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Está estropeado o armario empotrado
Fixen buracos queimando cun cigarro
Son cruel e martirizo ás portas.
Nas marcas actúo co meu taladro
E saen gases tóxicos que inhalo.
Amodo túmbome no chan
Río moi forte e choro de memoria,
Aínda que non o creas.



Ben estar como estar
Ben ou mal xa chega
E estando de día
E estando de noite
Con soños e con pesadelos
Que tamén son soños
Mais non neutros
Mais sí escuros
Como o paso final
Que nos detén.
Mentras aturar o vaivén
Ben ou mal deste tren
Que está como está
De día, de noite...
Xa chega!!!



Troncos de raíces de pólas de penso
Cando me repoño ao pé dunha árbore
E a súa savia amanta a miña pel
Ata que súo e me hidrato e durmo
No seu regazo de punta de folla
Verde que envolve unha protección
Ao meu redor cando pasa un paxaro
Polo ceo agachado para a ocasión.
Con imaxinación sen concebir mal
Ningún esta tarde de madeira e líquen
E ausente de economía de altas esferas
Imaxinándome medrando
En sabiduría interior e exterior.





As flores amarelas estánse amarronando
Quizais a vida cagóulles enriba
Acábanse como o meu cigarro.
Soa a neveira onde están os nervos quentes
Blasfemando contra a eucarestía de pinchalos
E cans ladran cun fondo de motores e bongós.
Isto non é un preludio de algo metafísico
Isto é certo e atreveríame decir verdadeiro.
Non podo facer nada.
As flores mortas
Os nervos florecidos
Os cans comunicándose
E alguén consume combustible.



O mundo dos globos
Remata
Comeza
O mundo dos lobos.
Cordeiriño gasoso
Flotando, sen fío
Tentando evitar
Os dentes puntiagudos
No ar.





Calcula a túa parte,
Ao ancho
Ao enriba
Sae un cacho
Non?
Sen embargo necesitamos demostrar.
Coido que a culpa non é só miña
E as copas derrámanse
E nesta mañá non hai xiada
Hai lentes de sol
Vermellas como as túas pilulas.
Dispóñome a que?
Patadas ás fotos
Inexistentes fotos de momentos inesquecibles.
De que falaba?



Todo fuxe e aparece
E dóbrase tenramente
E recúbrese de pinchos.
Un paso adiante
Un paso atrás.
Todo pasado non existe
O futuro está lonxe
O presente desaparece
Instantáneamente.
O que arelamos
Por veces non chega
E se chega váise
En pouco tempo
Despois arelamos
Outras cousas.
Por momentos loitamos
E perdemos batallas
Para gañar o que?
Intres
E avanzamos
Con ritmo
Cara a morte.



Matadora de sens descansadas
E calafríos non de inverno.
Anunciadora de xérmolos con cargas
En mochilas delicadas con peso
Ou sen o único peso que a presa
Instantánea en procura de si mesma.
Así é, así a traballo
Así me traballa
Durante os meus anos
Durante o resto dos anos
Escalando, revolcándome, esquiando
Trepando, caendo, inutilizándome.
Condeado a fluir limpamente
Neste lixo asfixiante
Condeado a fluir suxamente
Nesta limpeza brillante.
Tetas de meiga
Cú de párroco mutilado
Racismo subconscente
Fantasías sexuais
Trastos e papeis e cascudas.
Matadora de voces interiores
Loitas febles consentidas
E paraugas seguros compañeiros.
Procurando?... tablas
A canteira aberta de caramelos
E a pedantería rebuscasda florecida
Trotando?... margaridas
A praza da cidade soñando cadaleitos
Gañando puntos de auga quebrados
Rezando?... remuíños acuciantes de éxito
Así é, así durante os meus anos
Condeado
A 
Vivir.





Prantas sen fogar
Animais en sombra
Transeúntes a cabalo
Estrelas flotando
No ar
No mar
Caeron esquecidas
Caeron apagadas.
Cornos de insecto
Puré de patacas
Esparcido polo chan
Gaivotas berrando
Mazas golpeando
En cueiros sen ás
Como as estrelas
Que flotan no ar
Que flotan no mar
E as prantas en sombra
E os animais sen fogar
Que caen por mortandade
Dun lado a outro
Das estradas
Dos camiños
Do ceo.



                                                             I

Bostas de calidade galega
Cópulas con desgrazados hematomas
Defensas inmunes ás estrelas
Percorridos espirais a xardíns sen flores
Arábigos momentos sucedáneos de paz
Estelas de marfin con tecidos de azulexo
Dardos envoltos en chamas cara o corazón
Agullas con fíos invisibles para ganduxar olladas
Ocos de almas recubertos con sangue de anxo
Pasatempos homicidas con arrecendo a neve
Brillantes bidóns de chapapote inzados de herba
Soños realistas que me devolven o mal alento
Arañazos nas nádegas sucumbidas de pracer.
                                                              
                                                             II

As bostas defécanse en cópulas con defensas
De arañazos producidos polas estelas e os dardos
Que saen dos ocos brillantes con pasatempos percorridos
Nos soños arábigos sen agullas.



