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Canto despiste e canto alpiste

para uns

cantas arañeiras cantas infamias

canta miseria

para tantos

cantos polos e demais desastres naturais

como a televisión

canta ignorancia

canto sometemento todo dentro

canta soidade fragmentada

canta bocanada ou bocapouca

canta empanada

mental

por non chegar

por non ser posible chegar

por non dar de máis

polo amor roto

polas ás rotas

polos sorrisos rotos quebrados sucios e aos poucos

canta rata superlativa

canto veleno temos sen usar

canto ardor sen sexo

canto sexo sen ardor

canto alento doente

cantos petos cheos
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cantas igrexas e de tantas cores

coma as pantallas

as de Xinzo e as outras

canto sable na carne da amistade

canta mentira canta ausencia

cantos cantos ausentes de son

de ruído

de polución

canto martelo en desuso

cantas fouces oxidadas

trocadas por garabatas laranxas

canta ferrancha

como escoller entre o tren e o tren

con máis ou menos velocidade

por que chegar antes?

para que? 

a onde?

por que?

canta mascarada

canto teatro subvencionado

cantas drogas aletargantes

cantas moradas vexigas de ouriños resplandecientes

cantas mamadas

cantas chamadas

ningunha resposta axeitada.
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O poema máis longo que estou escribindo

padece de caries sen onomatopeas

padece de palabras baleiras

porque son repetidas e retortas

porque todo está dito sen interxeccións

porque as alfombras son voadoras

hainas con combustible e outras combustionaron

o poema máis longo debe ser pulcramente desposuído

desas verdades que se inventan con papel de celofán

debe apestar a corvo

aletargarse e logo levitar ingrávido coma chumbo

o poema máis longo debe rematar antes de comezar

non pode obviar limpezas e cristais

debería ao menos retombar nas cabezas

para facelas chorar de sono e de soño eterno

debe ser purulento

sen axóuxeres nin regadíos

pretende pretender pretensioso

famélico abominable arrecendente somentes

arrecendente a lixos con escarchas

palideceres treboadas sen vento

seco ás veces con bágoas de viño alcatrán

o poema máis longo que estou escribindo

está deitado á condena

fracasado á guitarra que soa no intre
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debe ter orlas de bímboo

ostras sen azucre lóstregos que o pariron

debe ascender aos infernos

e revolverse sen inmediato e atrapallado

non debe dicir nada que non sexan laranxas

así será executado con andrómenas, feiras e mercados

inconforme de si mesmo aturado e cuspido a ratos

debe ser un poema adulterado

xeneticamente ensuciado novo revestido de sandeces

protestado dende esferas esferas as máis ínfimas

con vento xeado de verán radioactivo

con treces do calendario debe ser resucitado

o poema máis longo que estou escribindo

debe desobedecer o loito convulsionar o selo

inventado para crecentes e para minguar a nado

versos doutro mundo paralelo de dimensións

debe ser expremido coma percha en corazón

debe doer coma os muíños das mandíbulas

debe ser esparexido en forma de partículas

debe procurar os buracos negros e alimentos

necesarios para ganduxar o seu esqueleto

o poema debe ser silencio

estoupar de súpeto estoupar e volver

ao lugar do sen sabor ao comezo e á base

non debe ter melodía nin oración

o ritmo trepidante collerao ao voo

e se non o colle debe seguir a canle

dun río desbordante que arrastrará primaveras

ata un paredón fulgurante sen perdóns
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o poema máis longo que escribo

prescinde de mercurios e casiopeas

non pensa no terreo que abrandece

ten as unllas longas e non reza nun cubo

arteria as veas e defórmase en cáliz

convértese en toupeira con ollo de vidro

e fita sen acougo para un paraíso

de tres lúas e escarcha de estrelas

debe percorrer a odisea e santificar febre

debe inxerir estames e pistilos

debe trousar ceos, espantos e espiños

sen garabatas sen si señor

atravesará fontes e ras trepará

ata a copa e mexara nela

caerán folerpas de viños enredadeiras

debe tropezar e caer debe sorber

os graniños de praia nun anoitecer

que non chegará

o poema máis longo que estou escribindo

ten banda sonora ata a súa metade

logo debe continuar

para ser o poema máis longo que estou escribindo

xirará ata o atardecer e agardará

eternamente durante cinco minutos

cando canten as sereas e apareza a policía

morderá ás esposas

enviuvará de tinta plana

debe respirar logo tamén

debe estar no remuíño sentimental
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debe correr e percorrer o mercado laboral

deberá desertar dos exércitos mundiais

de poemas máis longos que se están escribindo

porque non pretende ser

non ser

non pretender ser

non

o poema máis longo da moda mundial

nin de memoria nin de contado

debe ser o poema máis longo que estou escribindo

debería parar non a reflexionar

senón ver o xardín

beber da burga nai

e aceptar que as campás do horizonte

soan distinto debido á lonxitude

e debe sanar, sanarse a si mesmo

antes de morrer para espertar outra vez

debe ser confraría, lonxa, meridiano

debe enlatarse embarcarse alunizar

e debe pensar no primeiro

no cántico do esquivo na gorxa

no escafandro e no tío vivo

acordar da terra mollada de pan

e debe ser o poema máis longo que estou escribindo

ata as dúas da tarde

que xa son.
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Son corpo, ente, piltrafa, farrapo

son liberdade amurallada

cegos ollos cegados de marabilla-espanto

cemento e amianto.

