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Pigs and bolachas
en la rue adéntrome no pesebre
e prendo lume a palla
veñen os bombeiros
con la manguerita
cuspir introspectivamente
inventar palabros
para dicir ren
coitelos e algas
o mar está oculto nos meus zapatos de carreiras
camiñei cara atrás e volvín a cabeza
vin o confeti ao lonxe
nun outono que morrera
comezaron a crecer os días
e o leopardo pasou un rato e non comeu o queixo
buracos nas redes
buracos na alma
pelotas de goma
escroto de goma
lamber as pedras despois da treboada
tocar uns bongós tensados con mandarinas
e a lúa emerxeu do abismo
e a ra tropezou coa charca
sucumbidos e aramiados os cristos que se montaron
pola gorxa morre o rei
anugallado en instancias verdadeiras
estrenando loitas diarias
arado na entreperna sentado ao carón do manequín
somentes facéndome o enfermo terminal 777.
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Psicoloxía da cor
o resultado é sempre o mesmo
a limpeza é exterior e a pureza está por dentro
o ouro sae das pedras
o semellante co semellante
o marrón está en todas partes
metafísica contra física
unha xigantesca, absoluta nada
discútese aínda co significado de “estar azul”
foi a perdición
durero era un pintor moi ben pagado
por iso hai grandes diferencias de prezo
a deportividade non é ningunha calidade intelectual
mais se crearon nomes de muller
e os astrólogos non son unánimes
tantas veces coma ela
tal é o secreto por experiencia
é estable pero a excepción dende tempos primitivos
máis importante produce un efecto
contraditorio e chamativo
rudo-delicado
caro-barato
corporal-espiritual
en símbolo da censura converteuse a “banda azul”
un filete recheo de xamón e queixo
e os chistes obscenos, sobres azuis
e a cultura do atuendo
e o verde do espírito santo
venus e tauro
fertilidade, esperanza e burguesía.
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A paranoia que trasloce os meus ollos
neste inferno acomodaticio de inverno enlatado
con papel de celofán… Non quero augurios
meteoritos ou sabas usadas de onte
cando non quixen facer o que non tiña que facer
e logo erguinme e atrapei unha mosca no meu corazón
e fixo bzzzzz e saíume pola orella esquerda
camiñei braceei reptei saltei asoballei queimei
unha china de haxix e tupinme o nariz. 
A todo isto unha bolboreta brillaba cunha luz espectral
fabricando neuronas no val fantasmal
e de súpeto oín a luz que xa tardaba en saír
ata que emerxeu o sorriso baleirado de pentagramas
e os alaridos dos veciños xa non son o que eran
porque se quedan sen cordas vogais.
Vogais e consoantes forman o abecedario maligno
do turrón deste nadal turrón de cemento formigoneira
de mandriles monos suados e leitugas impías
como as miñas enxivas e as cordas da guitarra 
que soan neste intre ata que se van calando 
mergullando os sons nas paredes interiores
da paz.



8



9

E a min o que me gusta de verdade
é depositar os meus ollos no teito ardendo
e observar as estrelas do meu firmamento
particular
mentres soño esperto co teu corpo enroscado
en posición fetal
que está ao meu carón e que resulta real
como a miña man na túa nádega que como araña
reptando pola superficie de carne
que me agasallaches con dous bicos de madrugada
e rompín as miñas pálpebras de estupor
polo candor das túas margaridas nos peitos
que rozan os pelos do peito furacán que teño
hoxe non preciso muletas
teño unha prominente barriga
colosal marabilla con insomnio de poesía
e a min o que me gusta de verdade
é manexar os ruídos ata transformalos
en música para os teus oídos
e murmurar en voz baixa con orgullo
sen escafandro que che quero ademais
voar unha cantiga e doarcha nas ás
ata que me digas cun sorriso que se escapa
que é longa a corda que nos une
ao ancho e ao longo arriba e abaixo
perto e lonxe man riba da outra
e a min o que me gusta de verdade!
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As frautas e as frautiñas
a auga nos nocelos
e as serras mecánicas
por que super rato?
por que alfombras voadoras?
Reptando polo chan gravitatorio?
Cáeseme o sangue polas dedas
mentres pinto tristuras nas avenidas
e asubío longo a través dun entroido
con cachuchas e cencerros
de desertos con ventos de areas
que se introducen na zume dos fentos
mentres introduzo frouma nos petos
quéntome coas castañas do teu magosto
e percorrendo as congostras
compito con carros lastimeiros
que cantan e berran coma porquiños
ese acordeón desinflouse e as miñas mans
son tan longas coma as túas pálpebras
agulliñas de dor sen freos
viaxantes acelerados nos domingos do señor
a xente marcha polas condicións atmosféricas
e as garzas retornan sen condicións
auga moi sucia no río en min
follas murchas ao pé das árbores salvaxes
tanto que non paran quedas co vento
confeti no lombo alegría dos paxaros
ras espantadas polo frío e a política
na próxima folga apagarei os meus brazos.
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Globos estratosféricos flúen polas cortinas abisais
do horizonte que onte se esconde a través dun final
inalterable mais acometido e visceral como as lúgubres
sensacións aparentes de miocardios indecentes en negro.
O porvir da sepultura esa tan meridiana e tan paralela
ata facer candela na pota abisal das meigas sen espiños.
cantos garfos e tridentes terán os reis mariños sen escamas
cantas escamas as sirenas da policía do pensamento da desgana
tusín toda a noite evitando así o comechón na mamila esquerda.
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A personaxe número 1
as paredes son laranxas
a personaxe número 3 aparece en escena
se lle cae unha maceta na cabeza
óense risas de fondo
pasos pasos pasos
john dos passos
cae e se amortiza
non
arrecende a tío vivo
alarido
alarido 
alarido
non
un dous un dous un dous
figura número 4
aparece descansa e outra vez florece
senta na mesa
na mesa mexa
mexa ornamento
ornamento que non ouriños
ouriños en despensa
despensa en mente
mente ordenadamente
e a lúa axexa densamente
figura número 5
cae para abaixo
sube polas escaleiras un réptil maligno
ti esqueciches aquela vez
a tortuosa dor de antes de onte
non e outra vez non.
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Entre lusco e fusco estou chosco
pero pídesme visión xeneral
e como non teño galóns nin sequera de mal viño
deserto de auga fría
que terribles duchas aturo de protosoedade
e albisco pares e nones por igual
que non aparatos nin tecnoloxía
que non á burguesía de burger king
nin marrón glacé na taza do vater
soamente a música terrible no meu interior
causada por todo tipo de notas discordantes
que se obstinan en soar fatal
a maiores xa non falemos do normal
pero que pensas que non estou comprometido
con desfacer aramios e arañeiras de pinchos?
Mais non gosto de anuncialo con pomba e beato
as obviedades non me convencen e tampouco teño clase
hai moitos anos que me expulsaron de todos os mercados
e nas feiras o paso moi mal porque mareo nos tíos vivos
non é que os prefira mortos simplemente a familia non me convence
aínda que moitas veces tamén a teña que aturar
privado de liberdade non me sinto un escravo
máis alá das ataduras que escollemos 
paréceme ben patexar e cuspir mais non para os lados
xa sei que para riba é complicado porque vén o tema en picado
pero é para onde hai que dirixirse sen embarates nin hipocrisías
porque é moi doado perfumarse de valente cunha voz preponderante
mais a rouquén que algúns padecemos non nos impide
a inventiva de recursos humanos, ata diríamos, cos que esvararnos nos cantís
voando ás veces caendo outras ao baleiro do noso interior insociable por veces
porque nos enferman as relacións sociais provenientes dunha sociedade enferma
onde todo é timba onde todo é maiúscula cagada ambrosía e xerarquía alfa
por iso xa me aclaro moitas veces co desterro prometido e co cordeiro degolado
sen que veñades a obxectivar subxectividades ou a apuntalar cos cornos de ferro
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agardo que as pernas vós respondan coa vosa gallarda humildade
e a vosa forza fortaleza forte por moito tempo continúe. Mais apartade ao 

