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* 
vivía nun lugar chamado negro
planeta de espesura senfin
roubando cachos metalizados
ás sombras dos borrachos
alcancei a total idade da miseria
no abismo de nunca xamais 
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*
as estradas lévannos cara onde?
nesta tarde de asfalto e chuvia
o rum rum das rodas faise un
música para oídos taponados
contra o cristal axítase o vento
e vénse casas que se dilúen na auga
rápido pasan as luces
chegaremos ao mar
para celebrar a saída do sol
que comeza a renacer
nas noites diluirémonos na cidade
e loitaremos para acabala
a base de xeonllo e nocelo
chegaremos ao oasis
e treparemos polas árbores vellas
para durmir nelas
despois fecundaremos a terra
e os nosos fillos invadiran as ladeiras
o exército do desencanto
unido a outros exércitos
tomarán tomates
e bailarán salsa nas igrexas
tanguerán as campás chamando á rebelión
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e envorcarán na lama os carros con sirena
colgaranse con lianas nas avenidas
e pararán a circulación
con tirachinas pro-colesterol
trucarán os semáforos
para poñelos verdes
coma os tomates
erguerán barricadas con caixas de cartón
pintadas de denuncia
envolvidas en papel de regalo
e suprimirán o nadal
do calendario
mellor dito suprimirán o calendario enteiro
algo que sempre quixemos facer nós.



9
*
estamos fartos arrecunchados en casas e descasas
muros de separación e rúas tomadas polo descontrol
estamos queimados e non paramos de beber
aínda que non teñamos sede
sede de derruír os templos e as campás
o negro sen estrelas
sede de sol e de paternal e maternal calor
sede de ións que polinicen as instancias
as estancias e as travesías esquecidas.
queremos a reunión con vocación
albiscar o ceo a terra e o mar
continentes atopados sen epicentro
queremos a espiral non de lume senón de paz
só queimaremos ao final
todos eses papeis necesarios
para arramplar con vidas e cos vosos escenarios
perpetuamente inducidos co rum rum do status quo
crédevos superiores a que?
por riba de que?
que ben e que mal?
que sopapos e que joder?
queremos a paz mais esta só chegará
despezando o pan e volvendo a xuntar

e envorcarán na lama os carros con sirena
colgaranse con lianas nas avenidas
e pararán a circulación
con tirachinas pro-colesterol
trucarán os semáforos
para poñelos verdes
coma os tomates
erguerán barricadas con caixas de cartón
pintadas de denuncia
envolvidas en papel de regalo
e suprimirán o nadal
do calendario
mellor dito suprimirán o calendario enteiro
algo que sempre quixemos facer nós.
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ás xentes da liberdade
liberados vitais do ben ou do mal
que ben e que mal?
só cremos con fe na destrución
dos monstros descreadores
da maquinaria castra-todo
castra-amor castra-paz castra-liberdade
a verdade non sei se existe
ou existirá
o que si existe claramente é a vosa mentira descomunal.
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*
todo cae
moi para abaixo
gravidade
asuntos caendo
o inconformismo cae
as dores de cabeza
caen o lombo e as pestanas
as pálpebras e as vértebras
caen os croissants con chocolate
cae a lúa e o cemento
os gargarexos e os síntomas
todo cae
e non permanece nin estaciona
resulta esmagado e esmagante
os teus ollos están caídos
o capital de marx está caído
as guerras civís e incivís
caen os berros dos nenos ao chan
todo flúe para abaixo
o sol cae
as uvas caen
os paxaros caen sen chíos
cae de caixón

ás xentes da liberdade
liberados vitais do ben ou do mal
que ben e que mal?
só cremos con fe na destrución
dos monstros descreadores
da maquinaria castra-todo
castra-amor castra-paz castra-liberdade
a verdade non sei se existe
ou existirá
o que si existe claramente é a vosa mentira descomunal.
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cae o caldo na cunca
a néboa baixa cara abaixo
o meu corazón cae ata encontrarse coa pel
caen as risas esganadas
caen as gañas esgotadas
todo cae
agardando resurrección e unha nova canción.
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*
o azul apagador de conciencia
o ceo negro coas cinzas do desespero
tanto queime mollado eternamente
pólvora mollada acalada
revivir e remorrer ata o exasperante
esquizofrenia de cores non verdes
cando estamos vermellos
a piques de explotar de razóns
cando non aturamos o negro no verde
cando nos entran gañas de trousar
o firmamento
chegan as bágoas de crocodilo
de pterodáctilo… de dinosauros
azuis da falanxe das mans
e nos avivan e nos apagan
súbenos e báixannos
argumentan con mangueiras
póñennos coma pitas e pitos
e logo envorcámonos
pola borralla aínda acesa
e enchémonos de queimaduras
que curar con poesía mollada
prenden apagan lume e auga

cae o caldo na cunca
a néboa baixa cara abaixo
o meu corazón cae ata encontrarse coa pel
caen as risas esganadas
caen as gañas esgotadas
todo cae
agardando resurrección e unha nova canción.
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someténdonos na barbarie
ensuciando a vida e os hábitats
non saben que é sagrada
só saben de lume
só saben de auga
non saben que é sagrada
de ninguén! é sagrada
para sempre e sagrada
o noso lume e a nosa auga
emborrállase, desaparece… espanta
como vós atrevedes… é sagrada!
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*
para ti: que saibas
que teño a farinxe esnaquizada
malia o mel
que saibas que a fun cortando
con tabaco e vinagre
e dirás: a min que?
ten que ver contigo
e o ar que non me dá na cara
ten que ver coa ansiedade salvaxe
que o saibas
que me empurra a estragar
a miña gorxa
e xa non volverei cantar xamais
ningún blues borracho
porque non podo emborracharme
para ti: que o saibas
só podo comer ensaladas
pulverizadas de vinagre
porque me rouban o sol
acotío
esgazo a farinxe
que o saibas
porque fumo con rabia

someténdonos na barbarie
ensuciando a vida e os hábitats
non saben que é sagrada
só saben de lume
só saben de auga
non saben que é sagrada
de ninguén! é sagrada
para sempre e sagrada
o noso lume e a nosa auga
emborrállase, desaparece… espanta
como vós atrevedes… é sagrada!
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por ti
para ti: que o saibas
énchome de pílulas
para calmar o ardor
mental a cachón
que me provocan
que o saibas!
e despois dopado fumo
e desespero con vinagre
enfermo
que o saibas
e non serei o único (seguro)
exposto á morte
para ti e por ti: que o saibas!
ao menos.
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*
dúas velas acesas no atardecer de gatas
un arco da vella difuso incandescente efervescente
apareceu lixeiro e desapareceu consumíndose nas 

nubes.
allen ginsberg morreu e ti les a kerouac sen mapa
coma estou eu sen ti, sen mapa, sen ginsberg
a harmónica de bob racha os tímpanos
e os témpanos de xeo desfanse incandescentes, 

efervescentes!
hoxe berran diante das cámaras moitas mulleres
e detrás das cámaras tamén berran tamén.
volvo escribir con infravermellos ademais acábase a 

tinta
a das luras; acábanse as nasas e as redes
hai moitos luras e pouco bacallau
pouca luz, poucos recursos humanos; estériles 

humanos
inxectando veleno na terra, cuspindo ao ar
cáesenos enriba e dicimos que chove
nove temporais este outono, sete pragas,
doce rodas de camión que nos persegue este atardecer
con infravermellos e a guitarra de bob
sen ginsberg, sen mapas, sen luz, sen arco da vella.

por ti
para ti: que o saibas
énchome de pílulas
para calmar o ardor
mental a cachón
que me provocan
que o saibas!
e despois dopado fumo
e desespero con vinagre
enfermo
que o saibas
e non serei o único (seguro)
exposto á morte
para ti e por ti: que o saibas!
ao menos.