Deixo crecer as unllas e raño ata sangrar

e logo a cabezadas saco a cabeza por fora

primeiro frío despois calor ás veces pinga

a chuvia e o suor

enaltezo un sorriso e quebran os dentes

antes de respirar e logo ouveo e patalexo

volvo meter a cabeza para dentro do cemento

e convértome en formigoneira-cemiterio

e creo no de dentro

calafríos e arrepío

non soporto o tormento e rezo sen deus en balde

no caldeiro mexo e quento as mans

respiro coas miñas branquias

pululando polo perímetro entre algas e corais

devezo por abrir… e ás veces saio

sempre co medo da apisoadora

corro entre farois, bolardos e excrementos

fuxo ás guaridas

sempre volvo

sempre dentro

co desexo de saír
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anonimamente descabezado e feliz

brincar sen pretender ás

brincar

brincar

xogar ao baloncesto con estilo

sen necesidade de canastras

co ritmo e con flexibilidade

brincar

brincar

estirando os fíos ata desgarralos.
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Busco, busco, busco

a cegueira

busco, busco, busco

a xenreira

busco, busco, busco

a dormideira

busco e rebusco

a maneira.
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Pelexo co fume

que se desfai

que se burla

do meu pelexo

enfumado
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Mimetizar/resultado/acción

antipartículas/buracos negros/desesperación

enerxía/xuramentos/castración

pedra fría/tormentos/medievo

paredón/desterro/policía/execución

mediático/aurícula/ovación/

non queremos cheques brancos

non queremos cheques negros

non queremos cheques

non queremos

non

non queremos asinar

non queremos asasinar a vida sen vivir

non queremos asasinar a vida

non queremos asasinar

non queremos

non
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Camiño pola pedra anterga

no chan mollado que escorrega

sigo camiñando

como case todos.

Os que non teñen pedras antergas

nin chan mollados

nin camiños nin escorregan

non seguen

permanecen

aillados en arrecifes

de inxustiza.
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No rebumbio interior

mistúranse gases

e non son nobres

precisamente

por iso

teño o sangue vermello

e estiven tantas veces

a piques de non nacer

que non o podo lembrar

a sorte de vivir

oponse aos desterros

e ao derrube das columnas

dese paraíso infantil

que desinfla

mentres…

o rebumbio

estando novo

estando vello

estando

hipoamando

condríacamente

espertando

día tras día

despois de pesadelos

e limbos
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preciso pisar firme

equilibrar

o meu corpo

ollar teu sorriso

esquecer o inesquecible

ou convivir

coa risa retornada

da deriva

que tomou o rumbo

do meu interior.

Teño que expulsar xa

desfacerme do orballo de plástico

progresar incivilizadamente

volver ao estado primitivo

no que me atopo contigo

aprender a suar

e deixar de pensar

nos agasallos vellos

nas antigas ferranchas

ao redor meu

hai marabilla

o rebumbio interior

cesará

cun grande peido mundial.
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O alento-motor

o alento-motor

non me importa a cidade

nin a velocidade

o alento-motor

sanguiñas frías e artes en escaparates

a bola de xeado

caeu incipiente, navegando

sanou con lixivia [adorada]

no forno, no pozo, no inferno

estase acaudalado

sen remansos sen tambores

ollo ledo sapo concho

Roncesvalles

tintinean o xarope e o val

bidueiros de información

anti/alegría/anti

sempre estivo aquí

moita aprensión con loureiro

moito ar e moito vento

civilización de gominolas

números soños Escandinavia

jazz no cuarto escuro

coas abellas e os flans

coma o medo de doces
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sen liñas sen cantos

a nado transfires

a nado lóstregos

grandes treboadas

na torre de babel

non falen en bable

senón con papel e pel

repten no salón

anacronismo/vexiga

lategazos.

E a plebe, bebe

bebe a plebe…
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Teléfono-frigorífico de retencións

cables xeados, antenas xeadas

o ar xeado navega pesado en perímetros

envasado en sistemas binarios e condensación náutica.

Dixéchesme: “ata outra”, aquel día, era un dicir

díxome: “bos días”, á semana seguinte, era un dicir…

cidades de transportes

                                   mercadorías que non chegan

             riquezas que se acumulan coas arañas

             estupefactas no intre babeantes coma ti

             e coma min cando marcamos un numero

             no mando a distancia que nos marca

                   a distancia onde están os traxes

                   de versalles, de gaudis, ou de inditex

óense abrir e pechar portas de seguridade

contra furtos de paredes con paredes

de ladrillo de escafandro

                                      óense os botóns do ascensor

o relo espertador para lembrar a hora

de acender a radio onde falan e falan

e ata óense os móbiles nela

                                          soando a dioivos

volve insistir o móbil

                                           gracias nas ondas

                                           hertzianas
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crónicas marcianas    a nasa    os eclipses

e os mexillóns en lata que tamén envasa

ficheiros de audio para escoitar

                                          pastillas de xabón

                                          pastillas comprimidas en mp3

o meu arquivo descargouse

                                          e vou cargar as pilas

non as de lavar nin as da cámara dixital

vou cargar as pilas

                              escoitando con ardor

                   a música que vivifica

                              no meu ordenador

                              moitos bicos, era un dicir…
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A noite bótase polo tobogán do fin.

As luces da cidade iluminan as cociñas

hora de cear

hora de suspirar

sabas negras envolven as estrelas

lúa nova

sen lúa

sen chanto

plantas de artificio

gargalladas no ar

eu sentado, escribindo, matinando

e carente de min mesmo

porque si

por dous`3 periódico.

Quizais peitee os tellados

das casas

baleiras

de amor.



34



35

Blusas de mapas de países africanos

joder!

paciencia

garfos de ouro dentro das gaiolas

roupa tendida

amenceres veludos

e cigarriños de haxix empaquetados

por malboro

indecencia e fame

e guerra e berros

e dor e curvas no campo

mísero de batallón de cascos azuis

gatos casados e pombas con aneis… sen fin!!
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Toco o teu pulso…

en silencio

treme a miña gorxa

pola que sae unha cantiga: temerosa.
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Pálido e tenro é o abismo que nos depara a noite.

aí refuxiado entre flores que perfuman o ambiente.

Agora desexo flotar entre os atardeceres do feroz día

mais lembro noutrora agudos bicos con substancias

e as toallas forman o atoalladero que nos convirte en irmáns.

As chemineas beben o osíxeno do mar sen peixes,

xa podo rezar por todos os amigos que perdín na guerra.

As árbores e as antenas confúndense coa terra vermella

e eu tinxo o pelo de azul todos os outubros dos anos bisestos

gaivota defeca na miña testa e non berres

que os teus berros de dor chegan ao meu corazón

que latexa compulsivamente sobre os cinceiros ateigados de 

cabichas.

Unha inundación mollou os meus pés e agora vou pillar

un arrefriado copioso con tinguiduras malvas azucaradas.