Pratos fondos con auga suxa e fideos grosos
Onde se ve reflexada a miña cara: suxa
De mendigar polo tempo con vivencias que manchan.
Neste día gris na nova casa fumando o ar,
Atrapando moscas outounais que se envolven no espazo
E observando a panorámica das antenas nos cristais.
Con pronósticos favorables cara a nova escola
En suposición envolto ben, mais sen nada máis
Que o reflexo suxo de min mesmo no espello.
Pinchadiño por un alfinete que atravesou a coraza,
Lendo as paredes brancas sen símbolos máis que luces
E prantas enredadeiras provocando gretas na alma.
Nove coxíns e un saco acolchan a habitación
Terreal, nova, azul, con música... sen chamas!!





Xa estamos aquí, a miña castración máis eu
Chegando ao infinito desesperado de non acabar,
Negro cun feto luminoso soñando estrelas
Perdido de nada, nada que perder... sen fin
Con baleiros exteriores e seguindo órbitas surrealistas
Nas que cohabitan numerosos ogros, dráculas, fadas,
Trasnos (malos e bós) princesas e meigas (malas e boas)
Pero sobre todo tarados e cordos, centos de 
Seres tarados e cordos coas súas taras e
A súa normalidade propia do anormal infinito 
desesperado.



Fágome só
As veces simplemente á prancha
Outras formo parte dun sabroso guiso
Con salsa
Con sabor
Por veces amárrome á póla con ferros
Caio tamén ao chan pasado de voltas
Pero me introduzo nun buraco terreal
E paso o tempo a escuras como unha toupeira
Buscando raíces?
Despois de todo sempre saco a miña cabeza ao mundo
E miro as estrelas
Ensino os piños, as veces con amor
Instantáneo, momentáneo: xurdindo da profundidade
Cara o cheo que me arrodea.
Pero só me transporto á miña selva.
Sombras nas pálpebras
Penumbras odiosas de dios
Que desaparecen as mañás onde levito cara o centro
Neurálxico da vida diaria que ás veces mece
Outras cabalga ou patina ou estanca
Acompañado dos meus puntiagudos colegas
Ou das miñas amigas infames,
Que despois de todo estóume acostumando
Que non resignando...
Fágome só
Con adobes de neve inexistente
Sazoado de eu mesmo.





Materia, materia formada
Materia con bordes
Bordes materiais.
Materia, materia sonora
Sons materiais
Espiritualidade material
E dentro de cada cachiño (minúsculo incluso)
Baleiro
Material baleiro fondo
Con anhelos reubertos materiais
Tacto intermaterial
Buracos e falos
E dor
Dor material
Que se transforma
En chanto gasoso
Con estalactitas sólidas nas meixelas.
O material
Quen sabe empregalo?
Coas súas mans materiais
Hetéreas mans líquidas de sangue.
Hetérea e corrupta
Materia erupta.



Os paxaros ladran atrozmente ao lonxe
Eu, inmediatizando o barballeo dos morcegos
Acerto a debuxar circunferencias na faz.
As ratas agóchanse nos sumidoiros ao meu paso,
O cinceiro está a rebordar, as miñas unllas
Amarelas de tanto e tanto fumar sen parar,
Agora penso e me atoro porque caen
Fios do ceo, fios brancos lavados con ariel
Enternézome soñando coa miña filla Mar
Que non existe, mais xoga comigo no parque
Despois de merendar chocolate con bolachas.
Atreveríame a pensar na felicidade hoxe?



Inmensidade no campo-amencer solitario,
E avanza o ceo no meu lombo
Como acompañado polo vento risoño
De verán, e absolto de difamacións.
Agardo no curuto máis alto a rodar
Para atoparme no remanso do verde musical.
Hoxe as fiestras están pechadas
E as luces nas casas apagadas
Porque hoxe todo o mundo emigrou
Para campos nevarados de sons aletargados
Que non escuros senón mansos e libres
De rodas de camión e de avión.
Axonlleado diríxome cara a lúa cicatrizada
Por taxos americanos e bandeiras vermellas;
No camiño as estrelas aparecen e choran
Continuadamente sobre o manto terrestre.
As súas bágoas arrástranme cara o buraco
No que quero entrar para verterme
E soñar fumando un cigarro rubio americano.





O son da chuvia fina na terraza
É un refuxio de paz e tabaco.
O son da fina chuvia nos prásticos
É paz e refuxio do ánimo.
E corenta ideas pasan relaxadas
Despois dun luns trepidante
De corenta neuras asfixiantes
Que aturo porque forman parte
Dunha parte necearia per se
Para que corenta imaxes de 
Cores me impulsen a vivir
Nesta vida-morte trepidante
Que chove con neuras e refuxios
Nas partes altas e baixas
Do meu ser que conforma
De maneira humana a
Composición imperfecta de
Globulos e pelos que nacen
E caen como todos, día a día
Noite a noite.