18

un guindastre delimita o ceo azul-negro en dúas partes
cara abaixo hai casas e descasas
cara arriba foxen os arcos da vella para as gotiñas
e cae a chuvia, o cuspe e os arcos sen frechas
nas cabezas molladas dos habitantes de abisinia
nena! recolle o mel, non desperdicies as velas
escribirei con infravermellos, forzarei á vista
torto, retorto e con carraspeira na gorxa
arelando a cegueira polo desperfecto suicidio
vamos nena! pecha as contras e cantemos
en procesión coas gatas para que saia
o arco da vella e morran os guindastres!
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*
hai tanta luz que non podemos ver
tantos alimentos que non hai gañas de comer
tantas cores resplandecentes que pechamos os ollos
hai tanta música nos nosos petos e armarios
que se transforma nun ruído insoportable
e comezamos a odiar as cantigas e as ortigas
hai tanto peixe nas lonxas que apodrece
tanta ilusión de todos os días
que xa non queremos ir a disneylandia
tanto refresco tanto xeado
que nos estamos abrasando
existen tantas expectativas que nos estamos durmindo
a golpes de tantos tranquilizantes
que temos os nervios fora de situación
por tanto infinito nadal sen neve nin xeo
hai tantas viaxes cotiáns e lonxevas
que desexamos non saír de casa
mirando polas ventás os avións que sucan o ceo
hai tanto cancro tanta primavera
que estamos atoados de alerxias e quimioterapia
hai tanta saudade tanta boa vontade
vaiamos lixeiros ao centro comercial
a botala para fora!

un guindastre delimita o ceo azul-negro en dúas partes
cara abaixo hai casas e descasas
cara arriba foxen os arcos da vella para as gotiñas
e cae a chuvia, o cuspe e os arcos sen frechas
nas cabezas molladas dos habitantes de abisinia
nena! recolle o mel, non desperdicies as velas
escribirei con infravermellos, forzarei á vista
torto, retorto e con carraspeira na gorxa
arelando a cegueira polo desperfecto suicidio
vamos nena! pecha as contras e cantemos
en procesión coas gatas para que saia
o arco da vella e morran os guindastres!
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hai tantas ofertas e tanta abundancia
que non podemos seguir unha liña nin un réxime
tanta data de caducidade
que non damos abasto
hai tanto onde elixir
que non nos decidimos
que cervexa tomar no bar
hai tantas guerras no mundo
que non sabemos a que canal pasar
onde boten anuncios
para poder protestar
pola publicidade que inunda
este mundo global
hai tanta luz que non podemos ver
hai tanta luz que non podemos mirar.
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acender

as luces desta noite que non é noite
é serán invernal non verán invernadoiro…
hoxe veu a chuvia a limpar sumidoiros
estadas, pasos de peóns gastados
e o río creceu outra vez de novo
hoxe os carros van amodo
polo da escuridade polo das horas
sen luz e con medo
con medo a grandes temporais
cuspidos en pantallas
con medo á violencia extremista
cuspida en pantallas
con medo das xentes de fóra
que as vemos chegar
cuspidas en pantallas
con medo aos asasinos de taxistas
cuspidos en pantallas
con medo aos ladróns de xoierías
cuspidos en pantallas
sen luz e con medo
acendemos as pantallas
ou miramos para as luces
dos cristais das ventás

hai tantas ofertas e tanta abundancia
que non podemos seguir unha liña nin un réxime
tanta data de caducidade
que non damos abasto
hai tanto onde elixir
que non nos decidimos
que cervexa tomar no bar
hai tantas guerras no mundo
que non sabemos a que canal pasar
onde boten anuncios
para poder protestar
pola publicidade que inunda
este mundo global
hai tanta luz que non podemos ver
hai tanta luz que non podemos mirar.
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con medo á escuridade
luces de carros que van amodo
porque hoxe chove
despois de meses de seca
medo á seca
cuspida en pantallas
medo á droga
cuspida en pantallas
medo á noite
que nos envolve
medo á noite
que envolve ás pantallas
medo á morte
cuspida en pantallas.
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*
cando ves que descansas na cúpula
dos sen-soños das con-mortes
cando ves as cadeas e o seu brillo
cando moves os pés ata sangrar
e comprobar os teus límites
os tabiques as paredes a cidade
as cidades as autovías o formigón
o chapapote os cristais irrompibles
entón non berras nin pides auxilio
observas os movementos das túas mans
e como se achegan ao fume
traspasando a nicotina e os pesadelos
malia o desenfocado malia a miopía
e ás súas dioptrías e pasta negra
fas sopa con todo e removes na area
ata facer furancho e enchelo de auga
sucia de primeiras ata que vai clareando
ves a imposibilidade cristiá
e non reivindicas outra órbita para a terra
con respecto ao sol e ás galaxias
só sorrís érgueste miras para unha ventá
e a súa chuvia e o seu gris
e po do cristal embazado de mal

con medo á escuridade
luces de carros que van amodo
porque hoxe chove
despois de meses de seca
medo á seca
cuspida en pantallas
medo á droga
cuspida en pantallas
medo á noite
que nos envolve
medo á noite
que envolve ás pantallas
medo á morte
cuspida en pantallas.



24

faite lembrar só por un intre
a liberdade que non posuímos
e pola que hai que loitar día a día
cada mañá tarde e noite
nas nosas prisións acéndense lumes
e nas cunetas arredor do asfalto
brotan mapoulas e margaridas
amais de lixo e malas herbas
existen outras coas que facer infusión
e bebelas para depurar este mal
endémico e facer antídoto
para seguir dándonos de conta
das nosas cadeas e dos arrecifes de coral
que existen en perigo de extinción.



25
*
a diagonal de vento
róubache un cheque
levanta saias
esparexe sementes
polo espazo
migran pos e area
espiral de follas quebradas
mais cando non o esperas
cólase un raio
amarelo que dá calor
luz e unha sensación
de que non é eterna
a charca
nin as ras
que podes quitar o escafandro
mirar os ocos no ceo
mentres a diagonal de vento
avanza cara as montañas
onde rebotará
contra a esperanza
quizais salga o arco da vella
pola fiestra en chamas
o cigarriño

faite lembrar só por un intre
a liberdade que non posuímos
e pola que hai que loitar día a día
cada mañá tarde e noite
nas nosas prisións acéndense lumes
e nas cunetas arredor do asfalto
brotan mapoulas e margaridas
amais de lixo e malas herbas
existen outras coas que facer infusión
e bebelas para depurar este mal
endémico e facer antídoto
para seguir dándonos de conta
das nosas cadeas e dos arrecifes de coral
que existen en perigo de extinción.



26

de ansias
ata que as pingas
apaguen a sede
que nos empraza
na praza
das correrías
rotonda de ciclos
tacatá de ilusións
coas campás soando
do re mi fa sol
na ventá.
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*
nunca pensei no verán
como derrota inapelable
pensei no mar
no divertimento e na melancolía
dos días de chuvia
e pensei no amor e na paz
aquela paz con tumbona
da felicidade
as viaxes
perdido por lugares
area e auga
sol e suor
pero nunca derrota
a derrota viña despois
despois do verán
resaca de mar
pero nunca pensei no verán
como derrota inapelable
espontánea derrota
dun ano estraño
que forma parte
xa de min
con inicio en verán

de ansias
ata que as pingas
apaguen a sede
que nos empraza
na praza
das correrías
rotonda de ciclos
tacatá de ilusións
coas campás soando
do re mi fa sol
na ventá.
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con destino en verán
derrota dun ano
perdido sen lugares
sen sol e suor
drogado e tombado
na tumbona da derrota
sen mar
sen auga
seco e derrotado
no verán inesquecible.
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*
casa
moscas limpándose as ás
ausencia de futuro
proxectos que se esvaecen
ausencia de proxectos
froita acumulada
por mor do chocolate
sinfónico nas ondas
casa
cervicais cervicándose
sucio chan
teito branco
moscas bailando no ar
lenzo en branco
berros no parque
abaixo
hai pelos e peles
casa
crear a nada
luz na ventá
foise o mar
ollos en branco
moscas na froita

con destino en verán
derrota dun ano
perdido sen lugares
sen sol e suor
drogado e tombado
na tumbona da derrota
sen mar
sen auga
seco e derrotado
no verán inesquecible.
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acumulada
cun futuro podre
como o das miñas mans
que tremen
ao compás
do baile das moscas
casa
instrumentos nas ondas
instrumentos no caixón
para pelar e cortar
cortar de raiz
sen sal nin pementa
non se emite saliva
nin hai berros
nin hai dor
limbo – casa.
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*
a lúa deixoume marcado
cunha gota de auga 
no meu lombo
un lunar de insatisfacción
permanente.
dende ese día
cando non a vexo
cando está ausente
berreo, ouveo e patexo
por non pertencer
ao colectivo dos cordos
e con lamentos acóllome
a outra lunática
sen gotas
sen choro
con aulas
de amor nas que saco
moi boas notas
agás nos interludios
de arañas de baba
que se me acomodan
as insatisfaccións nunha soa
a de poder vivir

acumulada
cun futuro podre
como o das miñas mans
que tremen
ao compás
do baile das moscas
casa
instrumentos nas ondas
instrumentos no caixón
para pelar e cortar
cortar de raiz
sen sal nin pementa
non se emite saliva
nin hai berros
nin hai dor
limbo – casa.
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plenamente comigo 
coa lúa
e contigo. sen máis.
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*
desexo con minúsculas
sota cabalo rei
as picas e os ases
xogar neste mal
vida porca
emporcallado
sen solucións a curto prazo
o futuro inmediato
son unhas lentellas
que é o ser
que é o baleiro?
sota cabalo rei
as picas e os ases
desexo con minúsculas
poder tirar co meu tirachinas
un pararraios clandestino
e permanezo
esgotado na procura
dese desexo
de vida 
sen retirada
coméndome os fígados
emporcallado