Parabólico e estrafalario atópome esta mañá hipócrita

cáense os tellados das casas, cáese a vergoña interior,

os morcegos pululan pola miña testa e eu teño

arañeiras nos ollos de non pechalos,

mirando ao horizonte baleiro.
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Latas de 33 centilitros de vinagre

para aliñar a ensalada e o teu sangue

latas de 33 centilitros de aceite

para aliñar a ensalada e a túa pel

hidratación e veleno

falta o sal

porque me falta o saleiro.
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Vanse caendo os pos negros

de carbonciño prateado, roto

e cando un mísil fláccido

precisa viagra, un debuxo

rico en cor xoga a nacer

de entre a pluma dunha gaivota

enferma

que raña na rocha a tatuaxe

impregnada con agullas

celestiais e tinta venusiana

interceptada polo banco de arenques

que se formou na parabólica

situada na antena dunha araña

que nada de flor en flor

cara as azores na procura

do seu amor: un autofalante

que emite cancións febrís

gravadas nos amenceres dunha

era xamais catalogada

nos libros de historia recentes

nin ausentes, simplemente…

sube as escaleiras 

o réptil maligno que esqueciches

no pozo de gasas azuis.
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Pandeiretas cheas de fresas de chocolate

están colocadas enriba da mesa verde

para que se sirvan os señores ministros

e se ensucien as comisuras de espeso sangue

mentres arroutan compulsivamente cos ollos pechados

no intre no que actúo coséndolles as pálpebras

para que sintan con plenitude o son do vento

que pronto volverá para tirar a fame

e coller os milagres malditos de inverno.
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A loucura conseguinte

do espazo de non-música;

destartalando artefactos implosivos

con posibilidades esperanzadoras

de recargos contrubuíntes en cero

ou espiñiñas piadosas correntes

que imprimen sangue de enemistade

polos séculos de virxes florecidas

sen tacto ornamental: xordas

e dozura corrosiva compacta

mentres cabalgo a diario a solas

lambendo a pedra da mentira

sufocada, afogada, entumecida

alerta cara a historia

que me contan por partes

illando ao esperma na probeta

negra de espanto abecedario

relambida, espida en amianto

corrosivo e estrafalario mais

tenro como a nena pasa

ou as uvas lindas sen ollos

misteriosas atraídas por 

debuxos arrepiantes nítidos

que disparan agullas de ouro

cara as nádegas das vellas
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que namoran con líquidos foráneos

ou con quebradizos de cadeira

insolventes e puritanos: roncos

sen desgrazas aparentes

con semente de abondo de morte

temperá e lúa acechante.
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E así foi, como é

erguerse, dobrarse, caer…

morrer

nacer de novo coa vida

anunciando así a partida

cara outros camiños.

Caerse a baba coas pedras

para saborear o olor das feridas

de saberse curado.

Non é masoquismo

é a realidade da vida.

Así é

como os contos, sabios contos

como os bicos arelados de media noite

(tamén son arelados os do amencer compartido)

erguerse, dobrarse, caer

repetido ata agonía

nacer de novo coa vida

anunciando así a chegada.

Morrer

cara outros camiños

así será

vida real

vida fantástica

agónica vida

de saberse curado

das numerosas feridas.

Sabio conto

a vida.
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Carrachiño

que simpleza-beleza

de vivir a vida

de querer ao amor

de sorrir a miúdo

sen ton nin son

polas bromas absurdas

da miña complicación

que simpleza-beleza

carrachiño

de durmir as noites

envolta de min

sen preocupación

só vivir a vida

só querer ao amor

que aloumiña as costas

arriba e abaixo

a complicación

mais ti ris

miña vida

sen importarche

o ton nin son

da miña cabeza

só ao son da simpleza

carrachiño, beleza, pasteliño

do meu corazón.
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Houbo un día de festexos

a xente feliz

campás que o anunciaban ao mundo.

Non resultou ser a maioría de idade

non resultou ser unha nova era

malia a sorpresa cotiá

non existe nada novo

todo resulta ser aínda

matando a palabra

matando ao ar

matando ao amor

non existe nada novo

sofisticado pero antergo.

Marcha tortuosa

tecendo o superengano

para xente que non lle importa.

Houbo un día de desgraza?

un día de teledesgraza

teremos que lembralo

educados na desmemoria

non deberíamos.

Postos a lembrar

prefiro lembrar os soños.

Todo resulta ser aínda.

Mundo distinto
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segundo nazas

mortos distintos

segundo o lugar

incluso en lugares comúns.

Conciencia

pequena palabra

para un bo menú.

Non existe nada novo

non resultou ser a maioría de idade

xa o víamos ver.

Todo é cíclico

ata o mareo profundo

ata a arcada infinita

ata o trouso final

ata o día de nortearmaguedón.

Xa o víamos ver

malia a sorpresa cotiá.

As bágoas petrificadas.
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A melancolía da chuvia que non vén

ou o cambio climático-cambio percepción.

A contradición de espertar cubertos e a escuras

pero o pretexto para afogarnos no mar de saliva

embarrañados de sexo-sexo ao sol.

Un, dous, tres... plan.

Galiza composta por montañas do leste

por costas da morte, por cus enchidos de frío

bruto interior bruto e padornelo

portos, atenas do norte con paseos marítimos.

Domingueiros cruzando a raia e sabats seguindo a liña

cara o campo de estrelas e cogomelos.

Condados, virreinos, caciquías e parcelas

mira para alá que me dá a risa.

Augardentes clandestinas e pasamontañas con neve.

Reconversións gandeiras-cómese de todo

catedrais na area e bolachas con pebidas

pintorescos camiños cara a capital mestiza

de estudantes reconvertidos ao galego

de provincianos funcionarios/provincianos políticos

turistas con cunchas/eclesiásticos/botafumeiros de haxix

rías baixas e con disimulo/retranca con gheada

destino de arroz con bogavante e praias xubiladas.

Zocos na lama/horas de carreteira/café da mañá.

A melancolía da chuvia que non vén.
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Desconéctate do internet e vén comer o caldo

viveiros da nova rede clientelar/vendo/compro/vendo/

se vas eu non vou que vin entrar a un par de “rubias” no bar

neno fun ao cabo home e tiven medo da morte

dáme compaña esta noite muller que ao fin choveu

ao fin quitaron a estatua e que derruben o muro

Berlín-Ferrol/Ourense-Samil/Lugo-Miño/Madrid-A Lanzada/

o miño non ten ouro o deza tampouco

o sil leva a auga

ribeira, ribeiriña-beira, beiriña...

