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varfor ska jag nu hugga ner min skog när sä illa
ni sitter dar o gnäiller om samre utsikt frän eran villa
mina träd ska stä kuar, fast dom är alldeles torra
ruttna det ska dom och falla ner päi er som har börjat knorra...

para que vou talar meu bosque aínda que teña mal aspecto?
estades aí queixándovos do panorama dende a vosa casa de 
campo.
as miñas árbores seguirán en pé, aínda que teñan a copa 
totalmente seca.
pudriráselles a copa e caerá sobre os que comezastes a 
ornear...

min skog (meu bosque)
hedningarna (trä)





�

oremos

as propiedades alimenticias de non laborar
poden ser e son de diversa índole.
a depresión por non sair a flote na economía
a diversión por flotar a diario, vivir a alegría
a incomunicación, o sometemento á soedade
a repartición do día en cachos nutrentes
o aproveitamento de senfín de horas perdidas
a angustia vital  do ruxir da barriga
o consumo excesivo de alcatrán e nicotina
as charlas no bar que arranxan o mundo
as charlas no bar que estropean a cabeza
a oportunidade da lectura ou a beleza da escritura
o poder mastigar pipas salgadas facundo
a oferta televisiva de madrugada, mañá, serán e noite
agora as oportunidades de relación coa rede
se tes vontade, o deporte, paseo ou a arte de pintar
tirar pedras ao río, se na costa vives ao mar
durmir todo o día, soñar e rezar
xogar ao golf  uns poucos, rañar as partes os demáis.
as propiedades alimenticias de non laborar
poden supoñer dende desnutrición ata empacho
poden supoñer dende cólicos ata úlceras
pero tamén renovación, vitalidade e fortaleza
pero tamén diarrea, colesterol e alerxia.
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eskorbuto (por eles, para ela)

teño tendinite no cerebro
auga-ras na gorxa
proe-proe na man esquerda
unha pústula pustuleante
un insecto nun ollo
o estófago dun animal mitolóxico
sensible dentadura 
curvatura de lombo enchepado
barriga-vibratoria-bolsa-de-auga
nicotina no pelo
alcatrán nos beizos
unha língua cortada e con vexigas
ademáis de inventarme tumores
a miña fronte vai por diante de min.
e dis que son de peluche
mais non me anunciaron para estes reis.
a pesar de todo ti séguesme a querer
miña raiña.
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b.s.o. : the elements
o ar non ten a pel
necesaria
importante e necesaria
que ti sostés
cando te ergues
e camiñas cos pezóns en dirección.
o lume é distinto
segundo a madeira ou o gas
inclusive distinto con prásticos
que se derreten e se me pegañan
na medula de ardor que provoco…
o arder sen dirección
sen sentido máis que suar.
é distinto o arder e o ardor do lume.
auga, regueiro sen dirección
treboenta, cíclica, enchida e vapor
absorvente segundo o xeo
combustible e incombustible
apagadora e avivadora
de sede. sempre sede
chuvia que se instala na terra
inzada a terra
na patria dos meus dentes
saboreando coa lingua
unha e outra vez a terra
erguéndome e mirando á lúa
e outra máis!!
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nova páxina do diario
contabilizamos os desastres por miles
miles davis era negro
como o pensamento das campás hoxe
pelé é negro
e as comedias norteamericanas tamén son negras
boris vian era negro
moitos negros para escritores brancos
nubes negras que non descargan
montes negros pesadelos negros
negros despectivos negros cos dentes brancos
negros sen diamantes
luther king era negro
coma o fume das chimeneas
coma o carbón
coma baltasar
coma prestixiosos petroleiros
ouro negro
traballadores coma negros
valados negros

>
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europa branca
rezan as pintadas
con mandamentos brancos despectivos
con hipocresía das dúas velocidades
coa hipocresía sen fronteiras
europa vella
chea de pitas e lagartixas verdes
negra hipocresía
ronaldinho é negro
as botas militares son negras
as botas dos futbolistas xa son brancas
ás veces énchense de sangue
coma as enxivias despois do cepillado
coma os valados
coma os dentes brancos dos negros
que precisan do que lles corresponde
que precisan ser marea
para asaltar á comodidade branca
á hipocresía branca
á europa hipócrita branca
que se debate entre morrer
polo colesterol ou pola eutanasia
pola senectude ou pola maldade
os xovenes negros son anónimos
non son miles davis
pelé, luther king,
baltasar ou ronaldinho
son a terra máis anónima
chea de sangue negra.
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humanos dereitos temos.
temos dereito á pobreza
dereito ao traballo precario
dereito a carísimas vivendas
dereito a participar en guerras
a ser mal alimentados
inducidos pola droga publicitaria
temos dereito a pensar
mentres non se inventen chips
que nos sexan insertados para o control.
temos dereito a consumir
despilfarrar, drogarnos e ver a t.v.
para que outros engorden as cifras.
temos dereito a manter a boca pechada