plenamente comigo 
coa lúa
e contigo. sen máis.
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porca vida
miseria e atallos
que voan moi baixo
coma os paxaros
que a onde van morrer?
o futuro inmediato
está asoballado
e eu lento
lento e acovardado
seguindo a pista
do alpiste
desexo con minúsculas
sota cabalo rei
as picas e os ases
xogar neste mal
con poucas luces
con máis escuridade
que a desexada.
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*
breogán e os seus amigos pisaban chatarra
na noite de breogán non había máis de dúas estrelas
as amigas de breogán estaban agardando
nunha fogueira de san xoán queimando todo
breogán e os seus amigos pisaban chatarra
convivían en parques a golpe de porros
as porras da policía rulaban pola cidade
e breogán tiña preparado un atentado
no seu fogar, o fogar de breogán
medían os pasos polas aceiras porcalleiras
breogán e os seus amigos
non facían graffitis porque non sabían
de iso encargábanse xoán e os seus amigos
breogán e os seus amigos tiñan móbiles
cos que chamaban as súas amigas de lonxe
na fogueira de san xoán
queimábanse veráns outonos invernos e primaveras
e non cansaban de agardar
un día unha resurrección ao revés
metíanse cos menores a eles
breogán e os seus amigos
cuspíanlle nos pés e pisábanos
cos seus monopatíns cheos de lama

porca vida
miseria e atallos
que voan moi baixo
coma os paxaros
que a onde van morrer?
o futuro inmediato
está asoballado
e eu lento
lento e acovardado
seguindo a pista
do alpiste
desexo con minúsculas
sota cabalo rei
as picas e os ases
xogar neste mal
con poucas luces
con máis escuridade
que a desexada.
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breogán e os seus amigos pisaban chatarra
po, madeira, gas e tronos
camiñaban polo asfalto na noite de dúas estrelas
as demais as roubaran as luces da cidade
e seguían pisando lama herba charcos espera
a que lles chegara a oportunidade
de fuxir da cidade pobo toqueira
e pisaban chatarra con risas e cantos
agardando ás amigas da fogueira
coas que nunca terían fillos nin netos
só roces só tetas só conas só cus
de sexo imprudente e compulsivo
breogán e os seus amigos
escribían rimas para a lúa
breogán e os seus amigos pisaban chatarra.



37

*
ensalada de tomate no cemiterio
pululan morcegos por entre o ourego
e o queixo fresco esparexado pola noite
parece relucente como estrelas de mar
ensalada de tomate no cemiterio
cun óso para a sopa da tumba
patios de atrás e reixas forxadas
de ferro e auga logrando o óxido
óxido de poemas cara ao sol ausente
ensalada de tomate no cemiterio
coa leituga colgando das orellas
dos cadáveres esnaquizados polo vendaval
canela en rama descosida e rota
polos carreiros do cemiterio
caveiras con ollos sen ollos ocos
turbia auga correndo en regueiro
sen dirección ou en dirección á morte
vento na montaña e nos cipreses
ensalada de tomate no cemiterio
e cenoria raiada rápida e veloz
sobre as rochas dese cemiterio
coa ensalada de tomate verde e maduro
coma ti verde e madura
coma min verde e maduro
ensalada de tomate no cemiterio.

breogán e os seus amigos pisaban chatarra
po, madeira, gas e tronos
camiñaban polo asfalto na noite de dúas estrelas
as demais as roubaran as luces da cidade
e seguían pisando lama herba charcos espera
a que lles chegara a oportunidade
de fuxir da cidade pobo toqueira
e pisaban chatarra con risas e cantos
agardando ás amigas da fogueira
coas que nunca terían fillos nin netos
só roces só tetas só conas só cus
de sexo imprudente e compulsivo
breogán e os seus amigos
escribían rimas para a lúa
breogán e os seus amigos pisaban chatarra.
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*
teño que escoitar
escoitarche
como rascas as cordas
escoitarme
as palabras e os silencios
teño que escoitar
o barullo
para extraer
o son do pasado e do futuro
escoitando o presente
escoitarche os pulmóns
o corazón
escoitar as túas mamas
escoitar o pálpito
e o tumulto
de calquera verbena
de verán
terei que escoitar
o son da natureza
en forma de paxaros suicidas
escoitar a auga do río
escoitar o sol e os insectos
escoitarche a alma
o son musicado de miles de cancións
de todos os países de todos os lugares
escoitarme o murmurio
dos meus beizos
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cando quero expresar
con sons e ruídos
unha emoción, o meu amor
terei que escoitar unha estación
o tren ao lonxe
os pasos da xente
os ouveos do lobo
os medos e a angustia
todos os lados escuros
terei que escoitar a mañá
os almorzos
as merendas
terei que escoitarche
mollada en auga
da ducha refrescante
escoitarme a miña canción
sempre viva
nese fondo de amor
para ti e o teu son
terei que escoitarche
sorrir e bocexar
escoitar a cidade
escoitar a lúa 
e as estrelas
escoitar a noite
o día ti
e o sol
escoitarnos os dous
neste planeta 
de sons.

*
teño que escoitar
escoitarche
como rascas as cordas
escoitarme
as palabras e os silencios
teño que escoitar
o barullo
para extraer
o son do pasado e do futuro
escoitando o presente
escoitarche os pulmóns
o corazón
escoitar as túas mamas
escoitar o pálpito
e o tumulto
de calquera verbena
de verán
terei que escoitar
o son da natureza
en forma de paxaros suicidas
escoitar a auga do río
escoitar o sol e os insectos
escoitarche a alma
o son musicado de miles de cancións
de todos os países de todos os lugares
escoitarme o murmurio
dos meus beizos
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*
como aprender e practicar
na realidade?. aplicarse
cando as nubes están enriba
como rirse da súa chuvia e delas?
como mollarse sen se torturar?
como lembrar o amor
que existe e existirá?
como invadirse?
como cortar a difusión
sen medicarse?
como cuspir a nicotina
e saborear a merenda?
como deixarse de lerias?
como non precisar
máis que a luz do día
máis que o negro da noite?
como non esbarroarse?
como deixarse ir polos momentos?
introducirse nos baleiros
e respirar.
como situarse no presente
sen que sexa militar?
como non rirse en xeral
para lograr vivir e convivir
nesta aventura espacial?.
abrir e pechar os ollos: síntoma.
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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
combateron ao ar
torturando pulmóns
extirparon as copas
interviñeron 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
desalgaremos a vida
brincaremos ao espazo
interviremos cirúrxicamente
ingresen na conta corrente
do noso banco estancado:
é a medicina privada
de alma e coeficiente!

*
como aprender e practicar
na realidade?. aplicarse
cando as nubes están enriba
como rirse da súa chuvia e delas?
como mollarse sen se torturar?
como lembrar o amor
que existe e existirá?
como invadirse?
como cortar a difusión
sen medicarse?
como cuspir a nicotina
e saborear a merenda?
como deixarse de lerias?
como non precisar
máis que a luz do día
máis que o negro da noite?
como non esbarroarse?
como deixarse ir polos momentos?
introducirse nos baleiros
e respirar.
como situarse no presente
sen que sexa militar?
como non rirse en xeral
para lograr vivir e convivir
nesta aventura espacial?.
abrir e pechar os ollos: síntoma.
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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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*
cando era máis mozo
viaxei en sucios trens
que me levaron cara o centro
da besta e das bestas
non me comín unha rosca
e bebía litronas
envasadas en cristal.
durmín nun palleiro
durmín nun lameiro
nun portal
e nun caixeiro automático
durmín en okupas
e tamén tiven insomnio.
cando era máis mozo
dinme de conta do inferno do mundo
da malicia da rúa
da malicia nun bar
percorría as costas a dedo
fun a concertos
e quedábame inconsciente
en repetidas ocasións
nunhas escaleiras 
ou nun parque mollado.