“Segundo un estudio publicado hoxe, Galiza é a primeira 

comunidade no ranquing de venda de automóbiles de terceira 

man en toda Europa”.
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Contra as vangardas

contra as orellas

fumar pode matar

senón toses ou corres

rápido ata onde

che leven as pernas

guiadas pola inconsciencia.

Ti podes morrer

senón cantas azul

podes caer na

vía de tren

aquel día

tomaras a sopa

en decembro fai frío.

Contra as vangardas

contra as orellas

contra a parede

brazos en cruz.
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Derivan as sementes,

inclínanse cara o norte

retórcense e agrándanse

e son de moitas cores

séntense desarraigadas

dunha terra que non quere

ser máis grande do que é

nin rotar máis rápido.

Derivan as sementes

son como algodón de feira

saben a azucre refinado

en refinerías petroquímicas

que son de feira.

E inclínanse cara o norte

pronto poderán ver

cos seus ollos de semente

a transformación das cousas

a teletransportación

que o chocolate era san

orgasmatrón de feira

tarifa plana, estepa rugosa.

Retórcense e agrándanse

como a torre de babel

botarán raíces, sepultarán.

Mala herba nunca morre
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cancrocordilleiras e asfalto

transporte de mercadorías

rápido viaxan as sementes

con forma de feira

como algodón de moitas cores

como millo verde,

daltonía da mente

sucedánea de ethos.
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Eu estaba aquí

non sei exactamente

pero estaba

ela chegou a min

segundo di

cheguei a ela

por min

chegou a min.

Cando ri tamén chega

hospedoume no fogar

hospedouse no meu fogar

que é fogar dela

que é fogar meu.

Resultou ese xogar

seguimos xogando

pero con dentes

imos ao bater

e sabemos insultarnos

ao rematar calamos

e imos ao bater

seguimos xogando

e volvemos rir con dentes

e soñamos ás veces

coa nosa fonda.

Servímonos mutuamente
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dividimos tarefas

e botamos pulsos

ás veces estou por riba

ás veces está ela

pero case sempre

estamos do noso lado

abrazados con ollos

abrazados con dedos.

Cada un ten o seu corazón

pero intercambiámolos

o seu hospédase en min

o meu hospédase nela

e tamén suamos

e bicámonos

cos beizos, co que poidamos

sentimos distinto igualmente.

Polas noites non rezamos

xuntámonos e cantamos.



61

O globo ascendeu

á primeira división

o pecha cancelas

desinflouse.

Agora traballa de bedel

nun instituto.
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A liberdade flota

nós flotamos

e a biblia flota na bañeira

xunto con salva-slips ultra-light

alguén fuma un cigarriño de haxix

mentres cantan en francés na radio.

Estiven rememorando arroutos

desconvocando ringleiras

surfeando por superficies de carne

necesito o necesario

lavar os dentes

fumar un cigarro

esquecer agasallos

romper o irrompible

facer poesía social

ao estilo libre

alzar o puño

golpear a mesa

cortarme con cristal

varrer o sangue

recoller a mesa

misturar sustancias

durmir ata a extenuación

berrar para arriba

brincar na soidade



64

rir ás agachadas.

Estiven colleitando ar

necesito expulsalo

inmediatamente

ao perder a voz

recobro a loucura

de mirar a cotío

para riles de praia

para vías de tren

para soños de paz

parachoques de min

murmurando only you

balbuceando e nadando

por labirintos de ti

sucando o terreo

cultivando eco-sexo

plantando minutos

aporreando melodías

sen nada en concreto

que ansiar

sen desexar máis

que continuar

continuando

e ladrar

ladrando

con maxia

faíscas.

Sen chistera.
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Dona bolboreta

calceta

a fráxil liberdade

de xuntar as ás

e aplaudir
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Lóstregos partiron

á procura de plancton

que reanimara

aos ollos tortuosos

que se pegaron

nas nosas caras
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Plantas en Mugardos

flores doutro mundo

lobotomías para flores

rachos no pulmón-estrela

eucarestías con grelos

incomunicación e protosoidade

silveiras e ortigas

ortigueiras e carballeiras

azul profundo… maremagnum

respiración con gaitas

roncos e articulacións varias

pintas de onte

cores de hoxe

desenfocadas na pantalla

amor e carne

suicidios a cotío

desesperados de mentira

solicitamos ao baleiro

e non podemos

máis que rir e mirarnos

perseverar

perversear

soñar

comer máis froita

e cuspir aos carros

de policía ou non.
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O pensador na taza que non quere unha taza

duramente inxire sete tazas e media

como nas cartas non de tarot non de comida española

non coa sorte de ter o sorriso cosidiño

pola vida ben posta neses anuncios

eses que son o debate intelectual maior

nos tempos de literatura marciana

ou de poesía e amor corazón corazón

tamén con esa materia nova universitaria

procreada nestes tempos que corren

o vouyerismo ilustrado en imaxes 

provenientes do exemplo vital polo que suspiramos.

Novas relixións moito máis completas

que desbancan ás antergas que non resultan de todo

ou máis ben os seus procedementos.

Dándolle a volta regolpean ao marxinado que ousa

non beber o maná ou non mercar as grilandas

machacándolle as súas ideas e praxes arcaicas.

Revolución tecnolóxica para modernizarse...

a base de revestir e actualizar os cacharros,

e as pirámides para perpetuar a verdadeira pre-post-sempre-

historia.

“Hai que ser verdadeiramente moderno”, dicía o outro.
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Amen (sen acento)

Amodiño para cruzar o río

amodiño para agasallar bicos

amodiño para regatear obstáculos paseantes

amodiño para repartir versículos e sacras ostias

amodiño, amodiño

amodiño para cruzar a rúa

amodiño para cruzar-te ou crucificarte

amodiño para cruzar cunha cebra polo paso

amodiño para pasar de raias de adrenalina

amodiño para pasar con paso amodiño

amodiño para botarte a boquexar

este día calquera

para rirte estrepitosamente polas túas razóns

por tusir en mono co mono do traballo

amodiño por esperar polo mono do xantar

amodiño por ter un mono como xefe

o gran xefe-mono non é mono como o mono do zoo

o irmán do mono é un gran-irmán-mono-loxicamente

os globos bambéanse amodiño das risas das crianzas

e cando a música amodiño entra nos oídos

e trinta e un curas sopran polo órgano eclesiástico

para emborracharse de viño do arcebispado de dios

amodiño prendo un cigarro e pustuléame a pústula.
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Uns dentes alónganse e brillan

outros mánchanse e oxidan

algúns pudren e caen

outros morden e sangran.