noso paso
porque a nosa debilidade feble precisa de moitos metros para avanzar 
e conquerir con habilidade e tensión a paz para pacer e loitar ás veces menos 

ás veces máis.
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Menaxe atrás na trastenda
da tenda erótica ou sex shop
sopa de polo menos ti
deberías saber sorber
os líquidos foráneos
de sobrepel
do inframundo
dos corpos de nós nus
espidos de amianto
enchidos de veludo
cor carne de lóstrego
arrepío de aloumiños
nas calugas
de nervios de voltaxe
que flotan na marea…
Dunha lúa ancha
tanto que se esvara
polo cantil.
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Os barquiños de papeletas electorais
foron extraídos das súas botellas opacas
e sen ningunha mensaxe máis que demo ou diaño
ou deus ou xesucristo ou algo semellante
diríxense aos sumidoiros coa forza da auga
auga corrente sucia enlamada que as
vai manchando no seu camiño de marrón e gris
e por alí pérdense no desvarío da noite
noite vella de copas alzándose e chocando en brinde
por festas de dubidosa reputación
os tentáculos son fortes e poderosos e longos e
limitadores e as institucións están apodrecidas
polo mero feito de selo. corrupción couza
limitación manipulación. xerárquica conveniencia
á esquerda e á dereita. voces baleiras
trocos no mercado plusvalioso de dios…
por riba de nós seres politizados de política
de política de arriba… Oligarquía
democracia (goberno do demo)
Fanfurriñar nas alturas do avance europeo
ou acoutar cos seus xogos pseudosociais a vida
chamando coma sempre ao seu terreo
chantaxe coma todos os tempos. Sempre se repite
neste outono non os quero ver diante pero
tampouco nos veráns, primaveras e invernos
son políticos profesionais que nada saben
nin de revolución nin de amor quizais tampouco eu
mais non me presento ao mundo para liderar á barbarie…
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CONFETI DE OUTONO
Pasámonos a vida retocando fotos vellas
e facendo fotos novas a vellos camiños
por onde emerxen novas ideas que sepultarán
máis adiante veremos as follas ser venteadas
con chicles pegados nos zapatos de vello calzar
mayakowski pegouse un tiro no peito
puro individualismo pertinaz e arcaico
dende dióxenes a terminator a preguiza
instálase na nordesía das miñas pálpebras
e todos os aforcados morren empalmados
ou como os revival revístense de botóns en flor
abrallada quedaras aquel día cando bailaba
ao estilo pingüín sombrío berrando: “viva, viva pinguinos”
Mais as alboradas da madrugada amencen que
non é pouco e non podo soportar que estean tan
atadas as mans neste lugar de queima de camaleóns
novos tempos desembocan nos antergos e todo
se funde no cruce de camiños onde o fen-sui
resulta parvada polo campo innumerable de
electróns e negacións á maioría das veces
sorteamos con pouca precisión as minas e as
correrías dos campos de batallas onde van
caendo margaridas xeneticamente manipuladas por
dedas de si ou non quero como casamentos
de pombas e corvos nun país de xugulares e benxamíns
que aprenden a cantaruxear mentres rillan no pan
noso de cada día que non lle dan os señores
ministros a case seis millóns de persoas. Apestan!
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As pingas de chuvia na fonte da ensalada
forman a ensaladeira que contén a auga
que xa se bebeu a gata despois de chover
antes de que a albiscara rillando a planta…

Planta que lle deu de comer a purga necesaria
de felicidade felina ao trousar de novo a auga
que fora inxerida da ensaladeira da chuvia
que caera dunha goteira que tiñamos na galería…

Vociferan entre auga na rúa mollados concidadáns
sen auto falante máis que os seus pulmóns alleos
uns rapaces cuestionan a orde establecida en fin
e unha señora cun ton máis como de barítono bala…

Soan as bucinas tamén cos seus ruídos de charcos
os carros da rúa van avisando que están apurados
sen afeitarme levo xa unha eternidade mais non crezo
nin para arriba nin para abaixo elevo o meu groso corpo…

Persianas que baixan serras mecánicas talleres na rúa
graxa e óxido no metal da miña existencia banal
merendas que se din pronto casualmente raudas e si
tamén aquí démonos de conta da luz inferior da falta…

Elixires sufráganse nunha abstención de alcol e ron
é dura a vida da xente que ten mente e lle doe habitualmente
sucedáneos de napalm corrican pola casa reptando ao po
e rescatando a calor das plumas de gaivota que deliran ao sol…

Ante tanto canto iracundo lento e saúdo ao parvo do ático
para que me abra a porta do tugurio antigo da noite vella
porque quero atopar o acento galego de quen sube as escaleiras
nesta tarde coa frutosa no froiteiro agardando evaporarse…
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O borracho ten cartos que pagan aquí e alá e non lle vai non
arrastrándose pola parede destila medo no meu abecedario
e esquécese de gardalo cando un funcionario exhala señor
intimidatorio é estar no tanatorio sen dentes apoiando o maxilar…