*
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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cando era máis mozo
regresaba a casa
e non contaba nada
do inferno do mundo.
tamén gozaba ás veces
mirando ás estrelas
nunha praia.
coñecín lugares
aos que nunca volvín
e a algúns que fun
esquecinme deles
e cando chego algures
que me resulta familiar
debín de estar alí.
cando era máis mozo
e non son para nada vello
vivín de presa
e bebía de presa.
namoraba deseguida
de mozas e mulleres
ás que non vería
nunca máis
ás que non lle interesaba
xamais.
cando era máis mozo
a vida era difícil
e non a entendía
e aínda que agora
tampouco entendo grande cousa
resúltame máis doado
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durmir nunha cama
compartida de amor.
cando era máis mozo
sentín unha picada
pero recorticeime
e como unha sobreira
salvada da queima
permanezo.
cando era máis mozo
soñaba esperto
con épicas e líricas
políticas e eróticas
pero cando durmía
tiña pesadelos
onde estaba condenado
no inferno do mundo
máis alá das montañas.
e aínda que pareza pechado
cando era máis mozo
non era afortunado.
agora que crecín algo
penso cando era máis mozo
e ás veces
quédome sentado
sen querer ir máis alá
que soñar co máis acó
que es ti meu amor.

cando era máis mozo
regresaba a casa
e non contaba nada
do inferno do mundo.
tamén gozaba ás veces
mirando ás estrelas
nunha praia.
coñecín lugares
aos que nunca volvín
e a algúns que fun
esquecinme deles
e cando chego algures
que me resulta familiar
debín de estar alí.
cando era máis mozo
e non son para nada vello
vivín de presa
e bebía de presa.
namoraba deseguida
de mozas e mulleres
ás que non vería
nunca máis
ás que non lle interesaba
xamais.
cando era máis mozo
a vida era difícil
e non a entendía
e aínda que agora
tampouco entendo grande cousa
resúltame máis doado
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*
cando abres a porta e reflictes o teu ánimo
a miúdo chispeante e soleado
aos que vivimos nesta casa bombéanos máis o sangue.
cando ris e fas tremenda a túa face
consegues que recorde os soños etéreos de paz
cando restas importancia ao meu desacougo inventado
fasme ver a pouca importancia de todo
e a moita importancia de escoitarte as palabras e os 

silencios.
cando me beliscas e chamas á miña atención
rescátasme do abobamento provinte de anos durmido.
cando me dis que me queres sabendo o que te custaba
non sei se estou soñando ou se estiven toda a vida 

facéndoo
menos agora.
cando non entendo os planetas e satélites ao meu redor
aterro na túa terra, aliméntome das túas montañas
e os teus montes e sal dos teus mares danme a vitalidade
para seguir camiñando neste mundo mundano en 

dirección
se mo permites parecida á túa.
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*
non quedan poemas
gastáronseme
xa non saen palabras
que digan cousas retortas
bonitas estupefactas
con rabia ou amor
xa estou aterrado
coma un helicóptero
no medio do lume
xa se encheron os oídos
de tensión de presión
só queda a ignorancia
da música do ritmo
do corazón
xa non quedan poemas
mastigueinos tan forte
que os engulín
en nubes negras
na miña gorxa
tragando despois o fume
ese fume pesadelo
omnipotente
omnipresente

*
cando abres a porta e reflictes o teu ánimo
a miúdo chispeante e soleado
aos que vivimos nesta casa bombéanos máis o sangue.
cando ris e fas tremenda a túa face
consegues que recorde os soños etéreos de paz
cando restas importancia ao meu desacougo inventado
fasme ver a pouca importancia de todo
e a moita importancia de escoitarte as palabras e os 

silencios.
cando me beliscas e chamas á miña atención
rescátasme do abobamento provinte de anos durmido.
cando me dis que me queres sabendo o que te custaba
non sei se estou soñando ou se estiven toda a vida 

facéndoo
menos agora.
cando non entendo os planetas e satélites ao meu redor
aterro na túa terra, aliméntome das túas montañas
e os teus montes e sal dos teus mares danme a vitalidade
para seguir camiñando neste mundo mundano en 

dirección
se mo permites parecida á túa.
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ovnis na mente
escapan coas miñas
sílabas
pares e impares
non sei que pasa
que ando desgastando
o amor o corazón
que andan desgastando
o amor os corazóns
non quedan poemas
non os vin!
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*
os galos cantan
os paxariños chían
os coches roxen
os galos aturuxan
o mar rompe
os coches pitan
os homes dan portadas
os cans ladran (ficción)
as motos amolan
as caixas ábrense
as ventás desprenden luz
as gaivotas berran
os galos cantan (de novo)
as cinzas postradas
ti durmida
a luz é azul
achégase o mediodía
os canos cheiran
os paraugas pechados
a cafeteira agarda
os chisqueiros son de cores
as casas ao lonxe
as urbanizacións ao lonxe

ovnis na mente
escapan coas miñas
sílabas
pares e impares
non sei que pasa
que ando desgastando
o amor o corazón
que andan desgastando
o amor os corazóns
non quedan poemas
non os vin!
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xente ao lonxe
as mentiras parecen lonxe
os cans ladran (non ficción)
mais están perto (as mentiras)
teño gañas de fumar
quizais debería lavar a cabeza
despois de que me lavaras os pés
como unha magdalena ausente
comín unha pera e un iogur
os homes dan portadas (de novo)
quizais debería lavar a cabeza.
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*
era que era a era
era que a era era
a era que era
era que éramos
ou non éramos
parte da era que era?
era que éramos
cando era…
era que non éramos
cando era
ou cando non era
na era que era
éramos ou non éramos?
na era que era.
era que era a era,
a era da comunicación.

xente ao lonxe
as mentiras parecen lonxe
os cans ladran (non ficción)
mais están perto (as mentiras)
teño gañas de fumar
quizais debería lavar a cabeza
despois de que me lavaras os pés
como unha magdalena ausente
comín unha pera e un iogur
os homes dan portadas (de novo)
quizais debería lavar a cabeza.
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*
observade, ollade
esa praia cos seus grans
grans de arroz
que grima de area e cemento
debaixo do adoquín-asfalto
estaba o arroz ou a praia?
debaixo da praia
habitan canlóns
tuberías cheas de leite
cortado e mamado
arroz con leite na praia
coa grima dos grans
sen iodo con novos plans
para erguer utopías de formigón
observade, ollade
esa praia cos seus grans
pequenas persoas que a asolagan
cos envases de leite no seu interior
mala leite que pariu
mala leite que nos deu
o desenvolvemento dos seus plans
que había debaixo dos adoquíns?
máis adoquíns
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máis area
máis asfalto
máis grans de area
que grima de praia
asolagada de recheos de arroz
arroz con leite
a utopía da praia
estragada
canalizada
cara o mar
en forma de cascallos
millóns de cascallos
de arroz con leite
cortado, agro… que grima
area!

*
observade, ollade
esa praia cos seus grans
grans de arroz
que grima de area e cemento
debaixo do adoquín-asfalto
estaba o arroz ou a praia?
debaixo da praia
habitan canlóns
tuberías cheas de leite
cortado e mamado
arroz con leite na praia
coa grima dos grans
sen iodo con novos plans
para erguer utopías de formigón
observade, ollade
esa praia cos seus grans
pequenas persoas que a asolagan
cos envases de leite no seu interior
mala leite que pariu
mala leite que nos deu
o desenvolvemento dos seus plans
que había debaixo dos adoquíns?
máis adoquíns
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*
non traballo, non coma outros
non teño boas e belas palabras
son quase científico da ringleira torta
son poeto e son zángana sen zanfona
na primavera e no verán
no outono e no inverno
son abella e fel
cando teño os pés fríos
perdo o equilibrio
cando os teño quentes
por veces estou trastornado
sorbendo sopa boba
de pingüín sombrío
rima rima
ritma ritmanblues
non me afago, non coma outros
non viaxo, non coma outros
padezo encadeado coma outros
calendario abecedario
penso penso en ringleiras tortas
e mareo de curvas
e mareo de liñas rectas
padezo de sombras e de pingüíns
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e pingan no cristaliño
mentres lambo lingua lene
letargo asubío novembro
abecedario calendario
escuridade clasicismo
rima rima ritmanblues
mocos e pavo
patear latiñas
gorxear as gorxas
non canto, non coma outros
non rezo, non balde
non cubo, non consagrado
non arremeto, enaltezo
alzados e planos e orquídeas
salvaxes e domésticas.