O barrio onde vivía chámanlle A Ponte.

Caries que che diga o por que

ou prefires mollar os dentes no río
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Curvatura de-descenso

ascende o ar ao meu cerebro,

un arácnido navega e flota

polo mar das cóbregas interxeracionais.

Desgastarei se fora preciso as dáctilas

pola viaxe que realizan mañás e noites.

Tan hidratadas soluciónanse que escorregan

ao coller obxectos, sen mencionar os tremores

e suores dos dentes, de tanto mostrarse,

nos ascensos e descensos pola praia

chea de sal, area, auga e chiringuiño.

Arde por todos os puntos cardinais

e se non tes cardeais por riba, por baixo, etc

é porque teño beizos, non só dentes,

para succionar e accionar

a batería do meu amor.



74



75

No pavillón psiquiátrico as cabezas pesan

os ollos están moi espertos ou moi durmidos

tremen as mans dalgúns e as almas doutros

os paseos cara ningures son interminables

e mírase para a ventá ansiando contaminación

xa que todo está impregnado de desinfección

tamén de babas, soños, pílulas, risas e chantos.

Están alí esperando por un cigarro

están alí esperando se cambiará algo.

Placebos de xogos, placebos de charlas

placebos supostamente medicinais, comida a esgalla

para adormecer as ansias dos cerebros dominados pola química

setenta e un mil teorías sobre os universos

consellos familiares ou ás familias (quen as ten)

ingresos e fuxidas, cara o pavillón máis grande,

tormentos, pesadelos, correas e coellos

televisión con excipientes en doses de 1000 milinoxos.

Reunións de bata-brancas moi progresistas e moi almorzados

dados de volta, escapando cara fora.

Terminoloxías hereditarias e xenética de morro.

Institucións públicas e privadas de auga fría

do novo milenio, de vellas mentiras.

Campos de fútbol, campos de batalla

barrios de pobres, pobres varridos

campos de refuxiados, bombas nos refuxios
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andeis plagados de libros

neveiras cheas de comida

diñeiro saudable de por vida

herdanzas de outros tempos, de todos os tempos.

Non pasean polo barrio, levitan nas alturas

da fanfarronería progresista de avance europeo

globalizando á loucura

contrastando con excitación e represión á par

desemprego, traballo-lixo, instigando á competencia

por tres céntimos de fel e gol

pechando e abrindo gaiolas, colmeas e reservas.

A demencia sabedes ben onde está...
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Entre soportais e paredes vellas

onde existen pasados pasados e recentes

subía quizais só quizais acompañado

alí onde un día unha verdulera ofrecía haxix

mentres co fume na cabeza

todos chorábamos coa risa de fin de ano

alí onde o tentaron de novo sucedáneos de pasado

(recentemente alí bailaba con ela na noite)

onde sempre os submundos mergúllanse coa nobreza do viño

para durmila alí mesmo ou nesa casa bonita.

Pois nese lugar, onde un día abordoume unha pirata,

ao divisarme polo mar cun tesouriño luminoso

alí subía, xa digo, só ou acompañado.

Era entroido como todos os días

un grupo de máscaras festexaban as mesmas.

Unha delas divisoume

pero a esta non lle gustaba o tesouriño luminoso,

ao contrario repateáballe de verdade.

Avisou ao resto do grupo carnavalesco

e procedían a abordarme con horripilancia

e valentía enmascarada, importada de Xapón.

Eses dráculas-nipóns mataron o meu soño

pero quedoume a realidade dunha aperta na media noite.
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Cristaliños en cachiños

cristais incrustradiños

no bazo, corazón e fígado

cristaliños machacados

despois de morder con rabia

cristais cuspidos pola boca

cristaliños sangran beiciños

manchan así os meus bicos

pola sangre de cristais

que entorpecen as visións

con reflexos de espellismos

con niveis de optimismo

ao poñer lentes sen cristais.

Pequeniños cristaliños

incrustrados nos meus pés

asubiando o meu estómago

cortando o meu leite

cristaliños en cachiños

de vidreiras relixiosas

con moitas cores e texturas

que translocen ás miradas

que deixan pasar os raios

tronos e centellas

parten o cristal

non da virxe do mesmo



79

senón da virxe do rosal

río de sangue que reflexa

a inquietude das esperas

das esperas de ventás

rebozadas con cristal

con primaveras ás veces

outras, rabuñando ás ansias

nos espellos limpo-rotos

vaporizados de humidade

embalsamados en opiáceos

agasallados en almacéns...

O cortante do cristal.
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A esterilización é xa un feito

dende visvondio a sepsivo

pasando por ponterasa

ata profundiosa e altivas

a esterilización é xa  un feito.

A fecundidade foi apropiada

reconvertida, apalpada, asapada

revestida, malinterpretada intencionadamente

cuspida, de novo, baleirada de contido.

Absorben insaciablemente a creación

anti-deuses abarcantes do mundo

reis mass media, sotas policiais

cabalos de satán e ases en conxuras.

Teñen os medios para alimentarse

de todo o que lles rodea

contaxiando vicios e devastando.

Rouban a imaxinación, rouban soños

rouban vidas, almas e ilusións

provocan morte e noxo

e venden o roubado a altos prezos

pagados polos habitantes

co suor sangrante de traballar

crear e sufrir por e para

os reis da des-creación.
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O vento esaxera as intencións

do tempo en materia de futuro

porque con esperanza ou sen ela

a importancia reside nas macetas

se caerán ou non dos balcóns

ou das tellas precipitantes do faiado.

Polo demais podería levantar saias

perrucas ou roubarche un cheque

se o levaras na man (improbable).

Poderías estar paseando nun dique

aí a importancia residiría na sal

das ondas que o vento erguería

para abatelas contra o dique e ti

deberías ser moi ousado ou suicida

se obviaras a auga no teu lombo

e non che importara ser arrastrado

ao fondo dun mar escuro de inverno.