>
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temos dereito a ser positivos
globalmente positivos
a asentir, e decir amén.
temos dereito a ser multados
a ser encarcerados, mallados,
por se non decimos ese amén!
dereitos a formar parte dun país
dereito a ter unha bandeira
ou varias bandeiras
a ter un himno
ou varios himnos
dereito a divertirnos honradamente
dereitos temos humanos
a permanecer calados
por vivir en colmenas
a obviar a mala distribución
deste mundo desigual.
temos dereito á democracia
representativa de quen nos quere ben.
e tan só os humanos
temos un deber que algúns,
nin sequera tén
un deber sagrado, que temos que cumprir
ese é o deber de votar
para poder seguir disfrutando
dos nosos dereitos.

                               inspiration: proudhon / the clash
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poema estrano
fungo forcarei
funk finito de córdoba
fire fogos artificiais
filón fuck off
farándula
funambulismo fol
flecos e flocos
farfullar fanta
filomeno farra
farragoso
fletán fío
fatalidade
froita fonógrafo
folque feromona
fotosensible
fin
fuck you
fódete!
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ela dicía: non me afumes chourizo
eu tiña ardor de estómago
e cabalgaba amodo.
levaba as botas-bolboreta (ela)
eu tiña as unllas máis grandes 
do universo
do noso universo
amarelas de nicotina
versaba seme
soñaba parís
soaba morphine
movíase a cama
desprazada do correr
chovía e ela ría
e voaba, ría
e 
voaba.
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o country-folc de bob
refresca o bruto interior bruto
que exhala unha calor asfixiante
e tan só axuda a bob o ventilador
os incendios devastadores xa están aí
cheira a queimado polos catro costados
recordo hoxe os paseos co meu pai

>
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por todos os lugares do bruto interior bruto
recordo as árbores, os ríos
“o miño leva a fama, e o sil a auga”
os camiños, o ceo, e as fontes
as charlas, a música e o tabaco
a chuvia nos cristais e o sol.
recordo os setenta cando nacín.
nacido nos anos setenta!
cando o golpe de pinochet
cando a franco quedáballe pouco
recordo quince días na aldea
as miñas bágoas e as pingas no cristal
o terceiro mundo rural galego.
xa están aquí as festas da cidade
pero hoxe recordo outras máis divertidas
as do meu barrio a finais dos oitenta.
o country-folc de bob segue soando
e o ventilador resoplando
cabalgan recordos na miña cabeza.
recordo un concerto dunhas mulleres
cando te coñecín, que risa, que ben
o camiño de regreso foi a groria
como cando nos bicamos na praza
ou cando escoitábamos a lou na terraza
cando nos importou pouco a caída desas towers
a min importábanme máis certas dores.
en fin vaia tarde coa armónica de bob
agardando que se vaia consumindo a mesma
para que emerxas ti nesta casa calurosa de verán.
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puxo o disco
3000 veces
cuspiu,
para solucionar
problemas inventados
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lograrei lograrei lograrei e as vosas
casiñas derribarei.
así pensaba así así
así pensaba así así
así pensaba poñéndome 
o meu pixama de patriarca-joe ramone
                                                   (pequeno)
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unha gata equilibrista desequilíbrase
ao pasar polo tendal da agulla
dona bombilla enmaráñase entre pelos
e os sorrisos crecen por entre o corazón
hipocondríaco, fatigable e infatigable corazón
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un blues, por deus, un blues
a poder ser azul, por deus
a poder ser con aceitunas
un blues meu deus, un blues
que me quedo sen sepnose
que me quedo sen lúa chea
que me quedo nos camiños
parado, que non enigmático
senón iso mesmo e ao contrario
un blues de estación
un blues de estación azul
e no bar cervexa con aceitunas
un blues meu deus, por favor
con reminiscencias flamencas non
aínda que con aceitunas: si
pero rapidamente, un blues.
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poderíades enunciar o cántico máis soporífero na terra
que xamáis se poidera emular
e eu seguiría vivo como a lus do candil que non apaga
poderíades farmacoloxear os ríos e pantanos que transito 

nas noites
e sempre voltaría a erguerme para aínda con bó humor 

saudar a chuvia
poderíades apagar por momentos (como así o facedes) o sol
que eu prendería un cigarro máis, en min viveza, sendo xa 