Risas falsas tórcense na noite e o radiador xa se volveu estragar
tanto como que expirou o contrato coa troita armada do luar
renazo espantallo con dores de caluga e xenreira programada
como a lúa estou sen ti nin para ti vou ir ao servizo non militar…
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E ti tomas pílulas?
E si, tomo
Pero como falades diso?
Tamén é un psiquiatrizado
e agora digo máis:
Que non máis especial 
que o ariete lanzado familiar
cabeza de kurdo
coa xenética moi similar
que desenvolveu unhas dotes
de botes, rebotes e rebrotes
e algunhas cousiñas máis
como tú piedra pequeña
como tú
guijarro humilde
que nos días de treboada afúndese na lama...
E nos días de outono cáese coma as follas
pero non estaciona. prosegue e avanti popolo!
Porque hai que saber mirarse as peculiaridades
non só ás dos outros senón as dun propio
cencerros somos todos coma cactos para dentro
e así nos vai e así irá senón podemos velo
senón o sentimos ben dentro e o botamos fóra
ese mal eses males abundantes
nas nosas cabezas parlantes nas nosas cabezas silentes
que doen de máis inxustamente e humanamente humanas.
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Sol, excitación e ebriedade
paradigmas de setembro
onde unha navalla non fai acto de presenza
ollos vermellos
non de querelo ver todo
senón vulnerables as desfeitas e as cebolas
empapado de luz e mareo
bufo neste intre onde os golpes arrecían
e declino a cabeza cara o norte
tanto que se me desinfla o peito
e nace unha galiña pola canalización azul
caen as pétalas na terra mollada de pan
e volvo recontar os días nos que se inicia
o turbillón que dirixe o cantil dourado
cara o algoritmo pluvioso de antes de onte
lacra miseria emerxe do pantano
e sete mil mans erguen os seus dedos
supurando abertos os rife rafe do mal
calafríos nas sens e sen sentidos fritidos
na tixola das comidas de onte
que foran envasadas en plásticos imberbes
insáns abecedarios estiran chicles ata o amencer
e ti xa non súas máis pola declaración de folga
e pola declaración de independencia que hai
nos terrapléns desas casas oriúndas de aquí
estorbaban os caranguexos na punta da praia
e desliceinos ata o orballo de mañá
sen partidarios nin numismáticas con amor ao menos.
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No equileno co escafandro
mergullado agardando
novas caries e onomatopeas
sobrevivo no tío vivo
circulando co teu castiñeiro das indias
que non descubriu colón o deterxente
que a xente se irrita
coa menciña envolvente
acontecida nos petos da miña chaqueta
gris de socorrer o carbón do tempo
coa mesura dese furacán ao que chamaron haiku
caen cantigas doces do ceo
de azúcar con melaza tanta ata ser moreno
e o espantallo non precisa ser valorado
non hai pastiche nin comuñón
somentes oracións para que a lúa emerxa
tras o cantil hai máis nubes e choros
as bágoas de pterodáctilo espantaron
aos gardas civís e o subconsciente nunca é verde
co escafandro tapando as orellas
non escoito o ruxido do tren de algures
nin os berros de centos de xaponeses
que se opoñen ás centrais nucleares e a radioactividade
para os cerebros que se cren superiores
ao confundirse con químicas variadas
inservibles na praia de xeonllos ao terceiro día
resucitou entre os zombies e conseguiu chegar
á cabana do tío tom que cantaba unha cantiga
e alegraba unha alegría arranxada de xoguetes
mergullado agardando novas caries e onomatopeas.
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Suicidio a cotío
reler a cafeína
ollar os tellados
rabiar de rabia
bicho doméstico
entre as pernas
non todo o que grunge
é unha fera
incómodo padal
sen a nicotina
no cristal da alma
dos pulmóns sen grelos
caramelo na lingua
pútrida de falar mal
de todos incluído un
pezoña radioactiva
nas enxivas
cuspes de sangue
malas escrituras
ennegrecidas
polo lume da xenreira
carbón do tempo
sen amor que dar
só serpes nas miñas unllas
e poemas mal paridos
que saen ao revés
reconstituídos pola mesta néboa
das guitarras que soan no intre
e non todo o que grunge
é unha fera
ela le o que eu non oio
arremeterme contra a parede!
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Fío musical de comuñón
fundamental en estrita
harmonía disfuncional...
Sensacións de paradigmas
creados para inocentes
ollos escamados de frotalos
con algodóns de xeadas
inoculados con inocuos ácidos
de mentiras piadosas
e realidades odiosas
de sementar por sementar
os ventos e os agarimos
bicos que reprochar
nas luces acesas 
dos atardeceres que non
queremos enterrarnos
na terra aínda fértil
mais as ás de cartón pedra
que me levan a ningures
non establecen liberdade
para os cantos do corazón...
Primeiro escuridade
para que brillen as estrelas...
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Cárceres exteriores
sometementos
todos dentro
torturas para corazón
cerebro e riles
no xardín hai un vello
cun cartón de viño aberto
os nenos rabiosos de saír das aulas
xogan ao fútbol e danlle coa pelota
o vello clava os ollos
nas terrazas onde nais e pais
toman o café coma o pan
pan do noso señor xesucristo
corpo necesario coma o traballo
para continuar andando
neste mundo estraño.
Cárceres exteriores
sometementos
todos dentro
trousos cos dous dedos.
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Miro pola ventá
vexo os coches pasar
van sendo as oito
a xente sae xa
agora no verán día é
alongar a xornada
na procura de relax
ocio e diversión
demasiado canso o día
chegarán as vacacións 
algún día
algunha tarde coma hoxe
miro pola ventá
non fixen nada
outra xornada igual
ireime para a cama
seco e oxidado
a ver mañá!
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O mercado laboral
estar ou non estar
cuestións similares
de sufrimento
encadeado
á escravitude do traballo
á escravitude marxinal
nunha vida que se rexe
por mecanismos de dominación
só sería necesaria a deserción
en masa
a grande evasión!
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Xa saíron unhas rosas vermellas de corazón, corazón
e no horto apareceron brotes verdes das raíces da terra
os paxaros chían con forza ao comprobar insectos seu alimento
as ras croan no río
aínda que devastada a natureza saca a cabeza fóra do lixo
rexenera
e non entende de bolsas que non sexan de auga…
Nin de parquets que non estean conformados en árbore
nin de plusvalías que non sexan en forma de froitas
non entende de depresión senón é monte abaixo
non sabe de rescates, economías e mercado de valores
só sabe de subsistencias e cores diversas
sen logos de partidos sen vestimentas futbolísticas
a natureza verdadeira das cousas
non son os números de fortunas, loterías ou déficits públicos
a natureza está aí silenciosa, existente, sen facer moito ruído
a non ser cando se enfada e ruxe farta xa de pillaxe e polución
a natureza que eu non represento nin cun mal poema verde
esconde a marabilla que perdemos hai xa tantos anos
na porcallada que conformamos cos nosos sistemas das nosas vidas
que tan pouco ten que ver con ela que resiste ladeira arriba
no subsolo ou no ceo enriba do mar cun anticiclón estival
a natureza pariunos hai tan pouco no fondo
que vai ser unha mágoa abandonar tan pronto a súa arca
pero non quedará outra
esquilmadores da súa alma. Virus estendidos polas súas cicatrices
non aprendemos de nada e o pase por esta terra abondosa
xa non é proveitosa por voraz e destrutora
abocados quedamos sen ser apocalíptico coa boca aberta
a ser sepultados por debaixo dela e a formar de novo
grandes bolsas de ouro negro, ese ao que lle quitamos tanto rendemento.
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Cabaza de verdade
seca por dentro
laranxa por fora
con ou sen pebidas
prostrada
enriba da mesa
inerte ou con vida quizais?
Recolectada na deriva
de raíces na terra
terra fatídica de ambrosía
alumeada polo sol de calquera día
regada de mexos de anxos
anxos da garda
cabeza abaixo
sostendo cos seus pés
o ceo enteiro e verdadeiro
ceo azul ceo gris
ceo do desespero
ás veces laranxa
como a nosa cabaza
que está sentada
na mesa queda
coma ela
queda calada
impresionada
polos centos de ras
deste maio primaveral
entre ladridos de cans
ruídos de cidade corrupta
liberada polos berros dos nenos…
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Quizais teña que sacar para fora
algo parecido a ti
metelo no peto e regarme de risa
ou de broma ou brincadeira
cáseque dá igual o importante
é poder vivir menos manso menos servil
