
TEORIA DOS GȆNEROS 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

               αυτό το ποίηµα είναι, και πώς θα µπορούσε να µην είναι, αφιερωµένο στη µητέρα 
µου 

Το Lyrica® είναι ένα φάρµακο για την ινοµυαλγία που η µητέρα µου παίρνει κάθε βράδυ 
(πριν απ’ τον ύπνο) όταν είναι σε περίοδο κρίσης. Η ινοµυαλγία είναι ένα είδος 
ρευµατισµού –που επηρεάζει µυς, τένοντες και συνδέσµους– και προκαλεί πόνο, 
κόπωση, αδιαθεσία µεταξύ άλλων συµπτωµάτων. Εκτός του να παίρνει το Lyrica® (κάθε 
βράδυ) πριν κοιµηθεί, η µητέρα µου κάνει τρεις συνεδρίες φυσιοθεραπείας τη βδοµάδα, 
που βοηθούν να µειωθεί σηµαντικά ο πόνος, δηλώνει µε βεβαιότητα. Το Lyrica® 
παρασκευάζεται από τη Pfizer™, εταιρεία του φαρµακευτικού κλάδου, η οποία κατέχει 
τη µερίδα του λέοντος στο εµπόριο φαρµάκων για την καρδιά. Το Norvasc®, για 
παράδειγµα, που επίσης παίρνει η µητέρα µου (κάθε βράδυ πριν κοιµηθεί), είναι, χωρίς 
αµφιβολία, το πρώτο σε πωλήσεις για την υψηλή πίεση. Βορειοαµερικανικής 
προέλευσης, η Pfizer™ έγινε γνωστή σε όλο τον κόσµο ως παρασκευάστρια του 
Viagra®, το οποίο, λόγω ασυµβατότητας φύλου, εννοείται, η µητέρα µου δεν παίρνει. 

(το ποίηµα αυτό γράφτηκε µε στοιχεία που αντλήθηκαν από το Google Inc. και η ποιήτρια 
αποποιείται κάθε ευθύνη όσον αφορά τη χρήση όλων αυτών των πληροφοριών. δυστυχώς, 
φαίνεται πως το ποίηµα κάνει διαφήµιση στη Pfizer™, παρόλα αυτά η ποιήτρια 
διαβεβαιώνει πως η αρχική πρόθεσή της γι’ αυτό το ποίηµα δεν ήταν να κάνει κανενός 
είδους διαφήµιση παρά µόνο ένα αγνό αφιέρωµα στις φαρµακολογικές συνήθειες της 
µητέρας της –αν απέτυχε σ’ αυτό της το εγχείρηµα, ζητά συγνώµη, και προειδοποιεί ότι θα 
συνεχίσει να προσπαθεί) 



ELUCUBRAҪÕES FILOSÓFICAS 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΜΗΡΥΚΑΣΜΑΤΑ 

                                   στον Αντρέα Κατρόπα 

σούπα κνορ – χου νόουζ 
αν η αλήθεια, η αληθινή 
είναι πάντα ένα πιάτο  
άδειο 
που δεν τρώγεται κρύο 
σαν εκδίκηση ηττηµένη 
διερωτώµαι ενόσω 
η ξύλινη κουτάλα 
γυρίζει, γυρίζει 
το χέρι µου 
πάνω στο µαύρο τεφλόν 
δίχως αντανάκλαση 
παντζάρια και πατάτες ντοµάτα 
στραβοκοµµένη 
σε κύβους 
καρότα κρεµµύδια κολοκυθάκια 
µυρωδιά πολυκαιρισµένου λίπους 
ο απορροφητήρας  
στα νεύρα, εξάτµιση 
συνδεδεµένη – επίµονη 
                        µου λέει σούπα κνορ 
ντου γιου νόου 
αν σ’ αυτό το καρύκευµα 
γεµάτο από γλουταµινικό 
µονονάτριο 
αντιοξειδωτικά 
ατµό και σκόνη της ηµέρας 
µπορώ να ανακαλύψω 
κάποιο απ’ τα πιο πρόσφατα πορτρέτα µου; 
µικρές µπίλιες λαδιού κυλούν 
µυρµήγκια στο κόκαλο 
της κότας 
το ίδιο της το αίµα 
δίχως φτερά 
θρόµβους 
για να χυλώσει ο ζωµός 
κι άλλη ενίσχυση µε πορφυρένια 