Por outro lado só quedan oscilacións

que dependen da intensidade

mais non son definitivas do teu camiño.

Tomando en conta as conxecturas citadas

todo depende (como na canción)

en grande medida de cousas de tipo

a) atención (en parte máis importante)

b) decisión (grande parte tamén. Enriba do dique ou debaixo, 

por exemplo)

c) sorte (mala-boa) (pequena parte).
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A treboada trae mares

de sales e óxidos

impar e mentirosas

soidades

con habilidades

de gotiñas de charcos

pequeniños como os pés

da miña nena

que os frota para quentalos

un día chuvioso

preludio de abrís

de portas abertas

para escoitar os ventos

as centellas e as cebolas

de chorar e chover por ti

para con catiuscas

de pernas branquiñas

arco da vella de bicos

eternidades e migas

pans e meles

de pelos enrevesados

por riba e por baixo

cobreguiñas de sortilexio

ensortellado aparezo

para non dicir ren
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máis que suspirar

pola lindura que obtés

coa luz das gotiñas 

atravesadas de vento

ausencia de sol

tenencia do teu total

máis que mar

infinito de bicos

amar e amar.
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Estou sentado nun buraco

coa miña man sosteño o cigarro

dá igual esquerda ou dereita

estou no centro do meu embigo

o meu karma é de baixa

non alcanzo o nirvana

por moito que me esforza

difícil dentro e difícil fora

contemplo ás nubes

non vexo algas no río

este ano espantounas a terra

verquidos hai moitos

de bágoas, chapapote etc

estou sentado nun buraco

en calquera lugar onde me atope.

Todos vós tamén o estades

incluso o gato que miaña, está

pero non alcanzo o nirvana

tampouco penso suicidarme

si penso sen parar axudado pola nicotina

e penso iso, que estou nun buraco

e que vou ser devorado

coma vós

e cubriranme as flores

ademais da terra
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igual tamén verquidos

pero todo iso dá igual

polo momento

permanezo

no meu buraco

con buraquiños dentro

igual que vós

igual que todo

igual que nada.
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O sol rebota nas contras

o ventilador dá voltas como a cabeza

contrariedades con sabor a nicotina

o corredor alagado polas sombras

rock saudando ao ar morno

eu xogando a ser poeta precipicio

xa chega o verán motherfuckers

xa me chega unha idade

definitoria, adulta, adulterada

xa hai que engrasar as bisagras

xa hai que correr con coidado

xa hai que saber cando rirse

o sol rebota nas contras

contrariedades con sabor a nicotina

eu xogando a ser poeta precipicio.
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Vaise derreter o asfalto

cando o po entre nos ollos

quita as botas, pégate a estrada

fai unha chamada, que te airee un helicóptero

pasta na cuneta plásticos azuis

berra para que che oian en Estambul

e non te confíes, carraspea, cuspe

pero non te confíes, non fagas dedo

durme nun lameiro, recolle millo verde

viaxa a portugal, pérdete nunha illa

sobordada de cristal, non fumes ata mañá

pérdete por onde fuches

escápate igual, estírate menos

non chegarás a onde queres

non chegarás ao final

desta viaxe inmunda

nin por ar, terra ou mar

nin voando cun vendaval

aquí non hai escapatoria

tan só o asfalto das estradas

a lúa chea desta noite

ou o sol deste verán

que virá rápido e forte

para someter ás noites

espellismos das cidades
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que reclaman ardor e drogas

alcol, rock and roll e sexo

para confiar ao resto

que non escaparás xamais.
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Camiñaba por un carreiro

divisei unha pedra relucente

collina coa man esquerda

e sentín como se desfacía.

Mollei os pés nun charco

e continuei camiñando.

Ao lonxe unha fonte.

manaba auga cristalina

acerquei e bebín

víame reflexado na pila

asusteime e peguei

cos dentes no cano.

Comecei a sangrar

e manchei a camisola

xusto á altura da mamila esquerda.

O corazón comezou a bombear

senteime na herba

e pechei os ollos

comezou a chover

e seguía cos ollos pechados.

Cando os abrín non estaba

nese carreiro fermoso

xa non estaba a fonte

nin o cano ensanguentado

estaba nun banco de madeira
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de cor laranxa.

Ao carón meu estaba

matías pratas pequeno

coas súas comisuras cheas de algo

quixen erguerme de alí

pero tiña cadeas nos pés

comecei a ouvear

e acudiu a min a prensa

reciteilles un poema absurdo

e por fin espertei

dun soño inventado.
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Galos que cantan ao anoitecer

noitébregos que se deitan no crepúsculo

nenas que choran de felicidade

e artefactos explosivos expanden paz.

A profundidade ilusoria dos teus ollos

reducida aos meus, consagra o meu prisma

e de novo barbéome, de novo ouveo

estreitando recortes de papeliños na miña man

ensuciada de pelos, numerosos pelos limitados

por impactos estilizados conforme no rostro

e na alma e un momento: intermedio

que estira separando os meus pés dos teus.

Fascinado polas derivacións vigorosas desa variación

estrondosa, arrolladora, maquiavélica e mundial.

Vénseme á cabeza unha ventá pechada,

reducida á mínima expresión latente en min

que se achega, invariante cara a mitoloxía

inventada por aquel trasno vello, enfermo

que foi transmitida boca a boca ao 

longo de moitos anos ata que chegou

a min e esquecina: xúroo!!



96

O fume do tabaco expándese

polo billar de velvet azul,

e xusto cando soa un blues

miles de ananos arroxan granadas

aos cus dos vasos de tubo.

Rachando as cañarías de plástico

pásanse a vida os fontaneiros.

Curtocircuíto na miña cabeza

xusto cando soa un blues,

un blues sucio e agro

como este chupiño de vinagre

que inxiro agora.

Sinto na alma a partida

de tute perdida hoxe

sinto na alma a partida

de cu coa que flipamos

sinto na alma a partida

do meu amor a sepsivo.

Curtocircuíto na miña cabeza

esta hora rompedora de moldes

básicos para os humanos.

Magníficos humanos persoas

homes

mulleres

gais-homes

lesbianas-mulleres

transexuais-depende.
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Acomódate e reláxate

diapositívate e flúe

goza do audiovisual

do acuario coas cores

fóra hai demasiada vida

heroinízate|cybersestea

comunicación dixital

proclama tecnolóxicamente:

quero foie-gras desarrendado

bolachas con azucar glass

desgasificadas;

canto tardarán?