*
non traballo, non coma outros
non teño boas e belas palabras
son quase científico da ringleira torta
son poeto e son zángana sen zanfona
na primavera e no verán
no outono e no inverno
son abella e fel
cando teño os pés fríos
perdo o equilibrio
cando os teño quentes
por veces estou trastornado
sorbendo sopa boba
de pingüín sombrío
rima rima
ritma ritmanblues
non me afago, non coma outros
non viaxo, non coma outros
padezo encadeado coma outros
calendario abecedario
penso penso en ringleiras tortas
e mareo de curvas
e mareo de liñas rectas
padezo de sombras e de pingüíns
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*
a cidade xardín ten un bo deseño
ten árbores tan novas coma o viño
e corazóns herméticos-sebes prefabricados
os amantes séntanse no centro da lousa
granito rosa estatuas de sal
son regados con mangueiras de xeo
polas subcontratas de desengano.
centos de formiguiñas poboan
de súpeto as rúas enchidas de luz
(luceciñas tintinantes con dor de ollos)
móvense rápido e torpemente tropezan
van na procura de utensilios e alimentos
e os amantes aliméntanse de bafo
no xardín deseñado convenientemente.
non hai humus senón substratos
extractos arroutos trousos e ar
que combustiona ao saír dos tubos.
as formiguiñas levan paociños
panciños carne fresca grilandas
plásticos envolvidos noutros plásticos
hai algunhas que levan outras formigas
máis pequenas, sen patas, sen antenas.
os amantes teñen as pálpebras conxeladas
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cada catro pasiños sumidoiros
escaparates e arboriñas novas coma o viño
que hai que consumir
antes de que nos consuman.
as formigas son negras e vermellas
mais non hai formigas verdes
agás as que se tinxen a cabeza
tampouco hai granito rosado verde
agás en forma de lique pálido
como a cara dos amantes
que non poden ver as estrelas da noite
porque a luz da cidade xardín
roubounas para os almacéns
os amantes érguense da lousa e transfórmanse en 
formiguiñas.

*
a cidade xardín ten un bo deseño
ten árbores tan novas coma o viño
e corazóns herméticos-sebes prefabricados
os amantes séntanse no centro da lousa
granito rosa estatuas de sal
son regados con mangueiras de xeo
polas subcontratas de desengano.
centos de formiguiñas poboan
de súpeto as rúas enchidas de luz
(luceciñas tintinantes con dor de ollos)
móvense rápido e torpemente tropezan
van na procura de utensilios e alimentos
e os amantes aliméntanse de bafo
no xardín deseñado convenientemente.
non hai humus senón substratos
extractos arroutos trousos e ar
que combustiona ao saír dos tubos.
as formiguiñas levan paociños
panciños carne fresca grilandas
plásticos envolvidos noutros plásticos
hai algunhas que levan outras formigas
máis pequenas, sen patas, sen antenas.
os amantes teñen as pálpebras conxeladas
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*
no grande sofá laranxa e na pequena cadeira de plástico
afundo o cu ata o fondo e repousan/afogan os brazos
na cabeza de delirios de pesadelo ata conquerer a parálise
o medo apodérase da miña gorxa e da mandíbula
e o cigarro que mata vaise esvaecendo por entre dentes e 

lingua
o corazón pincha e non como piña dende hai moitos anos
succiónome ata a caluga e convértome en globo estratos-
férico
subo ata o teito e quédome ancorado sen fío ningún de 

baba
o meu sorriso resplandece xusto cando caen pingas de 

suor
da miña fronte que comeza a desinflar polo cerebro 

apodrecido
caio, caio abaixo e manco os nocelos contra o chan opaco
sángranme as uñas dos pés e prendo un misto co 

regueiro de pólvora
sen magnolias sen begonias nin azaleas coa miña 

esparragueira
que anuncia a fin do mundo para todos agás para min
que continuarei vagando pola noite planetaria pinchando 

estrelas
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colgado de sol e lúa colgado dunha viga dun 
guindastre

cantando a canción da noite, alborada da noite
formigas vermellas con cara de buñuel subiranme 

polas costelas
ata paparse o beatífico fígado e o “sangrado corazón”
e como un pipote rodarei barranco abaixo entre 

silveiras
ata que ao pé dunha figueira resistirei cinco minutos
para caer atrapallado ao río profundo de verán 

inmundo
e afogarei pensando que o amor tamén está nos canos 

das billas.

*
no grande sofá laranxa e na pequena cadeira de plástico
afundo o cu ata o fondo e repousan/afogan os brazos
na cabeza de delirios de pesadelo ata conquerer a parálise
o medo apodérase da miña gorxa e da mandíbula
e o cigarro que mata vaise esvaecendo por entre dentes e 

lingua
o corazón pincha e non como piña dende hai moitos anos
succiónome ata a caluga e convértome en globo estratos-
férico
subo ata o teito e quédome ancorado sen fío ningún de 

baba
o meu sorriso resplandece xusto cando caen pingas de 

suor
da miña fronte que comeza a desinflar polo cerebro 

apodrecido
caio, caio abaixo e manco os nocelos contra o chan opaco
sángranme as uñas dos pés e prendo un misto co 

regueiro de pólvora
sen magnolias sen begonias nin azaleas coa miña 

esparragueira
que anuncia a fin do mundo para todos agás para min
que continuarei vagando pola noite planetaria pinchando 

estrelas
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*
crin que resultaba imposible
que desaparecera a lúa do ceo
que nunca na vida deixaría de escoitar
eses acordes e harmonías invencibles
consideraba que as treboadas
non asustaban senón ao contrario
e que nunca esvararía máis
parecíame indestrutible esa ollada
de gata ese ollar de marfil
o elefante do amor quizais
crin que resultaba imposible
que a escuridade perturbara
que a música molestara
que quedaran tan lonxe os meus
que as miñas utopías cansaran
que a túa luz rebotara
que os espellos racharan
que fora inverno neste mes
que non crucificaran a cristo
que a lúa non fora conquistada
crin que resultaba imposible
ollarte en opaco en translúcido
non ollarte non tocarte
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que o vento molestara
que camiñar atordara
que fixera dano respirar
que fixera dano comer
que un grande saco de cemento
estivera na porta da casa
introducíndose polas fendas
que crin inexistentes
non sabía que o amor era papel
nunca crera non campear temporal.

*
crin que resultaba imposible
que desaparecera a lúa do ceo
que nunca na vida deixaría de escoitar
eses acordes e harmonías invencibles
consideraba que as treboadas
non asustaban senón ao contrario
e que nunca esvararía máis
parecíame indestrutible esa ollada
de gata ese ollar de marfil
o elefante do amor quizais
crin que resultaba imposible
que a escuridade perturbara
que a música molestara
que quedaran tan lonxe os meus
que as miñas utopías cansaran
que a túa luz rebotara
que os espellos racharan
que fora inverno neste mes
que non crucificaran a cristo
que a lúa non fora conquistada
crin que resultaba imposible
ollarte en opaco en translúcido
non ollarte non tocarte
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*
chaves, pistola, sestercios
apalpo os petos para saír
polo barrio de lavapiés pequeno
podería ir xogar ao baloncesto
basketball de mestizaxe
basketball de top manta
negros, peruanos, chineses etc
que non levan camisolas españolas
xogando cos oriúndos acoutados
uns cubanos xogan ao baseball
ao carón da capela dos remedios
e non é día de romaría
aínda que un policía
diríxese a eles para dicirlles
que ese non é un deporte de aquí
quizais se xogaran á billarda
sería máis normal… o hip hop
nas rúas do couto onde
andamos acoutados
travestís, pontinos e rumanos
hai karaokes e puticlubes
tendas de chineses e senegaleses
e algún restaurante dominicano
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mais nunca vin por aquí
polo momento
a nadal, gasol ou alonso
nin tampouco a
jesulín, chenoa ou a “mi niña lola”
queda máis perto de min
unha pulpeira cubana
que no día da hispanidade
cortoume unha ración e media
de polbo cara ao sol.

*
chaves, pistola, sestercios
apalpo os petos para saír
polo barrio de lavapiés pequeno
podería ir xogar ao baloncesto
basketball de mestizaxe
basketball de top manta
negros, peruanos, chineses etc
que non levan camisolas españolas
xogando cos oriúndos acoutados
uns cubanos xogan ao baseball
ao carón da capela dos remedios
e non é día de romaría
aínda que un policía
diríxese a eles para dicirlles
que ese non é un deporte de aquí
quizais se xogaran á billarda
sería máis normal… o hip hop
nas rúas do couto onde
andamos acoutados
travestís, pontinos e rumanos
hai karaokes e puticlubes
tendas de chineses e senegaleses
e algún restaurante dominicano
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*
que fraude, que engano
que mágoa, miña egua
esta vida exhausta
esta vida plena
que venden que vendemos
esta vida-morte
esta vida-pena
que nos corre polas veas
e polas carreteiras
que fraude, que engano
que mágoa, miña egua
que a vida podería ser pracenteira
e facémola amarga toda enteira.
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*
así é imposible
e os sen escrúpulos
vitalizanse coas súas posibilidades
reais de cometer
recadar, agredir
e seguir coleando coa súa morte.
así é imposible
cando rouban os pobres aos pobres
a ilusión por sorrir e loitar
cando a arañeira e os labirintos
destes sumidoiros e asfalto
ruxe non dende arriba
senón antes de chegar
e tusimos cara os lados.
saben que para arriba
rebótalles
e como non hai gañas
de moitas cousas
entre elas
buscar a maneira real
de salpicar aos que fan mal
de verdade
salpicamos cara abaixo

*
que fraude, que engano
que mágoa, miña egua
esta vida exhausta
esta vida plena
que venden que vendemos
esta vida-morte
esta vida-pena
que nos corre polas veas
e polas carreteiras
que fraude, que engano
que mágoa, miña egua
que a vida podería ser pracenteira
e facémola amarga toda enteira.