cancro de nacemento.
estas e outras mortuorias deliberacións poderíades verter 

cara min
que eu nacín para estar vivo e non deliberadamente morto
gracias ao amor pola vida e por ti, dende logo meu amor.
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cunha cadencia inequívoca rocanroliana remato o que comezo.
e é así, a sucesión de versos arrítmicos cos que destrozo a poesía
entón pregúntome, onde estará o final do labirinto noxento
polo que me retorzo polo que apesta polo que me preguntas 

polo que me respostas
ocorre que ademáis non estou acompañado na atroz viaxe cara 

a nada
caio cara arriba, succionándome ata o esquelete mais envolto ben.
susto esperto e o mal soño esvaécese por un intre…
agora camiño e vexo pantallas con palabras sen sentido que se 

apagan
pídenme un cigarro, tremendo saco o pito do paquete: é o 

penúltimo.
ás veces comparo a vida cun paquete de tabaco, pouco a pouco
quedámonos baleiros e o último en desfacerse é o envoltorio. 

entón?
que din toda esa panda de pallasos sobre a alma?
eu chúpome unha vida ao día pero hai quen ata dúas ou tres.
tes lume?
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carimbo de vida morte
bicos quentes, abrazos de carne
medos imborrables
música que fraxiliza
á brutalidade da máquina
sorrisos de parabéns
sensacións de caras e cruces
meridianos e paralelos
lelolandia e fortalezas

>
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de quen cré as súas verdades
a pés xuntiños  
sen ver máis alá do seu nariz
xente que se deixa enganar
por comodidade
ás veces ún mesmo
ás veces desgarra
e ás veces alíviasme
lugares
para respirar
cousas boas, cousas preciosas
lugares
para trousar
cousas chungas, cousas chungísimas
a cada unha delas
ata lle podes dar a volta
e o que queda entre medias...
tintas invisibles
visibles arrogancias
estar atentos
durmirse
espertar para chocar de fronte
con xenreira
con amor ou sen el
a todo porco chégalle o san martiño
ti incluido
parece aburrido algúns días
outros inmenso, inabarcable, infinito...
finito (de córdoba).
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a pantalla de televisión
a incomprensión.
a hipocresía do voso rock and roll
véxoa, vexo
hai que fixarse só un pouquiño
mais están tan cegos...
a beleza, a simpleza de querer
non o comprenden
propáganse os ollos brillantes de babas
e eu míroa
incluso a través de cousas e reflexos
e logro arrecender á liberdade
que non tedes!!
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toso e todo redúcese a nada
síntoa e nada elévase a todo
miro pola ventá e acórdome de todo
miro pola ventá e non lembro nada
extrano adiviño que levo así unha eternidade
con amor que aínda maldito bendice as miñas esperanzas.
pero na mente existe outra guerra estúpida como todas
que non merece a existencia como todas
e resulta absurda como todas
pódese excusar de moitas maneiras
como todas
podería decir que non só a gasolina ou a nicotina contaminan
pero tamén podo decir que hai moita auga, sol e noite para a 
limpeza
e como non un amor xamais apalpado
que actúa e actuará de desinfección e protección
do espírito que loita pola liberdade de disfrutar
a recompensa desa mesma loita.
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as distancias son marcadas moitas veces por ún mesmo
non físicamente. xa nos tentan separar de por sí.
parece que estamos programados para que non nos importe
somos como cascudas cada vez máis resistentes ao insecticida
a base de bacinas de todas as formas e cores
estamos preparados para aturar á intemperie
todo tipo de saqueos non só económicos
por parte de quen en ultima instancia só lle importa a economía
do subsolo que non habita e que prepara habitable para tantos
que soportan as distancias o desamor os saqueos e a non-vida
a base do insecticida que globaliza a todas as cascudas
que non protestan debido á pesadez do arrastre e a cabeza no lixo.
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din que a inspiración non existe.
son os pirómanos da literatura.
hoxe expiro varios aires
eurofaxia!
estou un pouco-(ins)-pirado
contradicción pirómana.
os libros non teñen níquel?
alerxia literaria
euroalerxia?.
inspiro, expiro, inspiro, expiro.
tos, tos, tos, tos, tos.
cof, cof, cofradía de conspiradores
euroditos de tres céntimos.
a augardente clandestina
sabe mellor con herbas.
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galiza a de mosteiros e igrexas
galiza católica galiza catódica
galiza reprimida
galiza gañas de facer pis
galiza ora pro nobis
ave galiza moderna
montañas peladas
autovías curvas
a esquizofrenía dos 25
en compostela
estudando políticas en xullo
galiza fascista
con suevos e celtas
rubias galegas
ás que expulsan de madrid
galiza acolledora
de madrileños construtores
en 150 quilómetros praia
galiza interior
espiritualidade galaica