...pronto, prontiño

á volta da esquina

está a superficie,

alunizaremos en minutos

descorche o cava ou champagne

dese unha hidromasaxe

nun plis plas virá.

Din don... din

algo de non sei que?

alcumado non sei canto?

chamado cyber-bur(go)-bullía

instalación e eternidade.

Máis alá estará o mar!!
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Que tontería!

miña vida, que tontería!

o solpor

se despois hai día
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Abriron unha canle na terra

transvasaron ríos e fontes

de pobos a vilas

de vilas a aldeas

medicaron cidades

suturaron poñentes

transplantaron os lagos

combatiron ao ar

torturando pulmóns

extirparon as copas

interviron en capas

receitaron patentes e fume.

Houbo lavativas de lixo

emisións en directo

abortaron o parto

consentiron o nacemento

de especies de algo

que reportaron diñeiro

lavaron as mans

dixeron: a paciente enferma

mais mentres viva

desalaremos a vida

brincaremos ao espazo

interviremos cirúrxicamente

ingresen na conta corrente

do noso banco estancado:

é a medicina privada

de alma e coeficiente!
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Graxa inxerida con compulsión

aceites embadurnados nos lombos

area nos dentes

desertos de area violados para inxerir aceites

combustibles somos todos

precisamos enerxía para destruir

enerxía para precisar enerxía

para precisar enerxía destruir para!
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Ámote sen deus nin amo

mais cando deus vén a min

alporízome de tal maneira

que nin amo nin deus

permítenme amarte.
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Oda a francisco franco bahamonde

Ou! non te coñecín nin te padecín

pero coñezo a túa estirpe e semente

de ananismo, raquitismo e paludismo

que se estira como pel flexible

sémola esparexida pola ancha castela

e demais provincias das españas

aínda pódoche respirar en bares e discotecas

parlamentos e parcelas

se levantaras a cabeza

aínda poderías sorrir

con ese medio sorriso

denominado fascismo simpático

e alzarías a man para berrar gol

en calquera estadio de segunda división

dende a tribuna

ata marcador e grada de fondo

a preferencia da túa herdanza

segue ser idea e feito

nas comisarías e nos despachos

ou en brazos tatuados.

O sangue vermello

da túa grande, libre e gorda

nación continúa arrecender

ranciamente

malia ás cadeas privadas.
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Estado de ben estar

sen estado

que nos dá a seguridade

de vivir inseguros

baixo a súa tutela

dille que non!

a eses dilles que non.

Quítasme as fabas

as repartes

coas túas mans esquerda e dereita

logo todos mercamos lentellas

co diñeiro de traballar

para hidratar as túas mans

ladroas e asasinas

aplastantes

de ben estar seguro

de vivir inseguros

baixo a túa tutela

de seguridade coas nosas fabas.
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Sexo, bautizos e resurrecións

Na pila abisal pregaba un espectro

non afundirse en marfin

e non chover en van.

Valados saltaba, colmeas e arrastras

soñaba con xestas con sestas e cogomelos

trituraba cancións esquecía a música

nunca ladraba para as aforas

tiña leña de abondo e lendas e mofo

vixiaba esperto. Algúns non o crían

gardaba xexún embotellaba os almorzos

e xantaba vixilias e conxuncións

amaba sen memoria andaba rodando

consumía baleiro e volvía crealo

significaba moito simbolizaba tormentos

non escribía poesía porque tivera medo

tiña medo e escribía poesía

parolaba con beizos non sensacións

rosmaba peticións para radios locais

licuaba o asfalto soñaba moi alto

lanzaba canastros rañábase os baixos

ás veces asubiaba ás veces tonterías

parvadas atentas contra a veciñanza

estaba e non ía sexa como for existía
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visionaba metraxes narcotizaba os males

sen dor de cabeza levábase as mans

para o fondo dos petos

ría e bufaba ría e bufaba

con gañas dela con gañas dela

soaban bucinas timbres e berros

empanadas mentais soaban ás catro

e despois da merenda prendíase as unllas

consciente de gandos e do lobo do monte

de ecoloxistas en acción da acción do home

da bolsa de nova iorque

dos sándwichs trucados a golpe de timón

e sempre labirintos e pouca froita

e sempre látegos de sete puntas

adormecía co esquecemento de cousas

que lle chegaban ata o tiroides

e analizaba seu sangue con miras e lupa

sabendo da angustia

escarvando raíces

rompéndose a gorxa.

Cuspirá sangue a cañón

e dos radios desa bicicleta

que nunca tivo

que nunca mercou

que non lle mercaron

e dos radios que parten o diámetro

desa circunferencia en varios cachos

collerá un

comerá nel e non cepillará os dentes



110

aturará algunha obxección

durmirá nunha cama

coas gotas da chuvia

espetadas nas ventás

de cristal rompible

pero non roto

pero non irrompible

irromperá novamente

terá finalmente

principalmente

ourobouramente

sexo, bautizos e resurreccións

anomalías que se repiten

e volta ao remate

que todo dá voltas

ao redor deste espectro

moitos espectros

na pila abisal

sen gañas de fin.
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Será efectiva realmente a cicloterapia?

sempre chego aos curutos con baixadas imposibles

retrocedo e pregunto

onde está o Xardín do Posío?

a terra media

no mundo dos soños

non sabendo cantos pasteis ou medios pasteis mercar

de chocolate, chocolate de ouro

sexualidade e ti ao lonxe

bonita a onde vas?

non me podes escoitar pero regresarás

para confundirnos na cama

os invitados non nos ven

lambéndonos os cus

canto tempo resistiremos

a todos estes invernos.

O balón pinchado cae

polas costas imposibles

perdido de novo

agora pregunto

ti estás comigo

eu contigo

co arrecendo/cheirume do tabaco.
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Contra o V centenario

Collera o tren e fórame

fórame tanto de min

que non me recoñecía

ao chegar alí preguntei

e a resposta fora

un vaso de auga

por riba

estaba fría

e non tiña sede

de todos xeitos

o 12 de outubro de 1992

baixo os helicópteros

colocamos a faixa na virxe do pilar.
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En Noia subín ao faiado

remexín no po

e decateime de que estaba só

á volta de discos roubados

cometín o adulterio

de arelar o que quero

conseguín tal propósito

trasladándome ao barrio

que noutro tempo de infancia

vivira nel unha nena exorcista

quitoume medos e fames

amarroume ao seu peirao

e con artes piratas

prestoume a súa mantiña

e fíxome comer mandarinas.