66

ou tusimos cara os lados
sen nin sequera poñer unha man
na boca
que só se usa
para animalizarnos máis
así é imposible
cando a rabia
vén da envexa
e das mentiras
e non vai nos canais
que non sexan os da televisión
así é imposible
cando ris do teu espello
pero baixas a cabeza
ante quen a sube
cando segues a corrente
de maneira total
ao ver que costa
subila costa arriba
así é imposible
cando repites o mesmo de onte
e de antes de onte
cando repites o que posibilitou
a imposibilidade de cambiar nada
cando amparados na novidade
enganámonos sumándonos
ás cifras deles
así é imposible
cando nos restamos
e fraccionamos
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o suor e esforzo
en buscar o inimigo
nas rodas do carro
e non nos condutores
así é imposible
cando miramos a outro lado
cando convén
e protestamos
porque outros fan o mesmo
cando recolles a un caído
e te pisan os que caerán
dous pasos máis adiante
indo para atrás
pásanse
así é imposible
mentres o curso
do río do artificio
fortalece o canle
selando afluentes naturais
emporcando o mar
e todo ao seu paso
absorbendo a auga
que depura a merda
botándoa cara todas direccións
salpicándonos
así é imposible
cando nos limpamos
co primeiro que encontramos
e arruinamos
as economías

ou tusimos cara os lados
sen nin sequera poñer unha man
na boca
que só se usa
para animalizarnos máis
así é imposible
cando a rabia
vén da envexa
e das mentiras
e non vai nos canais
que non sexan os da televisión
así é imposible
cando ris do teu espello
pero baixas a cabeza
ante quen a sube
cando segues a corrente
de maneira total
ao ver que costa
subila costa arriba
así é imposible
cando repites o mesmo de onte
e de antes de onte
cando repites o que posibilitou
a imposibilidade de cambiar nada
cando amparados na novidade
enganámonos sumándonos
ás cifras deles
así é imposible
cando nos restamos
e fraccionamos
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mercando roupas limpas
por prezos excesivos
para acabar pringados
novamente
así é imposible.
outro mundo é posible
pero así é imposible.
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nestes días caóticos de existencia
da miña, da túa… do mundo
quero erixir unha oración encontrada
nestes días caóticos de desencontros
quero erguerme e entoar un cántico
querería escribir unha grande proposta
mais nestes caóticos días só sae de min caos
non ceos e non infernos non universos
non liberdade non comprensión non
sáenme esgarros enfermizos do máis fondo peito
provocado por estes caóticos días de xenreira
de ver civilizacións enfermas matándose as arrastras
de ver ogros e demos deuses e pitufos
inxectando veleno subtraendo enerxía
das nosas faces que tornaron pálidas
vexo dinosauros que se negan a extinguir
novas xeracións con grandes cairos afiados
e zombis estraños ultraxados polas sombras
vexo desolación e destrución a milleiros
e vexo que nos decatamos de todo
e non nos decatamos de nada
vexo ese grande-irmán certo, verdadeiro
vexo desemprego e vexo o emprego das guerras

mercando roupas limpas
por prezos excesivos
para acabar pringados
novamente
así é imposible.
outro mundo é posible
pero así é imposible.
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de barbaries que nos parecen alleas
vexo xente tirándose polas fiestras
por non aturar as vidas deste cemento
cemiterio pagán do diñeiro e o luxo
vexo ofensas colocadas nos valados na estrada
vexo estragos nos terrapléns e na montaña
vexo nenos morrendo de fame e de risa
malia todo porque non se lle torceron os beizos
como a todos nós.
vexo e non son vidente
nin visionario nin visor nin vouyeaur
senón observo o ridículo reino de sandiós
vexo as hipocrisías nas pantallas
e como nos nosos redutos emulamos
ás mulas que nos arrastran
cuspíndonos entre veciños
vexo un caos predicible, audible, mastigable
por parte das xerarquías do armaguedón
vexo esquecemento todos os días
e fíxome que o de hoxe non se lembrará
e vexo a velocidade e a treboada
a seca e a sede
o noxo asimilado con papel de celofán
vexo que o sabemos
e nos dá igual
vexo que as trompetas soan
e non gustan de escoitalas
cambiamos de canal
nestes días caóticos de existencia
da miña, da túa… do mundo
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a de todos que non somos quen
de morder polo empacho
que nos tapona os oídos
que nos fai durmir
con ou sen conciencia
ata o día seguinte
dos novos desastres.
quero erguerme entoar un cántico
mai coma ti teño unhas pesadas cadeas nos pés.

de barbaries que nos parecen alleas
vexo xente tirándose polas fiestras
por non aturar as vidas deste cemento
cemiterio pagán do diñeiro e o luxo
vexo ofensas colocadas nos valados na estrada
vexo estragos nos terrapléns e na montaña
vexo nenos morrendo de fame e de risa
malia todo porque non se lle torceron os beizos
como a todos nós.
vexo e non son vidente
nin visionario nin visor nin vouyeaur
senón observo o ridículo reino de sandiós
vexo as hipocrisías nas pantallas
e como nos nosos redutos emulamos
ás mulas que nos arrastran
cuspíndonos entre veciños
vexo un caos predicible, audible, mastigable
por parte das xerarquías do armaguedón
vexo esquecemento todos os días
e fíxome que o de hoxe non se lembrará
e vexo a velocidade e a treboada
a seca e a sede
o noxo asimilado con papel de celofán
vexo que o sabemos
e nos dá igual
vexo que as trompetas soan
e non gustan de escoitalas
cambiamos de canal
nestes días caóticos de existencia
da miña, da túa… do mundo
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*
a carne do poema
comeuna leopoldo maría panero
e logo defecouna
por unha orella
agora escoito por fin
o voo das moscas
en silencio
coas súas ás arco da vella
ás de liberdade
enriba da merda do poema.
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tod@s temos moito que dicir
acumulado nas entrañas
perigos sorteamos cuspimos arrastras
noso mundo é o peor
e somos campións de sufrimento
débennos impoñer xa
medallas de folla de lata
sangraremos de mentira
polos nosos corazóns de plástico
despois haberá vendima
e tirarémonos as uvas
enriba dos sorrisos
que delatan
que son de lata
como as medallas
de folla de lata
como as entrañas
acumuladas
de cousas que dicir.

*
a carne do poema
comeuna leopoldo maría panero
e logo defecouna
por unha orella
agora escoito por fin
o voo das moscas
en silencio
coas súas ás arco da vella
ás de liberdade
enriba da merda do poema.
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o cumio das montañas da loucura
o ceo rosa
o abismo
as profundidades do mar
de onde partimos
para chegar á seca
a chaira-friaxe
a cidade vertedoiro
no verán sucio
o suor e o tabaco
a boca seca
os beizos negros
a lúa redonda lámpada
iluminando o inferno
a caluga rota
a sede
o seme
semente de onde partimos
cara o ceo rosa
e as montañas da loucura
pola que nos botaremos
barranco abaixo
para chegar á praia
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mergullarnos
no mar quente
desprovisto de peixes
que fuxiron
ás piscifactorías
coma nós ao deserto.

*
o cumio das montañas da loucura
o ceo rosa
o abismo
as profundidades do mar
de onde partimos
para chegar á seca
a chaira-friaxe
a cidade vertedoiro
no verán sucio
o suor e o tabaco
a boca seca
os beizos negros
a lúa redonda lámpada
iluminando o inferno
a caluga rota
a sede
o seme
semente de onde partimos
cara o ceo rosa
e as montañas da loucura
pola que nos botaremos
barranco abaixo
para chegar á praia
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antígona e deleitedes
almorzan
o surreal volta a desástreses
olla para o bico de estrume
porque berra breogán dementres sílabo...
tomade nota de pretencias
onde o fillo da nai das ausencias
nada nas abundancias de melíndredes.
elektra corre cara o pai de todas as batallas.
perdidas no tigris, as gatas do imperio do sol
louvan as inquedanzas de atenea.
o técnico repara o plus
e os ultras do atlético de gallaecia
corren cara a pita sagrada de entroido.
a séntese, séntase nas gradas do éufrates
silencio e vitoria
con pesadeces de estómago.
apolo tómase un polo
norte de ventos.
singraduras.
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a treboada trae mares
de sales e óxidos
impar e mentireiras
soidades
con habilidades
de gotiñas de charcos
pequeniños como os pés
da miña nena
que os frota para quentalos
un día chuvioso
preludio de abriles
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

