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Emilio Paz (Lima, 1990) Poeta, ensayista y profesor. Egresado de la Universidad Católica 

Sedes Sapientiae. Autor de Septiembre en el silencio (Club de lectura poética, 2016), 

Laberinto de versos (La Tortuga Ecuestre, N°394, 2018) y La balada de los desterrados 

(Ángeles del Papel Editores, 2019). Ganador del Mes de las Letras de la Fundación Marco 

Antonio Corcuera (2017) y del IX Concurso Internacional de Cuento y Poesía de “El Parnaso 

del Nuevo Mundo” (2019). Posee trabajos publicados en Perú, Chile, Argentina, Venezuela, 

Costa Rica, México, Estados Unidos y España. Ha dictado talleres de poesía, participado en 

congresos de filosofía y en distintos recitales en Lima, Cuzco y Paracas. Actualmente escribe 

en Liberoamérica y gestiona el blog “El Edén de la Poesía” 
(https://edenpoetico.wordpress.com) 

 

 

Ο Εμίλιο Πας γεννήθηκε στη Λίμα το 1990.Είναι ποιητής, δοκιμιογράφος και καθηγητής. 

Σπούδασε στο Καθολικό Πανεπιστήμιο. Έχει δημοσιεύσει τρεις ποιητικές συλλογές και έχει 

βραβευτεί με δυο βραβεία. Ποιήματά του δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά στο Περού, στην 

Αργεντινή, στη Βενεζουέλα, στην Κόστα Ρίκα, στο Μεξικό, στις ΗΠΑ και στην Ισπανία. 
Δίδαξε σε διάφορα  εργαστήρια ποίησης 
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EPÍSTOLA PARA SCORZA Y LOS POETAS 

Querido escritor, si tiene deseos de grandeza 

no escriba poesía, 

no gaste la vida de los árboles 

en aquellas hojas que guarden sus letras. 

Evite la deforestación 

y regale algo de esperanza al mundo. 

No, no escriba sobre usted 

si es un hombre que guarda el pudor, 

porque los poetas no saben de pudor 

y para ellos, lo privado es público 

y lo íntimo se muestra en el estante 

donde se oferta la vida. 

Evite escribir poemas, 

mejor beba una taza de café 

y escuche las canciones de Queen. 

Regálese la oportunidad de ser feliz 

y no se condene a la desdicha de la escritura, 

de los comentarios de la crítica, 

de ser adicto a las reacciones líquidas de la red, 

a ser un animal encerrado en algún premio 

o ser una herramienta de estudio en el colegio. 

Evítese ser un maniquí donde cuelguen letras 

e ideas de tantos niños 

que renunciaron a ser astronautas 

y lo único que les queda es ser poetas. 

Por favor, evítese la angustia, 

no siga la epístola de Scorza 

y descanse jugando con su perro y su gato, 

echados en el sofá 

mirando alguna serie de Netflix. 

Evítese la fatiga, 

el rumor incesante, 

las miradas acusadoras, 

los dedos que señalan la herida, 

la materia que pulula de las bocas 

de los agrios críticos literarios, 

de asesinar árboles para fabricar más hojas 

para sus libros que están en la imprenta. 

Porque escribir hará que se olvide 

de alimentar a sus mascotas, 

de la taza de café sobre la mesa, 

de saludar a sus familiares en sus cumpleaños, 

de visitar a su amigo en la cárcel, 

de darle un beso diario a su pareja. 

Evite el martirio y la fatiga, 

deje de escribir y no exponga su vida. 

Porque de la poesía el hombre no come, 

porque de la poesía el hombre no muere. 



Porque por la poesía uno se hace eterno, 

pero debe ofrecer algo a cambio 

y todo lo que el poeta ofrece 
es su vida que se agota poco a poco. 

  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΡΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ 

Αγαπητέ συγγραφέα, αν διακατέχεσαι από επιθυμίες για μεγαλοσύνη 

μη γράφεις ποίηση, 

μη ξοδεύεις τη ζωή των δέντρων 

σε κείνες τις κόλες που φυλάνε τα γράμματά σου. 

Απέφυγε την αποψίλωση 

και δώρισε κάποια ελπίδα στον κόσμο. 

Όχι, όχι μη γράφεις για τον εαυτό σου 

αν είσαι ένας άνθρωπος με αιδημοσύνη, 

γιατί οι ποιητές δε ξέρουν από αιδημοσύνη 

και γι’ αυτούς, το ιδιωτικό είναι δημόσιο 

και το εσωτερικό επιδεικνύεται στο ράφι 

όπου προσφέρεται η ζωή. 

Απέφευγε να γράφεις ποιήματα, 

καλύτερα είναι να πίνεις ένα φλιτζάνι καφέ 

και άκου τα τραγούδια των Queen. 