>
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aeroxenerando emigrantes
pro seculam seculorum
galiza funeraria
camiño da fin
da terra e do mundo
peixe ovos cerámica
galiza capitalista
galiza queimada
conxuro do lume
galiza tópica
de uso mesmo
galiza despensa
galiza industrial
en camisolas de fútbol
galiza independente
mente retorta
galiza castela
desertos e toxos
galiza de moda
galiza modesta
galiza modista
galiza hidráulica
conforme galiza
galiza policial
galiza militar
profesións con futuro
na españa plural
galiza des-comunal
galiza penosa

>
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galiza en bloque
galiza en primeira liña
galiza somos nós
galiza á frente
galiza popular
galiza que lista
matria nosa
galiza galeguista
galiza galega
galiza galicia
galiza máis que nunca
galiza nunca máis
galiza de artistas
galiza luar
queixumes dos pinos
cando os van queimar
aliza en galiza
grazas galiza
galiza exemplar
i+d en castelán
ide en galego
buscarvos o pan
galiza chuvia de tontos
galiza entroido
adiante galiza
vanguarda do orgullo
de querernos mal
galiza auto-odio
galiza fatal.
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hai que aprender a elexir
estás con nós ou estás con eles
estás con nosoutros ou con aqueloutros
estás con nosoutriños ou con aqueloutriños
os clash ou os pistols
víctor manuel ou ana belén
la polla records ou kortatu
marx ou bakunin
eta ou pp
ela ou pepe
cheminal broders ou fillos de josé rivera
de fémina, feminista
de fémina, feminina
de fatal, fatalista
praia ou montaña
piscina ou hotel
parado ou desempregado
coppola ou loren
con xeo ou sen él
milli ou vanilli
hai que aprender a elexir
abecedario ou alfabeto
ainhoa ou arteta
conmigo ou contra min
contigo ou contra ti
ultra-light ou ultra-flexible
negro sobre branco
diapositivo
electrón ou neutrón

>



3�copas ou bastos
cada catro anos
eutanasia activa ou pasiva
manolo ou manuel
michael jackson ou prince
ancorado ou desenterrado
coherencia ou principios
crónicas ou sucesos
acendida ou apagada
sabrina ou samantha fox
para arriba ou para abaixo
galego ou non
a pelo ou con condón
omelete española
sen guarnición
alaska ou siberia
louquiño ou toliño
de prisa ou depresa
guerra e paz ou paz e guerra
pombiñas ou vermiños
escalas ou grises
civil ou militar
con leite ou cortado
mahonesa ou maionesa
metrosexual ou rhmacho
atraco masivo
ou pouco a pouco
e paseniño…
hai que aprender a elexir
pamplinas ou pampliniñas.
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oda ao ghaiteiro number one
leo nun semanario
galego-internacional
que do seminario da gaita
ti o máis puro, ti o máis sabio
que entre as estrelas que iluminan
ti sobresaes flexible e audaz
guerreiro celta
inflador de fol
sorriso sen maniotas
galego de luxo
lavado con perlán
locuaz devorador de sons
sabes ben que aquí na galiza
criticar por criticar
séculos de envexa ríllannos
mesquindade sen igual
necedade por un tubo
mais ti non preocupar
ti a soplar e inflar
o fol(clore) internacional.
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42 a raxa da túa falda, corazón partío:
hoxe non me podo erguer rapaza de onte
cen gaivotas catro rosas…lobo home en parís
e a quen lle importa amante bandido?
que fai unha rapaza coma ti nun antro coma este?
namorado da moda xuvenil
millor, cóntame: rapaza “ye-ye”
estóuche amando tolamente
“aserejé”
mediterráneo, princesa, a porta de alcalá
só penso en ti!
un ramiño de violetas, palabras de amor ao albor…
amores
pensa en min
o teu nome sábeme a herba
himno á alegría!
liberdade sen ira
la la la
ao vento non dubidaría.
voando vou, algo de min
un canto a galiza…libre coma unha onda
eu son aquel, perdóame
e como e el?
és ti…anxiños negros
lúa de mel
mirando ao mar, cando quenta o sol:
bícame moito!
a bamba e o emigrante
ollos verdes…porrompompero e 
macarena!!
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o punteo da guitarra que remata e a voz que comeza
irradian en min a dozura soñadora que sufen os gatos
enservelletados con zancos de pavo señorial que gardan
con vasos suxos e vellos coma posters de cinturóns
serie b e teléfonos inmóbis coma min.
despois de coñecer a noticia aterradora da miña morte
sucedánea, con chocolate de canela que sabe a anís
e con paraísos terrenais que bolborotean aos cigarros
que me deu aquel avó precoz mentras comía a bolacha
feita cunha boa fariña de aquel muiño no que me masturbei
de cando en vez pensando en curvas
que abordaban os meus pensamentos incluidos naquel tapiz
branco que adornaba a habitación marabillosa e cruel.
conclusión: a noite está empapada de substancias atroces
que sementan os campos e frorecen nenos mortos.
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comentando disoucións famentas marabillosas
e conceptuando conversacións radiofónicas posibles
ao mesmo tempo perseguindo peches de hora
fatídica como a miña poesía: relixiosa
envolvente, quente, branda e atroz.
melodiosamente rematando esta bronquite mental
ata que che vin sair por aquel curruncho 
desexei subirme aos teus pés e xuntar o meu nariz
na túa fronte para oler a túa cara
mentras os nosos corpos pegábanse
e nacía un novo día
entre os nosos corazóns sanguiñolentos.
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ilusoria?
arde e afoga de fume
o meu respirar,
esta situación queimante
ten que rematar
oculta a miña risa,
o meu refresco vital,
as gañas de encherme
as gañas de baleirarme.
comezo a encherme.
deixaréinos xa!
a esa alienación impar
que me consome a diario
non os quero ver diante.
a néboa que provocan
na ata agora boa vista!.
as satisfaccións cada vez son menos.
desencadenarei ese arder
no meu propio, respirable e calmo
visitarei parches de natureza
desta roda recauchutada e 
asfaltada de calor e chapapote.