poñer a faciana en dirección ao sol
e botar a lingua a pacer
sen instrucións nin estropallo
calcando os incisivos na herba
ata cortar o suficiente, o imprescindible
que me desfaga dunhas rabias
para engadirme doutras e pasar a noite
co son das estrelas petando nos cristais
recollendo seu fulgor ata extasiarme
e así atrapallado e calcario
roubarche dous sorrisos seguidos
que me suxiran por exemplo un bico
na túa fronte posuidora de verdade
e un artefacto volante
entrara na nosa habitación constante
onde diluímos os nosos velenos
para formar trinos, margaridas, restras de cousas
que caen en forma de suor-mel
pola parede abaixo recolectando
os nosos ácaros predilectos e preferidos
gabamos a nada en especial polas noites
soñando cores dándonos patadas a destempo
roncamos alto e baixo e preferímonos os beizos
atacamos a escoura e o cascallo da inxustiza inxusta
e levitamos por entre as plumas e o po
sabéndonos pequenos budas intranscendentes.
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Flores, flores voando
babas, babas caendo
que cruel mundo fantástico
desharmonía artificial
pompas de beato
de lienchestein e vladimir
gases en gasodutos
e tristeza penita pena
o radiador gotea
e a lúa chea de ollos
tintinan o xarope e o val
en estribeira anal
o pudor desprazado
eu tamén navegar
eu tamén minusculear
eu tamén minúsculos músculos
e chorar en mi menor
crisálida é a redonda
no pentagrama experimental
porque quizais os anxos
non estean en garda
e nas farmacias xa non
venden apósitos en flor
xerminan e agroman
as folerpas que che enviei
envasadas en tulipáns
azuis coma a boca do mar
entreactos e pechacancelas
arruínanse as candeas
e a cera da cadeira de brazos
pegañenta coma se 
non estivera. Ausente!
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Agora a auga non chora
a bágoa non esvara
e a loita está lonxe
agora o cansazo está iracundo
a daltonía nos ollos
verdes e vermellos cospen dianas
e as pombas estallan
sen aneis nin batalla de flores
tubos oxidados renxen
no interior da alma
borracha e pegañenta
de egoísmo inhumano aprendiz
verbos escapan por entre as pernas
e os lingotes de ouro
xa son acumulados polos cornos
cos que me partín en tres
tres loitos e tres velenos
maniatadas as pernas
de non xogar ás respostas
utilitarias razóns infantís
de mergullarme en cloro
e chorar o sangue semi desnatado
polo que me desvivo contigo
aínda morcego río mentira
e río verdade con habilidade
quebrando os pés procurando derrotas
ás tantas logrando os desafíos
necesarios para ganduxar esqueletos
non teño plans
as revolucións xa non poden ser de 78
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Filtros de colección
rubios americanos
atacaron oriente próximo
e a nicotina alertou
coa tose contida
de agardar por exhalacións
dese alcatrán
que enche os toneis
codiciados de occidente.
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Rescatemos o fandango e as baleas
e os golfiños na area pero aos golfos non
que non perece a pena
rescatemos sacrilexios anti-aritmética e alegría
aos presos e presas condenados de antemán
que non perece a pena
rescatemos sortilexios de mentira e de verdade
soliloquios e aos icebergs tinguidos de xarope
que non perece a pena
rescatemos ás boas faladurías e os libros do faiado
ás noites de lúa chea e ata as linguas mortas
que non perece a pena
rescatemos a memoria proxectora do presente
aos visóns das súas gaiolas e ás leitugas da terra
que non perece a pena
rescatemos á terra enteira e ao ar, aos ventos
aos océanos, ao sol e ao espazo interestelar abofé
que non perece a pena
rescatemos ao merecedor da primavera, á luz
e a vida enteira, nun vaivén rescatemos á morte tamén
que non perece a pena
que non perece a pena e non a merece a falta de dioptrías
para aturar ás economías que agreden e aplanan
as nosas vidas que non perece a pena de tanto desastre
que non merece a pena seguir aturando
esta economía para tantos nociva
non rescatemos esta ruína de economía
que suxeitamos cos nosos brazos aos amos
e os seus cairos afiados succionan a nosa vida.
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Conxunto de ideas ao cubo
saen en forma de imaxes polos aparellos
virtuais e analóxicos
ismos oncolóxicos aderezados de peixel
masas grises ao descuberto
para facer malas sopas bobas
inundan con sinais chips laboratorios
patacas fritidas e peixe en lata
novas nos horarios e minuteiros dese power
lecturas apresuradas de titulares ensanchados
íconos de aprendizaxe rápida de poboacións
democracia nas traccións traseiras dos pés
algoritmos entre as estrelas e o fashion reality
hipnose de publicidade transferida nas tarxetas
transferencias bancarias de contrapartidas de gando
mercados e feiras nos salóns das nosas casas…
ao saír camiñando polo empedrado
lixo desamparado olleiras de desesperación
peidos envasados nos vasos de cristal audibles
ratas no faiado cascudas nos sotos
bolboretas negras nas nosas bocas pestilentes
as antenas indican cara arriba
fusilándonos dende abaixo a calcárea vide da tribo
tótems no veciñanza cabalos de trolla da seguridade
arremetemos contra os nosos puños irmáns
proído nos esfínteres das tragadeiras
arquivos subliñando as aparencias retratos robot
bonecos de trapo suplantando as realidades
roubadas co ouro brillante de avalorios consagrados
a igrexa tomou os condados fundou con eles os estados
instaurou as chemineas no medio das casas e dende antano
traballamos seguindo colas coa veciñanza e pouco a pouco
a tecnoloxía nos catapulta para o espazo
interminable da escravitude.
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A néboa baixa vixía as bateas
introducíndose no mar
calmo o verde e as casiñas
os carros en dirección
nas dúas que hai
a de ida e a de volta
algúns idos e outros dados de volta
salpicadura de grans no areal
as letras de onte no ceo
inclinábanse a dicir algo
algo de que non decaían as estrelas
por un intre resplandeceu o negro
e hoxe gris cemento o ceo
ten atrapado por momentos
o sol deste verán secostrado
polas outras estacións do ano
envexosas da luz e do ocio
a moto de auga sacude a conciencia
desta poesía infantil con sabor amargo
sabor a tabaco e a tabaco
na televisión dixeron no diario
que a nosa cidade foi atacada
por chamas envolvidas en chamas
que devoraron paisaxes e plásticos
o fume viuse en todos os barrios
e tamén na televisión de españa
españa nas camisolas dos guiris
españa no meu carné de identidade
identidade que non percibo
nin tatuada na miña alma
nin mergullada no meu cerebro
pero está estampada nun plástico
cun instante na miña vida de flash
nesta terraza ao carón do mar
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vexo voar as aves e escoito as pitas
que tamén son aves pero non voan senón as axitas
as ondas mistúranse co ruído dos carros
e confúndeste de onde vén o balbordo
eu coido que o sentido da vida
está explicado polos filósofos nos libros de filosofía
e o sentido da morte está ligado intrinsecamente
proporcional ao sentido da vida antes descrito
de todos xeitos non acerto a describir
por que se me dormen as pernas nas cadeiras de plástico
quizais sexa o sentido das miñas pernas
ou o canto do galo que me sacude dende antano
antucas de todas as cores na praia
pero as súas verdadeiras sombras dannos pavor
como os monstros que están metidos no televisor
ou a música chill out ao carón de augas termais
aquel día o helicóptero nos enfocou a todos
nese festival fatídico de músicas varias
e os controis por toda a cidade eran fidedignos
nós acompasados vimos fogos naturais e artificiais
e desexamos ver arder a catedral
cun repenique de campás incandescente
anunciando así a fin da era catódica
e véndonos superados polos bárbaros
unirnos a eles e saquear as aseguradoras
para facernos cos nosos nichos
e desterrar dunha vez por todas aos tricornios
desterrar as guerras de auga
e volver escoitar os miaños das gatas
que cando están en celo refregan fuciños
para atopar os tesouros e as tesoiras para abrilos.
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Masa verde con cemento diseminado ao carón do vento
vén máis vento e a esquerda o mar corrixe coas súas ondas
o sabor do salitre no padal. cuspiches no po e voaba
a chuvia sobre as nosas cabezas, cantos de galos e gaivotas
triturando o ar, traumas e velenos con excipientes
de mil milinoxos. Os homes son graniños na praia e os
berberechos no teu fideuá estaban pasados polo escorredoiro