πάπρικα 
και κατακόκκινες πιπεριές 
λίγο ή πολύ αλάτι 
ανάλογα µε το γούστο των πελατών 
και για το τέλος (γκραν φινάλε) 
γαρνίρω µε µαϊντανό, στάχτες είναι 
από τσιγάρο 
δεν έχει µυστικό αυτή η συνταγή 
όµως απεχθάνοµαι να τρώω – µόνη µου 



OS CONSERVADORES DEVERIAM FAZER ALGUMA COISA DE ÚTIL 

ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΘΑ ΟΦΕΙΛΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟ 

Σειρά εµπνευσµένη από την τραγουδίστρια Κλαούντια Λέιτε, η οποία µπήκε στο βιβλίο 
Γκίνες επειδή προέτρεψε να δοθούν τα περισσότερα ταυτόχρονα φιλιά στην ιστορία: 
8.372 ζευγάρια (που αντιστοιχούν σε 16.744 ανθρώπους) φιλήθηκαν υπό τον ήχο της 
µεγάλης της επιτυχίας «Αυτό που θέλω περισσότερο είναι φιλιά στο στόµα», κατά τη 
διάρκεια του φεστιβάλ Ασέ Μπραζίλ, που πραγµατοποιήθηκε στην πόλη Μπέλο 
Οριζόντε, στις 3/4/2009. Αφιερώνω αυτά τα ποιήµατα στην οδοντίατρό µου δρ Λάουρα, 
ως ένα ευχαριστώ, επειδή σχολίασε αυτό το γεγονός δίνοντάς µου υλικό για ποίηση. Και 
στη Μέιρε, τη βοηθό της, να µη µου θυµώσει, αφιερώνω τα ποιήµατα και σ’ αυτή. 

1. 
Υπάρχουν κάποιοι που λένε 
ότι 
η Ποίηση των Ηµερών µας 
είναι αποπροσανατολισµένη 
ότι 
τον Καιρό Εκείνο 
«τη Χρυσή Εποχή 
της Ποίησης» 
οι Ποιητές 
σύµφωνα µε το πνεύµα των Ελλήνων 
ήταν πιο Αθλητές 
(για την κατανόηση της σχέσης 
µεταξύ Άθλησης και Σώµατος 
στην Κλασική Αρχαιότητα 
βλ. Ιλιάδα)  
µιας κι 
ο δικός µας Παλιός 
Καλός 
Λουίς ντε Καµόενς 
κολυµπώντας στην Παράδοση 
την Ελληνο-Λατινική 
δεν παραµέλησε 
τη Σωµατική Άσκηση 
Αντιθέτως 
Ο Καµόενς που ήταν Στρατιώτης 
και επηρεάστηκε αρκετά 
από τους Κλασικούς 
εξελίχθηκε στον µεγαλύτερο Ποιητή 
της Πορτογαλικής Γλώσσας 



στην πραγµατικότητα 
στον µεγαλύτερο Ποιητή 
Κολυµβητή 
της Πορτογαλικής Γλώσσας 
αφού για να σωθεί 
από ένα ναυάγιο 
αυτός 
και οι πολύτιµοι Στίχοι του 
κολύµπησαν στην ανοιχτή Θάλασσα 
άφθονο Κρόουλ 
Ελεύθερο Στιλ 
Κατά κάποιο τρόπο 
οι συντηρητικοί έχουν δίκιο 
δεν γίνεται κάποιος να καταρρίψει 
το Ρεκόρ του Καµόενς 
ο οποίος 
µε όλες τις Σωµατικές του Δυνάµεις 
και µε πλήρη διαύγεια 
Πνεύµατος 
κατόρθωσε να διασώσει κολυµπώντας 
τους Λουσιάδες 
Εποποιία µε 10 ραψωδίες 
και 1.102 στροφές 
σε αυτή την περίπτωση 
οκτάστιχες 
µε 10 συλλαβές η κάθε µία 
µε µέτρο και µε ρίµα 
αθροίζοντας έτσι 
8.816 δεκασύλλαβους στίχους –δεδοµένα 
που 
οι συντηρητικοί 
θα όφειλαν να χρησιµοποιήσουν 
προκειµένου να προωθήσουν 
την τόσο άξια καµπάνια 
«Καµόενς, Ποιητής, 
Κολυµβητής: 
από το Πάνθεον της Ποίησης 
στο Βιβλίο Γκίνες» 
µε τέτοιες επιδόσεις 
θα έµπαινε σίγουρα 
στο Βιβλίο των Ρεκόρ 
ειδικά µάλιστα αν λάβουµε 
υπόψιν 



ότι 
ήταν µονόφθαλµος 
κολύµπησε  
κι έγραψε όλα αυτά 
µ’ ένα µόνο µάτι 
ω φίλε! 
Ας µην χάνουµε χρόνο, λοιπόν, 
Βιβλίο Γκίνες τώρα 
για τον µονόφθαλµο Καµόενς! 