>
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non pretendo a pureza (deus me libre)
si busco fumes de novembro
augas-mil de abril
noites de xuño
entroidos de febreiro
e melancolías de setembro
sol de agosto
con todos os seus días
de pequenas polucións
gotas de sangue e algo máis!
ruidos soportables
ruidos insoportables
que se soportan...
mais o que xa non soporto
son os meus fumes propios
que me impregnan dun olor
que tapa e omnibula
os centos de olores
sabores e gustos
meus, teus e do mundo
cos seus parches,
magníficos parches da natureza.
o gusto que me dará
almorzar con zume de laranxa
que alivio nas costas...
aínda que agora que o penso
estas tamén me doen 
pero iso é outra historia...  
o gusto que me dará!
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despois de cabalgar por trafalgar
e de sentir a veterinaria nas veas
despois de arelara e vivir e morrer
día tras día e ano tras ano.
despois de crer en min un pouco máis
e de sorrir pola miña sorte
sigo sendo humano e bundano
compartindo ou non, querendo ou sí
amando ou xiando ás miradas
que embelesen as contendas da vida
con vidana ou convidada ou tremendo
ou sen tremer simplemente así conteño
máis a miña enfermidade vital.
imposible asometerse, porque arelamos
algo tan forte imposible de conseguir
que resulta  perigoso cando sentimos
ou malsentimos, podemos chegar ao de sempre
ao que non convén as nosas mentes
xa de por si expostas a elementos
insospeitados que non cabalgan,
que entorpecen.
a égua que necesita amor
non lle podo doar senrazón.
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nadaba por abecedarios
sen escoller máis que 
amor
sen recibir máis que non
por min mesmo
comecei a canción
de decirme que non
ao que dá risa
ao que quita a sede
ao que quita a fame
pero eu non
dígome que non
sen escoller máis que
amor
sen recibir máis que non
por min mesmo
rematei a canción.
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ao redor das cadeiras
paso a vida enteira
enteiriña vida
partida de a dous