Χάρισε στον εαυτό σου την ευκαιρία του να είσαι ευτυχής 

και μη τον καταδικάζεις στη δυστυχία της γραφής, 

στα σχόλια της κριτικής, 

στο να είναι εθισμένος στις φλύαρες σκιαμαχίες του διαδικτύου, 

να είναι ένα ζώο εγκλωβισμένο σε κάποιο βραβείο 

η να είναι ένα εργαλείο μελέτης σε κάποιο κολέγιο. 

Απέφυγε να είσαι μια κούκλα βιτρίνας όπου πάνω της κρεμάνε γράμματα 

και ιδέες τόσων μικρών παιδιών  

που αρνήθηκαν να γίνουν αστροναύτες 

και το μόνο που τους μένει είναι να γίνουν ποιητές. 

Παρακαλώ, απέφυγε το άγχος 

μην ακολουθείς την επιστολή του Σκόρσα 

και ξεκουράσου παίζοντας με το σκύλο σου η με το γάτο σου, 

που χουζουρεύουν στον καναπέ 

βλέποντας καμιά σειρά στο Νέφτλιξ. 

Απέφυγε την κόπωση, 

τον ατέλειωτο ψίθυρο, 

τις καταδικαστικές ματιές, 

τα δάχτυλα που σημαδεύουν τη πληγή, 

την ύλη που βρίθει στα στόματα 

των αγριεμένων λογοτεχνικών κριτικών, 

του να δολοφονείς δέντρα για να κατασκευαστούν φύλλα 

για τα βιβλία σου που είναι έτοιμα για τύπωμα. 

Γιατί το να γράφεις σημαίνει να λησμονείς 

να ταΐσεις τις μασκότ σου, 



από το φλιτζάνι του καφέ πάνω στο τραπέζι, 

να χαιρετίσεις τα αγαπημένα σου πρόσωπα στα γενέθλιά τους, 

να επισκεφθείς ένα φίλο σου στη φυλακή, 

να δώσεις ένα καθημερινό φιλί στο ταίρι σου. 

Απέφυγε το μαρτύριο και την κόπωση, 

πάψε να γράφεις και μην εκθέτεις τη ζωή σου. 

Γιατί από την ποίηση ο άνθρωπος δεν τρώει, 

γιατί από την ποίηση δεν πεθαίνει. 

Γιατί από την ποίηση κάποιος γίνεται αιώνιος, 

αλλά οφείλει να προσφέρει κάτι σε αντάλλαγμα 

και όλα αυτά που ο ποιητής προσφέρει 
είναι η ζωή του που σιγά σιγά ξοδεύεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INVISIBLE 

El hombre desea ser invisible. 

Le tiene miedo a la muerte 

que le toca el hombro 

durante cada noche, 

durante cada mañana. 

Desea ser invisible 

y que la muerte no lo vea. 

Pero no sabe que la muerte 

ya sabe de sus intenciones 

y por eso duerme en su corazón, 

esperando por despertar 

y llevarlo con ella. 

El hombre invisible también muere 

pero nadie se va a percatar de ello. 

Ni de su voz 

ni de sus miedos 

ni de sus lágrimas 

ni de sus viejos sueños. 

Porque muere, 

lentamente, 

desde el momento en que tuvo vida, 

porque desde el útero 

la muerte lo acompaña. 

La muerte todo lo ve 

y todo lo escucha. 

Para ella 

nadie es invisible. 

  

 

 

 

 

 

 



ΑΟΡΑΤΟΣ 

Ο άνθρωπος θέλει να είναι αόρατος. 

Του προκαλεί φόβο ο θάνατος 

που τον χτυπά στον ώμο 

κατά τη διάρκεια κάθε νύχτας, 

και κάθε πρωινό. 

Θέλει να είναι αόρατος 

και ο θάνατος να μην τον βλέπει. 

Αλλά δε ξέρει ότι ο θάνατος 

ήδη ξέρει τις προθέσεις του 

και γι αυτό κοιμάται μέσα στη καρδιά του, 

ελπίζοντας ότι θα ξυπνήσει 

και ότι θα το πάρει μαζί του. 

Ο αόρατος άνθρωπος επίσης πεθαίνει 

αλλά κανένας δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. 

Ούτε για τη φωνή του 

ούτε για τους φόβους του 

ούτε για τα δάκρυά του 

ούτε για τα παλιά του όνειρα. 

Γιατί πεθαίνει, 

σιγά σιγά, 

από τη στιγμή που ήρθε στη ζωή, 

γιατί από τη φάση του εμβρύου 

ο θάνατος τον συνοδεύει. 

Ο θάνατος όλα τα βλέπει 

και όλα τα ακούει. 

Γι’ αυτόν 

κανείς δεν είναι αόρατος. 

 