de conciencias temperás inacabadas como a desolación deste sol
ausente dun agosto calquera de desverán partido en dous
os militares levan uniforme igual que eu que me visto de gris
todos os días agás antes de onte que me vestín de manto de
sombras sen ananás de golpes mutantes. Os nenos tentan sorrir
e o conseguen, os adultos rin embriagados cando non laboran
nos castelos do horror e despois está a televisión que emite luz
de cores catódicos. deberíamos espertar do sono supremo de deus
con garrafas de regalicia licuada e sulfatos de viñas arrepentidas
pero as vendimas veñen con atraso e a súa presenza é 
incontestable. Soa a harmónica cuns harmónicos moi fidedignos
ante o caos predecible e audible desa escopeta de conversacións
desvalidas que é o impopular e que é a política partida?
Percorremos cerebro-continentes todos os días cos nosos pesadelos
de supermercado de despensas prostituídas por conservantes que 
non deberían existir pero as uñas dos meus pés están recén
cortadas e fixen infusión con elas e dúas gotas de leite da
miña indefensión. Asubían os polos á inversa que os
tomates do meu corazón e bravos pola música resoan por todo
o hecatombe ceo de deus que hoxe está morno e naufragado
como a lanchiña de meu corazón que se dirixe ante as portas
exteriores das túas nádegas emitindo febles blues de
comparecencia con un algo de indecencia partida de a dous
falando de política comentareiche que a nasa que transporta
luras non puido cos bacallaus esmigallados que elevaches
e lavaches aquel día de charleston podre e enervado como
o leite quente que quere ser nata líquida fervida pero
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a súa solidez non llo permite como non lle permiten aos
febles os fortes ser febles porque os poñen en consideración
condensados os pactos da moncloa liberaron a marilyn desa 
nebulosa arrítmica tortuosa situación enarborada e
finalmente o presidente dos estados unidos provinte de
áfrica desembarcou no porto seco de madrid e todos xogaron
entón un subastado ata que gañaron os malos tenistas
contrabando legal de sentidos atoallados en licencia de a tres
veña a xirar os coches dun lado a outro. Bob combatendo
con ladridos de guaus e eu rodando coma a roda do muíño
espantado de espantallos sometidos a fisioterapia sen palla
descrita en po e o corazón humano é ás veces respectuoso
e eu estou abraiado por ese golpe de maxia conquerido no
salón do gozo pola insubmisión á covardía instalada nos
miolos da caixa hermética como os cogomelos prefabricados
e a policía do soño que patenta sen parar morfinas de
habitación para pacientes de ocasión de cadeiras electrónicas
capaces de albiscar distancias entre as árbores milenarias
e mileruistas fracasados que redobran as campás no
horizonte mentres a baba caracol arremete contra o poder
do desquicie e a velocidade perenne e estacionaria que
ruídos de motos baixan polos montes e que grande evasión
disparar dardos de mel sobre a auga do mar ata
conquerir versos inusitados de poemas mal paridos de 
moi moi mala letra e mala espina e mal peixe
e mala dor e mala fama e mala estampa e mal olor e
mala estación e sobre todo mal cerebro e corazón
expostos sen cranio nin pel ao delirante espesor da loucura
e por favor agarrade as lúas afastadas do mañá.
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O escorpión pincha o melón
cadeas na mente
na constelación de orión
non se está moito peor
pés apertando o chan
entre os hemisferios asubía o vento
os paxaros voan en todas as direccións
e o río e o asfalto
paralelamente e con ovacións
diríxense ao mar
onde poder verter en realidade
fantasmal palabras baleiras
a raudais. A luz cega
a lingua morta quere resucitar
mais a creación é denegada
por un intre esvaece a gasosa
arroutos no ar pinchos ao revés
dores de cabeza amurallan o ambiente
fatigado por informacións infectadas
trousando sen máis
enaltezo barricadas laranxas
no pombeiro da testa emerxe un réptil
botando a lingua por fora
descolócame o peiteado con caspa
de sete estralos ensartada na pel
e os aminoácidos e os electróns
derivados do xenial son inventados
con fogos artificiais e bombas de uva
que baten no chan ata espetarse en manchas
de esquecementos de memorias desvalidas e pouco máis.
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Un billón de margaridas asolagan o ceo
pártense en sinos e caen afiadas
contra o chan conxelado na era antropofáxica
ruletas rusas do desperdicio emerxen dos sumidoiros
rebentadas de calor paternal castrado en dous
o espírito santo ademais de ser banco é pombo
e as hortas suburbanas están sementadas de pillaxe
colibrís de sortilexio ameazan con derrubar edificios
que xa están cheos de fendas e aramios oxidados
a contundencia dunha banda de rock and roll embrutecida
non pode deter as paraxes cos seus corrementos de terra
cascudas resistentes aos praguicidas avanzan no sol da tarde
e todo este mar apocalíptico non detén aos muíños de vento
que no seu delirio seguen derrotando aos maleficios
dos paxaros sen pico polas aspas ultramarinas
dinosauros do armaguedón visitan esta era total
chea de valixas multimedia e escuridade de horizontes
os buzos emerxen dos ríos e lagos de lava e aceite
sopas bobas sorbemos os mediodías hipnotizados
cos cataclismos irradiados por todos os altiplanos
terrores incompresibles bordeamos cuspimos arrastras
as nosas entrañas descompostas que doamos á igrexa.
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Non máis deshistoria morrida
non máis vampiros de salón
non máis inventores de desmemorias
non máis alucinóxenos na sopa
queremos desgastar os berros e afónicos sangrar
non máis corrementos da nosa terra
non máis mirar para os sumidoiros
non máis hipérboles e calendarios de infamia
non máis discursos nos nosos ollos infectados
queremos agarrar as garabatas e estrangular
non máis inundacións nas nosas vexigas
non máis roedores de froitos secos e apodrecidos
non máis lúa nos farois embriagadores
non máis murallas ao redor da noria
queremos agardar pola nosa oportunidade mentres cantamos
non máis bolas de metal non nosos pés
non máis bolas de metal nas nosas cabezas
non máis marxinados na marxe
non máis marxes nos centros
queremos descentralizar a agonía nos nosos pulmóns
non máis prebendas, velorios e laios
non máis reaccións nin mesas de pin pon non
non máis portaavións nin mesas de oficina xa
non máis policía, paredón, crimes, execucións
queremos agarrar o coco e partilo enteiro
non máis escuras enerxías nin fumes na herba verde
non máis atónitos despistados nesta verea negra
non máis monicreques sen descanso non seus manipuladores
non máis autómatas do novo milenio non rañaceos
queremos fornicar a gusto facendo todo do noso reduto
non máis paus que aguanten a vela non máis refráns impolutos
non máis presidentes negros non máis presidentes
non máis fondos non máis monetarios non máis internacionais
non máis solucións colaterais caveiras a soldo non
queremos todo e o queremos xa non aceptamos outro final.
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Cando ruxe o galo
ás cinco da tarde
na hora do té
centos de estudantes británicos
dormen ao pé das mapoulas
embarrancados sen brisa
sen mar sen saraiba
agardando extasiados
a que a droga faga efecto
e partir ás montañas
da loucura entre a lama
proseguindo coa viaxe
pola desfeita dos mercados
cos seus mercaderes
renunciando ás pertenzas
que herdaron dos seus pais
nun país incoloro
cos inodoros rompendo cristais
de lúas de vixilia
atopadas en pratas porcalladas
gando inflado de golpes
moraduras servidas en pratos
combinados de non aturar
a este sol apagado
por brétemas sen ardor
sen a paixón determinante
dos desaparafusadores abrentes
que desvalixen esas mesmas vixilias
para propagar o ouro desclasado
polos ríos bifurcados
en múltiples direccións
conquerindo a redondura
sinalante aérea libertadora
que empape os biscoitos
tal día o´clock
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O escritor alzou o cigarro
deixou de escribir
xa non era escritor
non sabía se ao pousar
o cigarro no cinceiro
volvería escribir
e polo tanto ser escritor
comezar, rematar, punto
final ou seguido?
Decidiu pasar á acción
mais non sabía como
se remendando floreiros
cuspindo tiratacos
arañando a auga
cantando ladrillos
contando diluvios
ou esvarando pola luz
meditou e colleu o lapis
non era virtual
era grafito
e sen gramófono nin altofalante
