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P O E M A S  D I S T Ó P I C O S

Alfonso Rodríguez





O experimento saiu da sala de tortura
cara o espazo exterior e voou coma
centos de moscas isolagando o ar
e sometendo o estado de excepción
á natureza enteira onde tamén
se atopaban os humanos.
algúns humanos fixeron isto
nun alarde de forza e poder destrutivos
todo comezou murchar
todo comezou caer
disolverse
volatilizarse
todo se converteu en marrón e gris
e non eran metáforas
e non son profecías
son feitos os experimentos
de loucos científicos
detrás do perpétuo
capitalismo mortífero
detrás da perpétua
condea humana
na terra sala de tortura
de millóns de seres
humanos, animais e vexetais.
algúns humanos fixeron isto
algúns humanos fan isto
todo está a murchar
a caer
a disolverse
a volatilizarse
e non facemos fronte
á barbarie
por estar atados de pés e mans
a este espectáculo consentido
por salarios e drogas
aletargantes
que nos succionan cara adentro
facéndonos cómprices do noso sometemento.





Cando rematou a segunda grande guerra
un buque de cemento adentróuse mares adentro
instaurou todo o seu poder polo planeta
e todos contentos
saudaron ao salvador
trouxo cigarrillos e cine negro
e pronto tamén exportaría chisqueiros
coa excusa doutro buque tremendo
sementou margaridas e cemiterios
por todo o firmamento
e instaurou as treboadas de papel
no ceo enteiro
paracaidistas caeron en terras estranas
e as bandeiras foron instaladas
dobregando relieves e cartografías
pintaron de verde todos os cadernos de bitácora
e trocaron as capas dos diccionarios
detrás de aventuras fantásticas
cheas de proxectís e armas
do buque de cemento sairon bunkers
máis pequenos que se situaron dentro
dos contedores de xentes e prantas silvestres
abriron sucursais
abriron en canais
rutas de extraperlos, drogas, eventos
e lograron hexemonías e os catro ventos
do globo enteiro
hoxe trocaron o cemento por prástico
igual de efectivo igual de crédito
potencialmente certo
infinito o seu imperio
bandeiras ondeando ao vento
non hai veleno polas súas guerras infames
todo se cura co tempo
e cos cambios de goberno
no mundo que temos
non temos mundo, téñeno eles.





Érguense cruces por todos os camiños
por todos os límites creados
por todas as ladeiras
luces de helicópteros iluminan o terreo
van á procura con cans amaestrados
das sombras presas das sombras acesas
verxas fendas territorios tanatorios
funerais de carne fresca
esbaradizos montes pelados de natureza
esta perdéuse ao sostela con aramios
con bombas gases contaminación aérea
caen para abaixo xélidos paracaidistas
con coitelos brillantes de paz duradeira
van á procura con cans amaestrados
das sombras presas das sombras acesas
luces de helicóptero iluminan o terreo
e a lúa pragada de bandeiras
está pálida sen luz ao igual que a terra
que perdeu a súa enerxía de impulsar
a barbarie propia e allea
de impulsar á terra devastada
mordida torturada esquilmada
por todos os límites creados
por todas as ladeiras
érguense cruces por todos os camiños
valados electrificados
anuncian a cacería
dos despoxos humanos
funerais de carne fresca
esbaradizos montes pelados de natureza
caen para abaixo xélidos paracaidistas
van á procura con cans amaestrados
luces de helicóptero iluminan o terreo.





Homes de negocios
adicados ás artes
onde está a arte na chuvia ácida?
homes de negocios
adicados ás ciencias
onde está a ciencia na malversación matemática?
homes de negocios
adicados á vida
onde está a vida sinxelamente na morte?
homes de política
adicados ás artes
onde está a arte que é como se constrúe?
homes de política
adicados as ciencias
ciencia envelenada e velenosa que infesta o globo
homes de política
adicados á vida
vida mutilada e arrasada pola clase política
vendida a multinacionais
do poder artístico
do poder científico
do poder vitalicio
homes de negocios e homes de política
adicados á mentira
adicados á usura
adicados á corrupción
adicados á corrupción da beleza
adicados á corrupción da natureza
adicados á corrupción da vida
señores da morte e da violencia
señores do embuste
homes de negocios e homes da política
praga da humanidade
culpables da hipocresía e da barbarie
así na terra coma no ceo.