>
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docto hyde mister jackie
“el osito valiente”
ao redor das cadeiras
co meu ollar pestilente
enchido de incomunicación
de watios-lingua
de córtex-beizos
de horas, de rutina
mentiras
ao redor da vida
circulan mortes en lume
que transpiro
por riba do ceo
por debaixo da terra
coma unha toupeira
con illa bonita
e verdadeira
coa máis grande reivindicación/castración
non contento coa vida
non contento coa morte
non contento (nunca contento)
de neno era ciclista
hoxe son inmobilista
espasmódico
moi punk
mais sen cresta
nin galo nin galiña
nin sequera arbitro.
dóeme o mando a distancia.
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a lus da miña habitación exhala lus
pero tamén proporciona sombras
ao meu regueiro de ansias coaguladas
ao meu río vital de forza forte
ao meu mar de inmensidade engaiolada.
cando súo día tras día perdo líquido
que recupero pouquiño a pouco día tras día too
e os meus ollos seguen queixándose
por non poder suar cando fai moito frío
prefiren facelo polas mañás coagulados
incluso coa calor dunha gargallada estrepitosa
a lus da miña habitación exhala lus
que ás veces ofrece paz e razón a miña alma
que ás veces ofrece cegamentos que parecen inevitables
que ás veces cando apago noto que me conxelo
entumecido procurando caluga na miña almofada
e cando os meus dedos arrecenden a zume de laranxa
lémbrome daquela frase que aprendín moi novo
pero que tanto esquezo cando son atrapado
pola rede arañeira dos olores que atraen
chegando a chorar a miña boca por necesidade
cando menos o espere comenzarei a deixar de esperar
e correrei cara as montañas sen medo a subir,
sen medo a baixar, sen medo a quedarme.
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debaixo da bóveda blanca
acribillada con disparos de cús
por riba encontrase unha bóveda máis
tamén moi branca de fume
moi branca polas chamas.
o meu brazo recibiu un chute
branco sen agulla, pero doeu.
acéndense as luces no faiado
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cando morre un bicho por esta noite
e podería laiarme como tantas veces
pero non quero aínda que me saia.
teño coñecemento dela aínda que non o crea
ou aínda que o crea pero diga non.
tamén se lamenta, tamén sufre
quizais máis, pero do chan para abaixo...
hoxe volvo abusar da debilidade forte
hoxe non penso que non vexo a que quero ver
porque resignadamente vóume acostumando
a nutrirme somentes de linguaxes vectoriais
ás veces tamén hai linguaxes de cores
pero no fondo todo son bytes.
váite de aquí mosquiño, non porque me piques
é que produces un son insoportable.
recapacita ti tamén, sei que é complicado
séino, pero acabarás facéndoo.
aínda que eu navegue en rumbo distinto
da que coñezo e sei quen é.
non son os anos, nin os bytes
son as cóbregas, os ollos e unha enerxía
que bacilei moitas veces crendo tela
de señoritas que non quixeron mostrarse
malia aos anos, incluso aos “polvos”
sen eles incluso xa cheguei máis alá
onde sabía que chegaría pero non chegaba.
dóeme o ollo esquerdo. un día quedarei cego
pero incluso así, non me importaría demasiado
despois de oler, e ver, o que xa apalpei.
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ao ritmo da música de radio3
tres tristes tigres pedalean
en busca do seu tour
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como se conquistóu o oeste!
entitulan un disco de led zeppelin.
a través do meu prisma conquistóuse
con trampas e cruces
con posturas de misioneiro
con fanatismo de europas escuras
con capitais en español
con enfermidades incurables
con sodomas e gomorras
con chabolas incendiadas
con reservas como se gando
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co principio da nosa maldita historia
con irlandas cheas de güisque barato
con exterminio, con decapitacións
con raiñas e reis ponzoñentos
con idades medias de inquisición
con datas sinaladas
que aínda figuran nos calendarios
con actitudes non moi distintas
ás que se dan agora.
que como se conquistóu o oeste?
como se conquistan todas as cousas
con morte, miseria e guerra
con trampeiros de dentes podres
con incultura chea de barcos
que mala treboada os aprastara
con estatuas como en barcelona
cos estados unidos de américa
coa nova historia que contan
coa conquista agora de este
norte, sur, oriente e mundo enteiro
por parte de descerebrados
que impoñen o que chaman
civilización.
que por onde sae o sol?
por onde diga a garda civil
que como se conquistóu o oeste?
con armas, como se conquistóu irak
na procura doutras armas
que xamáis existiron.
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no dique hai multitude de gatos
a algúns fáltanlle un ollo e tres pelos.
en casa temos dúas gatas
e as bolas de pelo corretean.
sempre me aburriu facer footing
sobre todo cando ía só.
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agora aínda que só, estou acompañado
e este día de xuño está anubado
como as cabezas das avoas
que ademáis levan o loito nas veas.
por que lle gustarán tanto a algúns os enterros?
a min non me gusta nin o da sardiña!
de feito nunca fun a ningún enterro.
cando morra só quero que me acompañen no sentimento
a cinza non é poesía e as caixas pesan moito.
ás veces escoito rock and roll, baixo ou alto.
unha vez estiven nun acantilado e tiven medo
de esbarar coa herba verde e húmida.
aquel día estaba chovisnando mal e tarde.
pero a confusión non é culpa de ninguén
simplemente póñense de acordo e logo proxectas.
total que non existe, é algo irreal
que tan só depende de nós, non dos gatos
nin do dique, nin monteses, nin de casa.
dáme pena o lixo tantas veces rexeitado
e como é torturado neses camións machacantes
despois convírteno moitas veces en cinza
que como xa dicía antes non é poesía
quizais a poesía non exista e sexa un proxecto
ou sexa que se volvería dar o caso de irrealidade.
e a realidade será real, irreal ou republicana?
realmente estou aquí sentado fronte do ventilador
fronte do televisor, frente do equipo de música
fronte da guitarra dela, fronte do paredón
e estou canso de pasarme a vida pedindo perdón.
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xenreira que se forma nas tripas
cando ves sangue e destrucción
ao redor, en todos os lugares.
crecendo con pedras nas mans
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con metal nas mans
con metais non preciosos na cabeza
non comprendendo por que non hai paz
para a túa cabeza, para a túa familia
para a túa irmá e para os teus amigos.
morrendo amigos, morrendo familia
morrendo a infancia, morrendo as ilusións
ansiando a vinganza
(paradoxa) 
forxándote un porvir como enemigo á 
estrela mortuoria de goliat.
por que non vas a escola?
por que non tes casa?
ou se a tes
onde está o faiado?
non podes subir a el
só podes mastigar a terra que non che pertence
e a rabia que che provocan
chorar sangue e entranas.
non comprendes e odias, odias, odias.
o teu futuro pode ser a morte por unha bala
ou podes buscar ti mesmo a morte e a bala
desesperadamente por ansiar
sinxelamente
a razón do teu fogar
do teu sitio no mundo. 