sen semáforo nin dimensión
comezou escribir de novo
e como de vello xa tivera
un presaxio azul mariño
escribiu sobre o mar
o mar de dubidas que o asaltaban
tempo atrás
mais que agora non o asaltaban
nin levando millóns nos petos
e preguntouse o por que?
Mentres redactaba o seu informe
todo lle parecía plano
sen dimensións nin altiplanos
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plans tampouco tiña
máis alá do seu próximo cigarro
co cal deixaría de ser escritor de novo
proseguiu coa redacción
e redactou letras de sopa boba
optimismos con bandeiras
loucuras de abecedarios
metáforas insubmisas
abarrotadas de bes e uves
e noitébregas desposesións
era redactor xefe da súa existencia
da súa existencia arraigada á escritura
unha escritura rauda, envolvinte, branda e atroz
cabalgaba ao lombo da súa imaxinación
ás veces enferma e ofuscada
pero reiterando unha e outra vez
esa procura de novas dubidas
que o relancen cara as interrogantes
as exclamacións e os puntos suspensivos
aprobando unhas liñas e tachando outras
ao seu paso polo lugar redactado
anteriormente xa escribira moitas veces
e moitas cousas
pero isto era diferente
quería envelenar o papel
sacar o garfo a pasear
trousar alegrías incontidas
e manxares apodrecidos dentro do seu ser
chegaría á páxina quince do calendario
relería o abecedario caerían outonos
covardías e serenamente guindaría o lapis á fogueira
prendería un novo cigarro
e novamente
o escritor alzou o cigarro
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deixou de escribir
nun bucle infinito
na procura dun novo naufraxio
que o reflote de novo.
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A guitarra soaba
e eu choraba
choraba coma unha magdalena
porque non a recoñecía
aquela cara e a guitarra
non a recoñecía
caeu o martelo e deu contra a mesa
a fouce cortou unha espiña
a revolución estaba sentenciada
eu prendín o penúltimo cigarro
e eu choraba
choraba coma unha magdalena
coa cinza caéndome nos pés
sen palabras grandilocuentes
que relatar
sen máis que chover
un día de verán
co amor escuálido de fame
fame de magdalenas que traes
os martes
xunto coa barra de pan de trigo
trigo de fouces revolucións de espiños
a guitarra soaba 
e eu choraba
choraba coma unha magdalena.
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As cantigas viaxan polo val
isolagando a paisaxe e a paisanaxe
son oracións encontradas de beleza e amor
trasládanas paxaros de todas as cores
por entre o ceo e as árbores
ata que se entrecorta todo o paraíso
por cemento e devastación
todo está partido
en multitude de diseccións
todo está perforado
todo está erguido, impactado
todo xira a centos de quilómetros
e as cantigas son engulidas
por ruídos e polucións
todo está separado
torretas e infamias
túneles e antenas
asfalto e carreteiras
trazados con impacto
brutal descomposición da beleza e o amor
as cantigas pérdense no ar
e os paxaros buscan escapatoria onde xa non hai.
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Hai moitas ventás brancas
albíscanse dende acó
e macetas e flores nos balcóns
moita pedra fría
estacionada en edificios
canlóns que verten auga sucia
en regueiros sen dirección
que se bifurcan por toda a praza
no centro dela
estás ti cun paraugas
non é negro é branco
daraslle acubillo a miña cabeza mollada
e arrefriada por tormentos?
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Hai tanta tanta luz hoxe aquí
que me sinto cegado
tanto futuro neste presente luminoso
que sen querer resulto positivo
resulto resultante, óptimo e pedante
machacado mentalmente
miro fixamente ou fixo miramente
nas ventás deste barco
onde realmente se escoitan as ondas
e quedo aplacado pola luz
emerxente e vitoriosa
sobre a miña derrota rutineira
e sinto pavor polo poder do sol
acostumado a estar na lúa
e é que me sinto cegado
porque hai tanta tanta luz hoxe aquí
son suave e animal
e me queres coma nunca
canta luz!
Quérote coma nunca
tantas cousas para min meu amor
canta luz!
Nirvana no salón da casa do río
pequeniño e sucio e ruidoso
canta luz!
Dóeme a tripa, estou cegado
canto ben resultante
canto mal incitante
tanto futuro neste presente luminoso
machacado mentalmente
as nubes ameazan
mais o sol resiste
coa súa luz resultante
coma min
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que resulto resultante, óptimo e pedante
canta luz!
Si si canta luz!
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Cando comezo a vivir
comezo tamén a morrer
e se estou morto non vivo
e se estou vivo morro
polo tanto pregúntome
se estou vivo ou morto?
e se me pasará isto mesmo
na localidade de Boimorto?
camiño cara a morte
vivo e sentenciado
polo tanto morto pero vivo
ao facer o camiño…
E vivo, vivo como pingüín sombrío,
etc etc
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E chegou o novo ano
que xa era vello no comezo
e chegou unha nova era
que xa era vella no remate
e era tan inocente
que rebulía de ansiedade
e de currais antergos
mollou a mesa con sangue de uvas
e coas mans sucias e pegañentas
mirou o lume da televisión
onde só saían inimigos
diante deste martirio
ergueuse e achegouse a ventá
chovía na nova era
chovía na nova noite
que non noite vella
alzou o seu primeiro cigarro do ano
e brindou contra os seus beizos
mentres respiraba e inspiraba
pareceres con estrelas inéditas
ausentes de capela e de auga
e contou os fogos no horizonte
nese novo ano que comezaba
só pediría unha cousa
que saíran a lúa e o sol
e que o barco pirata
non afundira antes de
partir…
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A onde van os paxaros que morren na cidade?
Centos e miles voan entre cables e antenas
e póusanse nas árbores e cágannos enriba
nos parques comen as migas entre as cortizas das árbores
a onde van os paxaros que morren nas cidades?
Despois de formar esas nubes cíclicas con debuxos perfectos
a onde van despois de durmir despois de vivir?
Despois de aniñar xeracións nos tellados do casco vello
ou de emigrar dun río a outro?
De alimentarse dos nosos desfeitos paridos en sumidoiros
verquidos nos ríos que transitamos ao carón deles
a onde van os paxaros que morren na cidade?
Emigran para morrer no campo ou no espazo?
Agóchanse coma os elefantes ou os cans en noites de lúa chea?
A onde van os paxaros que morren na cidade?
e que non caen fusilados ao pé dunha árbore
Dunha rúa infestada no verán radioactivo?
A onde van os paxaros que non morren no verán?
A onde van os paxaros que morren na cidade?
Ou é que acaso, xa non estarán na cidade?
ou é que acaso, non morren senón que se transforman
como a enerxía, nunha especie de física cuántica?
Será que mergullan no río e morren entre as pedras e algas?
A onde van os paxaros cando chove por fin
nun primeiro de decembro dun inverno enfermo calquera?
A onde van os paxaros que morren na cidade?
Contra os aramios e reixas electrificadas do home?
Coa emisión contaminante da cidade e o seu lixo?
Contra as ventás espetadas de cristal e tristeza?
Non sei a onde van os paxaros que morren na cidade…
Por que non caen fusilados no asfalto ou nas nosas cabezas?
Non sei…
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Puxilístico pusilánime
delirante hiperbólico
con ponderacións sen parangón
asceta da enchenta
esteta da ruína ergonómica
compulsivo soberbio petulante
tulipán sen esaxerar
multitude de quilos indeterminados
oculares sangrantes sen xuízo
sumarísimo
egocéntrico apátrida envolvido
en bandeiras de la
obsesivo tragalinguas e augarás
xuglar trotador contra os muíños
das mandíbulas maxilares
a pares e nones elixindo que furor
acender calquera mañá para superar
con creces e treces o sufrimento induto
e torpe e áxil raspar o peixe e os xeonllos
ata conquerir gol e unha lesión
pola que prostrar en completa risa-morte
ata o próximo estertor…
e así ascender e caer como asceta
da fame, da enchenta e da ruína ergonómica
sen parangón…
(así estoy, así estoy yo, contigo…
sin ti)
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Bágoas, nunca están
controlo tanto a xenreira
que un día podería explotar
de novo
mágoas, sempre están
sen pel, proe tanto
que un día podería morrer
de dor
trágoas, sempre igual
as babas e sangues dos demais
que un día podería inflar
de gas
págoas, tanto ten
poñer a meixela ou non
baten sen freo
de cara
laméntoas, parvo son
se merco os boletos só
e veña que venden e dan
polo saco.
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POEMA DO MAL