Todos e todas pechados nos nosos habitáculos
coas pantallas adosadas aos nosos cerebros
pantallas máis antigas e pantallas máis novas
coas que interactuamos con datos e intimidades
resistencias e sentimentos controlados
pola policía do pensamento
somos isolagados con ataques masivos de novas
novas de merda que defecan os cabalos da información
diarrea informativa controlada polo imperio
virtual e física merda que quedará reseca en breve
para ser substituida, solapada e remanipulada
aos días seguintes vaporizada cando convén
remachacada ata a saciedade cando o queren
todos e todas pechados nos nosos habitáculos ou locais das cidades
coas pantallas adosadas aos nosos cerebros
policía do pensamento falando de pluralidade e liberdade de expresión
todos e todas mamando da merda de leite
que corre polas nosas veas de gando biberón
tragador das verdades infinitas e duradeiras
mentira infinita
mentira duradeira
mass media de apocalipses inventados
coas súas profecías neste principio de século
cheo de sangue e morte
somos isolagados con ataques masivos de novas
vaporizadas cando convén
remachacadas ata a saciedade cando así o queren
novas de merda que defecan os cabalos da información
rotativas do autoengano
exclusivas do poder financieiro mundial
en forma de papel extra-fino
ou grosos estudos de hecatombes da nada
todos e todas coas pantallas adosadas aos nosos cerebros
opinadores todos opinadoras todas
co noso dereito inalienable á información.





Pobreza
nas súas imaxes sintetizadas nas pantallas
pobreza
nos seus discursos prefabricados de prástico de cores
pobreza
na súa opulencia terreal e perversa de alimentos envasados no ar
pobreza
neses sillóns con olor a naftalina inchados de prepotencia
pobreza
nas súas armas fabricadas co arrepío da frialdade
pobreza
nas súas mentes planas e enfermas ignorantes da terra
pobreza
na súa inmensa fortuna económica que non humana e colosal
pobreza pobreza pobreza
pobreza
de raquíticos corpos negros afundidos na lama da fame
pobreza
de pobos devastados por ciclóns que chimpan casas de cartón
pobreza
nas súas armas destartaladas fabricadas co arrepío da frialdade
pobreza
nas cabezas de mulleres con cubos de auga suxa sopa de prantos
pobreza
nas enfermidades contraídas curables na riqueza do noso mundo
pobreza
extrema, palpable, mundana, terrícola, cercana que existe
pobreza
alimentada pola desigualdade deste mundo de pobreza humana
pobreza pobreza pobreza
inhumana pobreza rapiña de corvos, vermes e butres pringados de pobreza.





Policía aloxada en fragmentos
de átomo dentro
fóra policía metendo medo
sirenas polas cidades medicamento
arterias controladas polo cemento
policía no ceo e no tormento
a vixianza pública ou privada
de liberdade todos presos polo medievo
inquisicións lacrimóxenas
porras eléctricas e a cabalo
entre infamia e obediencia
o enigma da docilidade resolto
por cinturóns de pistolas
e acordonamentos na mente
na xente aterrorizada polo medo
ao diferente impulsado pola policía
demente
preparados para acatar balas
e talas das nosas pólas
fragmentadas e recortadas
por escopetas do desentendemento
policía aloxada en fragmentos
de átomo dentro
os traidores velan pola seguridade
do armamento de desfeitas
na sociedade enferma
enferma de terror e de medo
policía dentro
e fóra atententada sangrando
a carne inocente reclamando
xustiza de verdade e liberdade
porras eléctricas e a cabalo
ferindo por dentro ferindo por fóra
novos métodos do novo milenio
inquisición secular de todos os tempos
policía aloxada en fragmentos
de átomo dentro.





As escavadoras derruindo casas de adobe
os guindastres erguendo torres de cristal
infernos cotiáns/paraísos fiscais
dous nenos remexen no lixo dun vertedoiro
mentras a bolsa intermitente en fluctuacións manténse
caen ao baleiro operarios das grandes infraestructuras
e no baleiro viaxan en jets privados os seus promotores
a velocidade de conexión das terminais non para de incrementar
raudas viaxan as novas mercadorías
os lentos quédanse atrás desactualizados con fame e espera
a produción aumenta malia todo polos costados da terra
os novos esclavos do milenio acóllense a convenios de ar
localización e destrución de territorios
materias primas creadas en laboratorios isolagan os campos
mentras miles de pobres comen bolachas de arxila
as pensións están aseguradas gracias ao superavit
en explotación constante a traballadores atados
millóns de parados fan colas eternas á procura de migaxas
chantaxe de docilidade instaurada en occidente
paramilitares asasinan á poboación que procura a subsistencia
en países devastados polo expolio imperialista
guerras continuas en conflitos que desexan non rematar nunca
millóns de persoas desprazadas por intereses enerxéticos
policías controlando as rúas mugrentas de suburbios
alonxadas de casinos, faraóns e complexos hoteleiros
políticos aliados con multinacionais na procura de poder
planexan, efectuan, executan horrendos plans
das utopías de formigón e aceiro engaiolando dentro todo
para que non se saia do tremendo caos universal
e do aillamento total.