*
antígona e deleitedes
almorzan
o surreal volta a desástreses
olla para o bico de estrume
porque berra breogán dementres sílabo...
tomade nota de pretencias
onde o fillo da nai das ausencias
nada nas abundancias de melíndredes.
elektra corre cara o pai de todas as batallas.
perdidas no tigris, as gatas do imperio do sol
louvan as inquedanzas de atenea.
o técnico repara o plus
e os ultras do atlético de gallaecia
corren cara a pita sagrada de entroido.
a séntese, séntase nas gradas do éufrates
silencio e vitoria
con pesadeces de estómago.
apolo tómase un polo
norte de ventos.
singraduras.
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encrespado aparezo
para non dicir ren
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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ao carón do vento
arrefrío as orellas
despéxame a fronte
e admiro marabillas
ao carón do vento
con sol ou con choiva
rezo en voz alta
para que haxa máis vento
para non esvarar a miúdo
para que ela siga sorrindo
ao carón do vento
que trae esperanzas
sinto eses calafríos
imaxino portos e praias
onde pasear con ela de novo
de vello terei un presaxio
azul como os meus vaqueiros
ao carón do vento
podería albiscar noites boas
sen estar no nadal
podería estar todo o día
ao carón do vento
imaxinando ou soñando

encrespado aparezo
para non dicir ren
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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ao carón do vento
cun cigarro na man
torturando os pulmóns
pero sorrindo placidamente
ao carón do vento
ao carón do vento
ao carón do vento.
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cogito ergo cogito
penso logo...

penso...
logo penso

só penso...
logo penso

e non existo.
penso, logo penso
e volvo a pensar

nom sum
non existo
só penso...

logo penso
etc

logo etc
logo

penso e penso.
penso

ao carón do vento
cun cigarro na man
torturando os pulmóns
pero sorrindo placidamente
ao carón do vento
ao carón do vento
ao carón do vento.
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escoitade o murmurio
vén rápido e de todas as esquinas
é o sol invadindo á paisaxe
entran os raios polas fendas
de calquera casa, piso ou choza
vainos indicando o porvir saudando
ese sol que alumeou os campos 
eternamente os campos de calor
eternamente os campos de luces e sombras
e agora faino con máis forza que nunca
non deberíamos cantar cara el
deberíamos pórnos de lado
e sorrir polas avenidas
saudando coma el
veciños de verdade
eternamente en calor fraternal
ou seguir o camiño que marca
xirando con el
espertar con el
e cando oculte a súa luz
cantar oracións polos raios
que resplandecen as mañanciñas
divertíndonos ou durmindo
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pensando nos días que virán
para que nos de vitalidade
e vitaminas de vida e alegría
pero non cara el
senón seguindo os camiños
que nos marca todos os días.

*
escoitade o murmurio
vén rápido e de todas as esquinas
é o sol invadindo á paisaxe
entran os raios polas fendas
de calquera casa, piso ou choza
vainos indicando o porvir saudando
ese sol que alumeou os campos 
eternamente os campos de calor
eternamente os campos de luces e sombras
e agora faino con máis forza que nunca
non deberíamos cantar cara el
deberíamos pórnos de lado
e sorrir polas avenidas
saudando coma el
veciños de verdade
eternamente en calor fraternal
ou seguir o camiño que marca
xirando con el
espertar con el
e cando oculte a súa luz
cantar oracións polos raios
que resplandecen as mañanciñas
divertíndonos ou durmindo
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o mellor que che pode pasar nesta vida
non é un orgasmo
non é o mellor que che pode pasar
nesta vida
tampouco é unha filla
nin a caricia desexada
nin o sorriso esperado
tampouco a resurrección
nin a contradición do amor
nin os cartos acumulados
nin os cartos gastados
para nada esa viaxe
para nada ese carro
ese xeado
as pequenas cousas tampouco.
o mellor que che pode pasar nesta vida
non é o agasallo
o mellor que che pode pasar
non é soñar, danzar ou voar
nin a marabilla
o mellor que che pode pasar nesta vida
tampouco é a lotaría
nin a luz do mediodía
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non a satisfacción de gañar a partida
non esquecer a derrota
non
o mellor que che pode pasar nesta vida
non é unha amiga
unha nai, un irmán
un avó, un amante
nin a túa ideoloxía
o mellor que che pode pasar nesta vida
non resulta ser o solpor
nin o arco da vella
nin saudade nin melancolía
nin tan sequera a árbore querida
nin pai nin patria nin terra
nin o mar nin poder
camiñar
o mellor que che pode pasar nesta vida
sempre está por vir
e iso é o mellor
o mellor que che pode pasar nesta vida.

*
o mellor que che pode pasar nesta vida
non é un orgasmo
non é o mellor que che pode pasar
nesta vida
tampouco é unha filla
nin a caricia desexada
nin o sorriso esperado
tampouco a resurrección
nin a contradición do amor
nin os cartos acumulados
nin os cartos gastados
para nada esa viaxe
para nada ese carro
ese xeado
as pequenas cousas tampouco.
o mellor que che pode pasar nesta vida
non é o agasallo
o mellor que che pode pasar
non é soñar, danzar ou voar
nin a marabilla
o mellor que che pode pasar nesta vida
tampouco é a lotaría
nin a luz do mediodía
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desfila o soldadiño
ao son do acordeón
un, dous…tres
prepara oposición
ingresa en queimados
ovación ovación ovación
organización non gobernamental
igrexa de cadeados
candores e alecríns
desfila, desfila
por imposición
por favor
móstrame a cor
a dor xa coñezo ben
tararí tararí
tricornios e clowns
no circo das armas
o gasto
o desgaste
a impotencia e paredón
un, dous…tres
disparen e gol
desfila o soldadiño
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fai oposición
que che dan a beca
de pringado
de montón de merda
por imposición
acredita o teu rango
a galeras con el!
con ou sen condón
guerras-desastres
lonxe de casa
sentes morriña
na casa sufoco
as luces acesas
ovación
un posto na xunta
subida de soldo
subida de ton
de vermello a vermellón
é a solución
bota e rebota
a elección do soldadiño
ao son do acordeón
mataron ao amor
resucitaron ás rabias
e a frustración
continuada
deste sol infame
colocado de azúcar glass
cliente de deputación
leas, feiras

*
desfila o soldadiño
ao son do acordeón
un, dous…tres
prepara oposición
ingresa en queimados
ovación ovación ovación
organización non gobernamental
igrexa de cadeados
candores e alecríns
desfila, desfila
por imposición
por favor
móstrame a cor
a dor xa coñezo ben
tararí tararí
tricornios e clowns
no circo das armas
o gasto
o desgaste
a impotencia e paredón
un, dous…tres
disparen e gol
desfila o soldadiño
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non vaias a mercados
temor
con son texano
canta emoción
meu amor
(xa sei que danar é doado
non facelo é difícil
abofé que si…
que desfila o soldadiño
ao son do acordeón
expándese e contráese
preme as teclas
un dous tres… rodando e 
acción!)
          stop
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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 chemineas
coma o carbón
coma baltasar
coma prestixiosos petroleiros
ouro negro
traballadores coma negros
valados negros
europa branca
rezan as pintadas
con mandamentos brancos despectivos

non vaias a mercados
temor
con son texano
canta emoción
meu amor
(xa sei que danar é doado
non facelo é difícil
abofé que si…
que desfila o soldadiño
ao son do acordeón
expándese e contráese
preme as teclas
un dous tres… rodando e 
acción!)
          stop
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con hipocrisía das dúas velocidades
coa hipocrisía sen fronteiras
europa vella
chea de pitas e lagartiñas verdes
negra hipocrisía
ronaldinho é negro
ás botas militares son negras
ás botas dos futbolistas xa son brancas
ás veces énchense de sangue
coma as enxivas 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 hipocrisías branca
á europa hipócrita branca
que se debate entre morrer
polo colesterol ou pola eutanasia
pola senectude ou pola maldade
os mozos 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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o canto dos pallasos
alborota o paso dos cordeiros
voitres negros sobrevoan
as cidades dos enganos
esperando conxelar
esta retrógrada época.

con hipocrisía das dúas velocidades
coa hipocrisía sen fronteiras
europa vella
chea de pitas e lagartiñas verdes
negra hipocrisía
ronaldinho é negro
ás botas militares son negras
ás botas dos futbolistas xa son brancas
ás veces énchense de sangue
coma as enxivas 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 hipocrisías branca
á europa hipócrita branca
que se debate entre morrer
polo colesterol ou pola eutanasia
pola senectude ou pola maldade
os mozos 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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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
pese 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 super-engano
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 recordar
prefiro lembrar os soños.
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todo resulta ser aínda.
mundo distinto
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 vómito final
ata o día de nortearmaguedón.
xa o víamos ver
pese a sorpresa cotiá.
as bágoas petrificadas.