Cando era moi pequeno
enxertáronlle unha sémola
engagrenada sorte de vida
coma todos os mortais
fíxose grande, medrou e con el
a sémola esparrexada
polo seu corpo converteuse
en arbusto, árbore, despois
de grande raíz
nunca quixo aceptar
o enxerto
e por iso
a súa regadeira estaba seca
á par que el, reseco, sen auga.
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Todo está aquí e agora todo é así
temos todo no bandullo infeccións nas orellas
ollos vermellos… Temos de todo
todo tipo de plásticos de todas as cores
de todos os tamaños e comprimidos
tamén temos comprimidos para a dor de cabeza
que nos produce ter de todo
estamos a rebentar
e algúns teñen aínda máis
ademais controlan a situación
marcan o paso con fileiras de plástico
e a resposta son globos e fandango
corporacións dermo-estéticas
pelos de cores condóns de cores e sabores
contra as pirámides e rañaceos
televisións e os millóns de envases
contra todo produto e liberalismo
só hai que mutarse e asestarlles
con serpentinas asustarlles con purpurina
é unha festa o capitalismo
unha festa, miles de festas
a eterna festa duns poucos anos humanas
contra el e o seu xigantismo
malabares con precisión
pílulas pola composición
cervexa en barril
a un módico prezo
axitando as bandeiras
recicladas
neste futuro no que vivimos…
Fiamos fino.
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Son un liberado vital
librei da mili e da vida
por ter moito medo ás armas
que non sexan miñas uñas
cústame erguerme da piltra
abrir as pálpebras e respirar
prefiro taparme coa manta
e ser un liberado vital
non cobro moito co meu traballo
materialmente
despois está a angustia
e todo o demais
pero os reloxos márcanme
os días, as horas, o compás
despois teño bicos e o alento
para non perecer co sono
a morte tamén me vai fatal
e iso que son un liberado vital
que encolle ombreiros
mexa quente, coma todos
e ás veces, malia todo
ata traballo un pouco!