                                        acaso é delicto ser nen@ 
e palestin@?
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cortaron a billa, ao erguerme na casa de verán
cortaron a billa.
os homes traballan cos ruidos para erguer torres
que non son siamesas
cun futuro proxectado na masaxacelaración= xente nova 
outros veráns.
a tele podería estar pelín alta
como se lle baixa aos decibelios dos gindastres?
cal é o volume da auga?
hai montañas no mar?
a ternrura da soedade compartida e tenra e amorosa
mente inqueda ao preguntar
se o aillamento é posible cun mesmo, cun +1, cun +2, cun +3
cun +151, cun +infinito?????
estou demasiado en desacordo e só río por intres.
a comida é impaciente e fugaz
os ardores poden durar máis
o sol desperta a ún + ruidos de transportes
privados e colectivos.
a noite é bonita como ela que esperta e díme: bós días!!.
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amarelo, censurado, cansado, cantoso, animado,
o papel da muller que ten unha sogra gris
galáctica, + che ven.
as brumas matinais convírtense en outonais en outono
kásate conmigo!
que che apetece. espectacular, astérix e obélix
guía de cine en pitillos de banda sonora.
soño con ser defensa e depositar cinzas e cinzeiros.
fagamos realidade os soños
que che gostaría ver?, quizais si, quizais non.
24 horas pasándote aos 902 pin pan pun
reserva as entradas e connecting people.
fumen o pitillo. a norma 1ª o sentido común.
o maior dos sentidos é deixar de pensar.
non cré que é demasiado anticuado?
vamos, depresa ou perderémonos o pior
a raposa e o paciente: fábula da paciencia.
secreto sagrado: protexer á humanidade.
non teño premios!! a sangue do cordeiro.
fotogramas de coñecemento, eh! non vos ides perder nada
non me des ordes. chora!.
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partido na tele
saio á rúa
encóntrome cunha cidade distinta
que é a mesma... en festas
amén!
e por este barrio que non é meu
a sol e sombra
percorro algo moi vello
cun agradable aroma.
nenos e vellos xogando
xunto un galeguista.
non ven o futbol,
deconstruccións en construcción
cagadas ao innomeable
suor e pó no ar.
camiño sen habilidade
non rápido non lento
dúas prostitutas discuten
ao sol... morriñas
doutras calores.
manuel chao soa nunha tenda
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de artesanía
o bar “obrero” pechado (agora derrubado)
e dos bares entre pedras
óense comentarios e pitidos
xente de varias cores camiña
nais e fillas
parellas de chicas
círculos de señoras.
no xardín guiñol (había)
xa non hai bugas (había)
misturas neste “pueblo”
que ás veces resúltame indiferente
outras, gostaría estar ausente
pero agora sorrío pacientemente.
charangas e chiflos.
sen embargo desexo de mar
desexo sexual
desexo de amar.
o ar instalado
nesta calma tensa
desas viaxes
con retorno.
necesidade de paz
xunto coa heroína
e a súa pel de galiña
erizada dos meus dedos
ventilándonos os poros
soñando espertos
coa derradeira cidade do mundo.
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roto e negro é o colapso infortunio aquel
que ten almas con cantos e vagabundos con faíscas.
imos ver que raios pasa pola miña cabeza
quente con verdura antiga e trovadora errante
que sempre está baixando ao ceo e sen miradas.
o senso dasllo ti a este rompetestas morno
e colosalmente afónico con papas brancas e lixo.
xiro cara ao infinito e choven estrelas no meu ego
con patacas e xexún: non importa!
mira, estou a piques de facer algo flexible
e compacto choroso con toques morais
ademáis no fondo e sinxelamente penso
a situación coronaria de moita xente é negativa
non así as ilusións que se perden.
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�1houbo un tempo de discursos
prefabricados incrustados de prástico
tempos en que fomos enganados
por xentes maiores en ignorancia
fascistas contra o fascismo
logo puiden palpar a inxustiza
verquida en miles de ríos de vida
encontréille residuos de verdade
ás palabras daqueles discursos
mais non deles mesmos e dos oradores
moitos os aderezaban de electricidade
para que soaran máis forte e millor.
hoxe aos ventrílocuos se lles vé
demasiado o plumeiro e a xente
xa está demasiado cuberta de prástico
para importarlle as calumnias alternativas
non creo que sexa porque teña máis anos
houbo un tempo de discursos
e non vou dicir hai un tempo de acción
porque repitiría a aqueles oradores
de prástico e borralla que mentían
e manipulaban.
só podo dicir que debemos observar
para poder sobrevivir
a estes tempos salvaxes sen poder parir
máis que o que queramos sair
e entender que estamos aquí
con todas as consecuencias
sen advertir
suxerindo… este mal vivir…
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pit pit pit pit
comunica comunica
agardando esperando
en garda
esperanza-carcoma
enerxía esvaecendo
polos sumidoiros
introspectivos
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en forma de púas
púas punción beizos
ásperos de aspereza
a beleza ennegrece
pit pit pit pit
mal aposentado
en garda
contra o fume
reflexos fiestras
espellos ollos
pantallas pasos
rúa mollada
rúa xiada
sol rebotando
pit pit pit pit
o desexo rañando
esperanza-carcoma
músculos-estalactitas
arañas de babas
en garda
a beleza ennegrece
o traballo embrutece
a nada desaparece
aparecen as canas
pescando en piscifactorías
sabores de sempre
polos sumidoiros
pit pit pit pit
comunica comunica.