2. 
Υπάρχουν ελάχιστοι 
συγγραφείς 
στο Βιβλίο Γκίνες  
µεταξύ δε αυτών φιγουράρει 
ο γελαδάρης Ποιητής 
Λουίς ντε Μιράντα 
επειδή είναι 
ο µοναδικός εν ζωή Ποιητής 
στον Κόσµο 
µε Προτοµή 
σε Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου  
–δεν ξέρω τι θα κάνουν  
όταν πεθάνει 
Προφανώς 
ο Λουίς ντε Μιράντα 
θα γίνει 
ο µοναδικός αποβιώσας Ποιητής 
στον Κόσµο 
µε Προτοµή 
σε Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου 
(ως εκείνη τη στιγµή 
και ποιος ξέρει 
µέχρι πότε) 
Σύµφωνα µε την Κλασική 
Παράδοση 
η οποία 
τιµά 
την Άθληση 
και την Καλλιέργεια 



ο Λουίς ντε Μιράντα 
ήταν παίκτης 
της Ουρουγουαϊάνα 
αλλά µην ξεγελιέστε 
η ενασχόλησή του µε τα σπορ  
δεν τον γλίτωσε 
από την Μποέµικη ζωή 
έλαβε τον Τίτλο 
από τα χέρια 
του Λουπισίνιο Ροντρίγκεζ 
Γραµµατέα της Νύχτας 
εκτός του ότι έγινε 
ανάδοχος 
της Λέσχης Γλεντιού 
στο Ρεσίφε 
(όπου 
–υπερήφανοι– 
στολίζουν πορτρέτα 
προς τιµήν του) 
ο Λουίς ντε Μιράντα 
είναι ο πρίγκιπας των Ποιητών 
του Ρίο Γκράντε 
στο Σπίτι του Ποιητή 
του Ρίο Γκράντε 
ακολουθώντας την Παράδοση 
που ξεκίνησε το 1916 
όταν ο Ολάβο Μπίλακ 
έδωσε τον Τίτλο στον 
Ζεφερίνο Μπραζίλ 
Γι’ αυτούς και για άλλους  
λόγους 
οι συντηρητικοί 
θα όφειλαν να προωθήσουν 
την τόσο άξια καµπάνια 
υπέρ του µονόφθαλµου Καµόενς 
για το Βιβλίο Γκίνες 
δε νοµίζετε; 

3. 
Μια άλλη ευχάριστη έκπληξη 
(για να µην πω 
διαπρεπής παρουσία) 



στο Βιβλίο Γκίνες 
είναι αυτή του Ακαδηµαϊκού 
Πάουλο Κοέλιο 
που 
µπήκε 2 φορές 
στο Βιβλίο  
των Ρεκόρ: 
η πρώτη το 2003 
ως ο συγγραφέας 
που 
υπέγραψε τα περισσότερα Βιβλία 
διαφορετικών εκδοτικών οίκων 
στην Έκθεση Βιβλίου  
της Φρανκφούρτης 
και η δεύτερη το 2008 
επειδή το Βιβλίο του 
Ο αλχηµιστής 
έγινε το πιο πολυµεταφρασµένο 
στον Κόσµο 
(είχε εκδοθεί  
–ως εκείνη τη στιγµή 
και ποιος ξέρει 
µέχρι πότε– 
σε 67 γλώσσες) 
Στο µεταξύ  
η χάρη του 
Πάουλο Κοέλιο 
δεν σταµάτησε εκεί  
εκλέχτηκε στην Ακαδηµία  
Γραµµάτων της Βραζιλίας  
στις 25 Ιουλίου  
του 2002 
καταλαµβάνοντας την Έδρα ν. 21 
αφού ξεπέρασε τον οικονοµολόγο  
Ροµπέρτο Κάµπος  
κερδίζοντας  
µε 22 ψήφους έναντι 15 
(οι οποίες δόθηκαν στον κοινωνιολόγο 
Έλιο Ζαγουαρίµπε)  
Ο Πάουλο Κοέλιο  
θεωρεί την είσοδό του 
στον Κόσµο  
των Αθανάτων  