Antes de películas

antes de perfumes

eu xa tivera frouma para o zume.
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Aquel día en Arousa

con barcos ao lonxe

con luces próximas

morríamos de risa

e dos narcotraficantes

acompañado duns tolos

(moi especialmente un)

tirados na area

saíannos estrelas

polas orellas

e todos tiñamos

camisa de forza

que facían xogo

cos nosos ollos

fuxidíos

impares

asolucionados

non sei onde

durmimos

onde?
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Xinzo de limia e O Grove

estaban unidas polas bicicletas

pero distanciadas polo mar

eu non tiven aldea

tiven e teño xenes dela

pero o máis parecido a unha

estaba inzada de chaira e friaxe

estaba inzada dunha ponte e A Lanzada

coa illa enfronte que anos máis tarde

visitaría polos dous costados

un costado de morte

e un costado de amor

provinte doutra especie de aldea

pero esta con casa.
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Labirinto Ribadavia

coñecer o desperfecto

e non darme de conta

do aviso de auga mineral

o barón vermello

a perdición

para máis tarde

toparme coa paranoia

sen anxo da garda.

Un antergo ensinoume

de todos xeitos

reparar o lugar

inmortalizalo en papel

e lembralo real

sen fuxir del.
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Cando se acabe o papel

deberemos escoller

se escribir sobre a pel

das nosas árbores

ou sobre o mantel

das nosas ansiedades

deberemos escoller

se ao prescindir del

debuxaremos na auga

circunloquios de saber

se a praia servirá

para tal menester

ou se pola contra

servirá coa epiderme

pura do renacer

sen maiúsculas

prescindindo á vez

de sumas de ortografía

xuízos divinatorios

e faltas de pracer.
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Lembro Ourense “lanuit”

distintas noites

               e epopeas

ínfimas de risa-cego

e lembro/deitado/na pedra

o arrecendo a noite

e a xuventude nas veas

abertas coa miña descomposición…

e lembro o desexo

tatexante e íntimo

o máis grande desexo

de correr.
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O vento zoa moi forte

moi fortes chirrían as portas

moi fortes as voces operarias

friaxe polar.

Un home constrúe un faiado

enfronte do vento

ten setenta anos

e non está, claro está, prexubilado.

Friaxe polar

o vento zoa moi forte

nos plásticos dos operarios

enfronte do vento casas/descasas.

Friaxe polar

aproxímase.

Voces operarias

zoa o vento

pita o guindastre

cemento-ladrillo

no meu escafandro.
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Cando xa non existe hidratación

e nin sequera me podo confundir contigo

só queda isto e insisto

só queda isto

cando a música se esvaece

vaporízase entre alimañas cara ao taladro

do tempo e non rememoro danzas

só queda isto e insisto

só queda isto

ao amencer co terror da mala infancia

tremendo de vento e de distancia

só coa máquina de tortura

só queda isto e insisto

só queda isto

que facer senón estacionar

aparcar calendarios e outonos?

suar e tentar pasar o mono

cos cigarros da lenta morte

só queda isto e insisto

só queda isto

que mencionar que non sexa rabia

polas incomprensións e o desterro?

que naufragar sen malentendidos?

só queda isto e insisto

só queda isto
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cando as moas moen o xuízo

cando se traban linguas e corazón…

que palidecer máis maligno

só queda isto e insisto

só queda isto

todo voa e se confunde en abecedarios

envasados por unha marca de pastas

auga sucia con pita vella//parecido sabor

tristeza e paredón

só queda isto e insisto

só queda isto…

e quizais a nosa canción.
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Notas a presenza do notario?

notándoo preguntou

eu non noto nada, contestou

el sen mediar palabra

anotouno e proseguiu:

pois eu noto a súa presenza

non pode haber testemuñas!!

se o notas pode andar perto.

De súpeto o notario apareceu

e enunciou o cántico:

notades a miña presenza

la, la, la, la, la, la,

noto que son o notario

la, la, la, la, la, la,

a nata que monto nada monta

tanto isabel como fernando

la, la, la, la, la, la,

eles quedaron anonadados

e ao sentir a presenza

ao notar ao notario

que tanto montaba nata

decidiron cantar:

onde hai que asinar

onde hai que asinar

la, la, la, la, la, la,
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aquel notario era espectral

unha pantasma notoria

no panorama internacional

notaron a nata montada

do notario e escaparon.

O notario anotouse outro tanto

tanto montar nata

vaime arruinar

e ninguén xa quererá asinar

son o notario espectral

que nota e anota

na súa axenda de notas

a quen poderá asustar.

“Os notarios non valen de nada”

ao oír esa frase montada

limpando as comisuras de nata

o notario espectral

coa súa mente fatal

correu coma un raio

notando a vibración natural

de aparecer co caderno de notas

para poder anotar

os nomes das testemuñas

que poderían asinar

na notaría con nata

que rexentaba o notario espectral.

Ao abalanzarse sobre eles

notou que non notaban nada

nin sequera vían a nata montada,
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claro!, decatouse, é que son pantasmal

non sirvo de nada, só para cobrar.

Foi cando decidiu este notario

anotarse un trunfo real,

cambiou de oficio

e agora é protésico dental.
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Ernesto che Guevara

non para

móvese desdóbrase

pásase o ferro

serigrafíase

non para

Ernesto che Guevara

sube e baixa

contempla coitos

vese no espello

e baila

Ernesto che Guevara

chapero

Ernesto che Guevara

camisola sen raias

Ernesto che Guevara

non para

Ernesto che Guevara

enzóufase de calimocho

de cubata de ron

de seme de adolescente

que non para

Ernesto che Guevara

sen dereitos reservados

a loita de Ernesto
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é o exemplo

a seguir

estampado en sudadeiras

de ximnasia rítmica

e non para

Ernesto che Guevara

quentando peito

quentando peitos

che para!

e non

non para

Ernesto che Guevara…
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