�4



�5“para los supervivientes
para los ancianos
para las mujeres maltratadas
para los perros
para los mares
para áfrica
para las ancianas
para los minusválidos
para los chinos
para los cubanos
para los afganos
para los hombres maltratados
para los homeless o para los vagabundos
para los autistas
para los artistas
para los locos en general
para los desertores
para los ganaderos
para los paletas
para la hierba
para los niños
para las explotadas
para los mutilados
para las niñas
para los vascos
para la baska
para los árboles
para los homosexuales
para las homosexuales
para las flores
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�6 para las aguas fluviales y pluviales
para los emigrantes
para las inmigrantes
para los insumisos
para las objetoras
para las conciencias
para los con boina o sin ella
para los mineros
para los que enseñan
para los que aprenden
para los perdedores
para los que no se rinden
para los caídos
para los que caerán
para las que cayeron
para palestina
para los judíos muertos
para los afronorteamericanos
para los asionorteamericanos
para los latinoamericanos
para los mohawk
para el sol
para los hielos
para los tercermundistas
para los de tercera regional
para miles de niños iraquíes
para los mendigos y mendigas
para los parados
para los gatos
para las perras
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��para los pollos de las reservas
para los pollos sin plumas
para los tomates cuadrados
para los que chatean en los bares
para las putas
para los borrachos
para los enfermos de sida
para los atormentados
para los que no tienen tele
para los que no tienen armas
para los que aman
para los que lloran
par los que se dan reído
para los descreídos
para las ateas
para las religiones exentas de dioses
para los intolerantes y los que no toleran este 
mundo
para los engañados
para las amas de casa
para las libertarias
para todos los animales del mundo
para las estrellas no de hollywood
para los vigilados
para las vigiladas
para los delincuentes de pouca monta
para los que follan y no joden
pararápapá pararápachín
para todas y para cada uno
GLOBAL KOLA”
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