σαν ένα ερώτηµα προς  
τους επαΐοντες  
κριτικούς  
που  
τον χαρακτήρισαν 
κακό συγγραφέα 
Ας αφιερώσουµε λίγη  
απ’ την προσοχή µας  
στα λόγια  
που είπε 
όταν έλαβε τον  
λόγο  
«Και στο µεταξύ  
χρειάζεται να τραγουδάµε  
περισσότερο από ποτέ  
χρειάζεται να τραγουδάµε». 
Βρίσκω τα λόγια αυτά  
του Βινίσιους ντε Μοράις 
εξαιρετικά. 
Θυµίζοντας  
τη Γιρτρούδ (sic) 
Στάιν  
στο ποίηµά της 
«Ένα ρόδο είναι  
ένα ρόδο, είναι ένα ρόδο» 
λέει απλώς ότι  
χρειάζεται να τραγουδάµε.  
Δεν δίνει εξηγήσεις,  
δεν δικαιολογεί,  
δεν χρησιµοποιεί µεταφορές.  
Όταν µε πρότειναν  
γι’ αυτή την Έδρα  
εκπληρώνοντας το τελετουργικό 
ήρθα σε επαφή  
µε τα µέλη  
του Οίκου Ματσάδο  
ντε Ασίς 
και άκουσα από τον ακαδηµαϊκό  
Ζοζουέ Μοντέλο  
κάτι παρόµοιο. Μου  
είπε: 
«Κάθε άνθρωπος έχει το καθήκον  
να ακολουθήσει το µονοπάτι  



που περνάει απ’ το χωριό του». 
Μακριά από τη βεβαιότητα  
ότι  
ο Τάγος είναι πιο όµορφος  
απ’ το ποτάµι που περνάει  
απ’ το χωριό µου,  
Αφού ο Τάγος δεν είναι 
πιο όµορφος  
απ’ το ποτάµι που περνάει  
απ’ το χωριό µου,  
Γιατί ο Τάγος δεν είναι 
το ποτάµι που περνάει  
απ’ το χωριό µου  
πιστεύω  
ότι  
δεν χρειάζοµαι πιο  
στέρεα επιχειρήµατα  
για να πείσω  
τους συντηρητικούς  
ότι 
θα όφειλαν να κάνουν  
κάτι χρήσιµο  
και να προτείνουν τον Μεγάλο µονόφθαλµο 
Καµόενς 
για το Βιβλίο Γκίνες.  



BILHETE PRA ADÍLIA 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΙΑ 

αντίλια, 

ποια από τις παρακάτω  
θα ήταν η σωστότερη πρόταση; 

( ) η λογοτεχνία σε οδήγησε στο άσυλο 
και σε έσωσε από την εξορία 
( ) η λογοτεχνία σε έσωσε από το άσυλο 
αλλά δεν σε οδήγησε στην εξορία 
( ) η λογοτεχνία σε οδήγησε στο άσυλο 
αλλά σε έσωσε από την εξορία 
( ) η λογοτεχνία σε έσωσε από το άσυλο 
και σε οδήγησε στην εξορία 
( ) η λογοτεχνία δεν σε οδήγησε στο άσυλο  
και δεν σε έσωσε από την εξορία 
( ) η λογοτεχνία δεν σε έσωσε από το άσυλο  
αλλά δεν σε οδήγησε στην εξορία 
( ) η λογοτεχνία δεν σε οδήγησε στο άσυλο  
αλλά δεν σε έσωσε από την εξορία 
( ) η λογοτεχνία δεν σε έσωσε από το άσυλο  
και δεν σε οδήγησε στην εξορία 
( ) η λογοτεχνία δεν σε οδήγησε στο άσυλο  
και σε έσωσε από την εξορία 
( ) η λογοτεχνία δεν σε έσωσε από το άσυλο  
αλλά σε οδήγησε στην εξορία 
( ) η λογοτεχνία δεν σε οδήγησε στο άσυλο  
αλλά σε έσωσε από την εξορία 
( ) η λογοτεχνία δεν σε έσωσε από το άσυλο  
και σε οδήγησε στην εξορία 
( ) η λογοτεχνία σε οδήγησε στο άσυλο 
και δεν σε έσωσε από την εξορία 
( ) η λογοτεχνία σε έσωσε από το άσυλο  
αλλά σε οδήγησε στην εξορία 
( ) η λογοτεχνία σε οδήγησε στο άσυλο  
αλλά δεν σε έσωσε από την εξορία 
( ) η λογοτεχνία σε έσωσε από το άσυλο  
και δεν σε οδήγησε στην εξορία 
( ) η λογοτεχνία δεν