*
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
pese 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 super-engano
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 recordar
prefiro lembrar os soños.
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amarelo sobre negro
avespa terremoto
na moto vespa amarela
bailamos ao son dela
e naufragamos de mentira
para rir de verdade
gracias á luz exhalada
polo alento-motor
que impulsa a seguir
polas avenidas grises
polos verdes congostros
por alamedas internas
polas montañas de mel
polas vías de tren
polo ceo orballado
con ou sen buracos
mirando cara os lados
arriba e abaixo
con ese carbón no tempo
co corazón negro
(ao fin de contas, corazón)
verán en inverno
primaveras de outono
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saliva na mente
semente de abondo
para recoller
a testemuña
do palidecer
do canso inferno
que solicita 
que vertamos o mar
que cuspamos ao ceo.
e que as pedras do río
sexan pólizas de seguro.

*
amarelo sobre negro
avespa terremoto
na moto vespa amarela
bailamos ao son dela
e naufragamos de mentira
para rir de verdade
gracias á luz exhalada
polo alento-motor
que impulsa a seguir
polas avenidas grises
polos verdes congostros
por alamedas internas
polas montañas de mel
polas vías de tren
polo ceo orballado
con ou sen buracos
mirando cara os lados
arriba e abaixo
con ese carbón no tempo
co corazón negro
(ao fin de contas, corazón)
verán en inverno
primaveras de outono
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vivía a morte
como ninguén ousara
de impedirllo
morría a vida
amodiño
en abundancia
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as maletas están preparadas
para domesticar a viaxe
corrica o ar pola ventá aberta
e un insigne profeta profetiza
á lúa chea
que non retornarás xamais
dese estado-estadio
de líquido baba
soño de escalas de grises
rematando cancións

*
vivía a morte
como ninguén ousara
de impedirllo
morría a vida
amodiño
en abundancia
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está acendida a fogueira
operarios queimando plásticos
no asfalto
as bolboretas chamúscanse no ar
e a tose dun vello
faime fitar para o ceo
onde o fume negro
vai ascendendo
ata a división primeira
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entrecrúzanse os cables no chan
onde están depositados cinsas e po
ausencia de cascudas
ausencia de veráns
o curtocircuíto debe comezar
antes de entoar as oracións
así toma de terra coma no ceo

*
está acendida a fogueira
operarios queimando plásticos
no asfalto
as bolboretas chamúscanse no ar
e a tose dun vello
faime fitar para o ceo
onde o fume negro
vai ascendendo
ata a división primeira
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poema mal parido
sae do revés
e produce un profundo dano
berrando
cortaremos o cordón
que une as dúas galaxias
a galaxia maior
e a galaxia menor
medrará o pequeno pútrido
e chegará tocar o inferno
chamando ás portas de belcebú
abriranse as portas
e por fin veremos
a inutilidade das caldeiras
que sufocan a todas esas mulleres
que loitaron pola supervivencia
dos partos ao revés
berrando poemas mal paridos
que producen profundos danos
nas musas carbonizadas
polo ímpeto de belcebú
e o seu inferno de galaxias maiores e menores
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o inverno xa dura anos
e todo o seu xeo oculta as túas meixelas
ato as botas
e camiño en círculo polo salón
fóra hai luces artificiais
e unha lúa enchéndose
a chuvia está agardándome
mais eu entro na ducha
e saio empapado de candor
e ardor de estómago
medran os pelos das gatas
na miña bufanda
e aínda non me decidín por saír
antes cervicareime a cervical
e ouvearei de xeonllos
ata rachar a gorxa
a gorxa que emprego para deglutir alimentos
inzados de bafo e mofo
neste inverno mineral inacabado
e todo o seu xeo oculta as túas meixelas
sinto óxido nos meus pulmóns
entumecemento de nicotina e alacrán
vexo os meus pasos na tarima flotante

*
poema mal parido
sae do revés
e produce un profundo dano
berrando
cortaremos o cordón
que une as dúas galaxias
a galaxia maior
e a galaxia menor
medrará o pequeno pútrido
e chegará tocar o inferno
chamando ás portas de belcebú
abriranse as portas
e por fin veremos
a inutilidade das caldeiras
que sufocan a todas esas mulleres
que loitaron pola supervivencia
dos partos ao revés
berrando poemas mal paridos
que producen profundos danos
nas musas carbonizadas
polo ímpeto de belcebú
e o seu inferno de galaxias maiores e menores
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e as alfombras voadoras desapareceron
no espazo
amodo oculto na habitación
desfago e fago a cama mil veces
tantas coma contos polares de noite
mil e unha veces téñome dito que non
pero a subestación eléctrica xa non está
e eu perdido e acovardado
inmiscido no cáliz da noite
enfío, ganduxo e trituro oracións
que velan sen acenderse o grávido ton
deste frío e humidade de solemnidade
o inverno está aquí obrigado relelo
e todo o seu xeo oculta as túas meixelas
ato as botas entre si
tropezo e caio
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veño dun lugar simbólico e onírico
sen saber trazar cartografías nel
inexistencia de cadernos de bitácora
cunha desmemoria aureola fatal
e vou facer unha intervención cirúrxica
sobre papel raiado en azul
con marxes vermellas
corazón negro
sen escoitar máis alá das ondas
do meu pensamento recorrente de silencio
e quero abalanzarme contra o ar
pasarme a outra dimensión
onde non haxa punzamentos na alma
onde a debilidade forte se converta
de novo en fortaleza feble
e poda deglutir de novo os alimentos
necesarios para voar raso
tanto como para arrastrar o papo polo asfalto
e así sentir algo que non sexa baleiro
intervención cirúrxica non para sentirme mellor
por min e para min senón para poder vivir
no gris cemiterio cos lapises de cores precisos
e necesarios para esvaecer na néboa

e as alfombras voadoras desapareceron
no espazo
amodo oculto na habitación
desfago e fago a cama mil veces
tantas coma contos polares de noite
mil e unha veces téñome dito que non
pero a subestación eléctrica xa non está
e eu perdido e acovardado
inmiscido no cáliz da noite
enfío, ganduxo e trituro oracións
que velan sen acenderse o grávido ton
deste frío e humidade de solemnidade
o inverno está aquí obrigado relelo
e todo o seu xeo oculta as túas meixelas
ato as botas entre si
tropezo e caio



104

recobrar a solidez efervescente soñadora
mais que nada para espertar e loitar
contra o dragón vermello que inutiliza os meus remos
e así vogar afastarme da xenreira e do veleno
achegarme a guerra individual e social
e rebotar rebotarme como pelota saltarina
que danza cunha bailarina cansa do seu po
incrustado no seu nariz que loita por se divertir
no tedio gris instalado na infraestrutura vital
cirurxía de precisión para cortar polo san
enfermar de amor de amor tropical
e facer festa con todo triturar e facer
batido-antídoto especial e espacial
correr e deixar de suspirar por dores inimigas
que se instalan na inactividade da quietude
pisar o chan e sentilo sentir e berrar
a catro ventos que non gusta este estado
de cousas que non gustan as cousas deste estado
e así merecer cuspir o non tragar
e así deixar de descansar cansamente
no baile da perdición…
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*
un martes calquera sen bebé
sen os berros da guitarra non soa
as bragas non están tendidas
están acazapadas como as bandeiras
negras e brancas
e as bandeiras branquéanse de regra
número one song number one
bebín demasiado mañá
e onte mosaico de peixes
en folga de metal xunto cos submarinos
nucleares que limpan os verquidos
verquidos de zume de laranxa
cos que lavas os meus pés
peiote para a miña cabeza
recomposta por unha caluga e ombreiros
que soportan os pesos das miñas cellas
encanadas en canal
bulerías de texas e mundiais de fútbol
que se xogan en áfrica perto de soweto
arrabaldes de luxo e chabolas de sodoma
chalés de miseria audis coas rodas pinchadas
con botellas de auga mineral con gas
cancións estúpidas cean na radio
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e os meus ollos xa suspiran ao ar
tripa que ruxe co pelo despeiteado
chándal e botas americanas no billar
crimes que asustan de máis nos días libres
eu estou libre coma taxi
e a miña parada está calumniada
por autobuses fragosos cheos de lama e de palla
carrocerías de tractores rock and roll
the power of the nation is the misery of the nations
o meu inglés é enarborado e incandescente
como ese árabe de onte que repelía mosquitos
con burkas e lámpadas de aceite de risiña
contrariado camiño polos espazos contiguos
do ministerio da verdade
e descubro a mentira que foi televisada xa
o traballo faranos libres todos nazis
as facas brillan no ardor da noite
e o cancro esténdese por todos os paraísos
que rematan en 101 lúa chora gatas
lixeira, liviá a pluma que voa
despois de sacudir o nicho de amor e morte.
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