O deseño da letra é perfecto para min
Ti, en troques desoes a miña chamada.
Para cando tes cita oral?
Non me dirás que non creo
Porque simplemente estou cego.





O oco da folla de papel
Recortada previamente para
Que exista tal oco
Que por decilo dalgunha maneira
Berra en forma de boca
Con antecedentes provistos de inmateria
E ata aquí non rematei
Esta xogada comezada
Días despois na casa pintada
De cores retocables por 
Porno-pintoras tan só
Vestidas de cores incluso
No máis profundo delas
E que berran en forma de boca:
Coito, coito, coito, coito, coito.
Soa a guitarra na cociña;
Pretendendo sen facelo sacar
Un blues das entranas
Do radiocassete gastado
Polas vellas e suxas cintas
Coas que cargo día a día.
Creo que existe unha equivalencia
Clara nos puntos abordados
Ata o fatídico momento:
Ocos que queren follar oralmente
Con cores pornográficas en
Cociñas suxas provistas de
Guitarras erectas na posición de blues.



Cando te entretés co cercano
Roubas tempo ao lonxano
E analizando ensimismado
Calquera cousa que existe
E pasa desapercibida por sempre
Ata que a evasión de fluir
Reconvirte o estático en móbil
De ideas, pasatempos e escape.
Ás veces abarcamos de máis
E nin nos decatamos que
O silencio reconforta e nos
Reforza para o baile maldito.



Media noite xa pasada,
Mastigando restos de inxestión
E solicitudes de noite.
Nubeira e atrofiada noite
Nas enciclopedias das cabezas
Están as imaxes da música.
Enciclopedias interactivas con
Posibilidades para o intercambio,
A aprendizaxe, as preguntas,
As respostas?, a incultura,
A ignoracia ou a nobleza
De saber enlazar quebradeiros
Para botalos en medio vaso
De auga e efervescer
As pretensións de nutrición
Con eructos que alivian
E gases que desconxestionan
A pasarela do camiño.
E o que queda...



Cagóuse de medo
Si.
Ou era de descomposición?
Producida polos nervos
Florecentes de primeiro grao
Que lle produciron aprensión
Por saberse infectado
De merda interior.
E cagóuse
Debido á neuróse galopante
Que lle fixo comer demasiado
E demasiado depresa
Inxerindo ansias e potaxe
Co que acabou
Vomitando de obsesión
Dores fortes de barriga.
E cagóuse
Como todos, ás veces a diario
De medo
Ansiedade
Nervos
Ou exceso de absorción
De materia dubidosa.



O ollo que todo o vé
A antena que todo o sinte
As figuras tendidas tensas
Que logran arañarse feamente
E a inmensa sinxelez que chegará
Cando a imperfección obteña
Máscaras de cores que a íspan.
E lle bico os beizos con minúsculas
Gotas de saliva adornando o brillo
De lograr aceptar a vida en si.
En si a vida non é cruel é vida
E todo o vemos
E todo o sentimos
E tendidos arañamos as nosas praias
De perfectos grans de area
Que conforman o non cadriculado mar
E a inmensa sinxelez que chegará
Con gotas de saliva, con paseos de outono,
Con risas de paz, con máscaras de cores,
Ao uso, ao día, sen desterrarnos
Aprendendo a degustar as distintas esencias
Para enriquecernos e cantar lentamente
Cos ollos pechados sabendo da luz.



O corazón entabla unha conversa comigo,
El dí que si e eu digo non.
Os pulmóns cabréanse e o páncreas
Segrega un xugo que chega ao 
Meu cerebro e eu derrótome
Ante o meu corazón positivo e veterán.



Non comprendes que repetimos en moderno
Revestindo as palabras, imaxes, vivencias
Con anos e maioría de idade.
Ás veces coincidimos en aburrimento
En presa, tristeza, alegría, euforia...
Pouco amor.
Onde ás veces non había palabras
Noutras sobran por completo
O medo non é causa dun
O que superaches ti, superaréino eu
O que eu superara, será superado
Ondo caio
Caeron, caerán
Caeréi de novo?
Érgome como te ergues
Noutro lugar, ti ou ela
Aquela ou el.
Despois descubrirei que hai máis
Despois de ti
Ou antes
Descubrirás que é simple
Xirando comprenderei a complicación
Verei logo que a inmensa sinxelez chegará
Como todo
Como nada
E reiréi tamén con vellos contos
Con novos contos
Contados en parecidos lugares
E repetiremos ideas
E cocidos
E eructos
Consumíndonos, gastándonos por sair
Mostrarnos ou recluirnos
Claramente
En penumbra.
E un día
Repetirei este poema.
Pero ao revés.
Rematando.




