τον άλλο· κι όταν χωρίζουν, ο καθένας από-
μένει με το μισό του κομμένο. 
 
Στις μέρες μας, καθώς έχουμε ήδη μπει ξανά σε μια εποχή όπου ο πόνος, ο 
θάνατος, μα κι ο αγώνας κι η αλληλεγγύη θα είναι ο αέρας μέσα στον οποίο 
θα πρέπει να ζούμε, το μήνυμα του «Μπερτ» για τη φιλία και τη συντροφι-
κότητα ξαναλαβαίνει ακέραιο το νόημά του πέραν από ατομικές περιστάσεις, 
φύλα και ράτσες. Έτσι λοιπόν επεξεργάστηκα ξανά αυτήν τη μετάφραση, που 
είχε δημοσιευτεί πριν χρόνια στο περιοδικό Εντευκτήριο, για να την προσφέ-
ρω στους φίλους και στους συντρόφους. 
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Βιβλία που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην ιστοσελίδα του 

Σπύρου 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 κεί-

μενο, μετάφραση και ερωτολογικά σχόλια, αυτοέκδοση, 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, analphabet 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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Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Κ Α Ρ Υ Δ Α Κ Η Σ 

a n a l p h a b e t 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΟΦΩ Τ ΟΣ Κ ΑΙ  Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΑΥ Γ ΟΥ Σ 
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