74

O suxeito posmoderno
o predicado verbo réptil
as luces a 150 por hora
as pálpebras
as agulliñas antibióticas de fame
a dozura do verso articulado
de esteticién-porcelana
entradas e saídas
ou! mamá
que inglés pluscuamperfecto
que sol rebotado
neste gris esgotado
como explicar
que as gamuzas azuis
e as escobas do bater
non serven para limpar
as partes divisorias
entre o mal e o mar
como amar?
neste monstro abecedario
dantesco, kafkiano e bizantino.
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Asándome na manta
bonequiñas louras
sen un pelo na lúa
con beizos de sangue
linguas mollando
as virillas no intre
as miñas suando
eu palpitando
asándome na manta
na procura de frescor
sen apurarme.
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Tiña unha perna
e outra máis
para camiñar
tiña un ollo
e outro
para ver
dúas orellas
para escoitar
mans e brazos
articulados
na entreperna
tiña algo 
para gozar
era completo
de todo
para vivir
aínda así
colgouse
do seu único pescozo
enriba dunha banqueta
coas pernas e brazos
colgando
os ollos extraviados
e na entreperna
unha erección
de carallo.
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Existen unhas murallas 
que o dividen todo
e crean a limitación
os carros van por riba delas
pero non atopan a saída
só chegan a lugares a pastar
herba artificial e neve artificial
hai quen camiña ata cansar
sen saír do castelo
as murallas están por todos os lados
e ti cres que non existen
porque che supla algo de ar
no nariz
come pedra e lique
para rillalas e comprobalas
na súa abundancia
de formigón e ladrillo
crúzaas e rebate con elas
a súa organidade
o seu organigrama
que prevalece sobre todo
foron creadas por todos nós
e agora nos escravizan
estamos empachados delas
de correr por elas
sen atopar a saída
as bombas non son suficiente
só atopar a saída
por riba delas
só deixalas atrás
dunha vez
dunha maldita vez
ás murallas da nosa vida.
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]partidas[chegadas]
…
machadas, valentía
glups exitazos duradeiros
(non podo) (poderío)
…
ás veces toco a entreperna
e me afasto do mundo
]mundo[desmundo]
,,,,
comas, fame, guerra
a destrución da terra
a terra está desituada
non colle no espazo
[harmonía]]clarexar]
ostiandiós
fenomenal escoitar o vento
a raudais (sen silencios)
provenza das lindes
lindezas de provincianas
comer líquido e música
fea retorta e auga
clarexar (desclarexado)
]invitar]desinvitar]
ao igual que ao día
día día de noite
solemnemente a lúa
que non colle no espazo
o universo está constriñido
…
vai rebentar a tropezos
coas vías lácteas e sobremesas
por tres [sen perdón]
igualmente colle
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a serra, serra o sol
contra o chan e iguálao
sen fin nin meridiano [ ]
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Dáme un cigarro
e non mires para atrás
conxélate pouco
e saliva pronunciadamente
como chorando ou ousando
levar kalasnikovs nas mandíbulas
corre sen parar cara adiante
e fatígate pouco só un intre
para que poda buscarte
entre as silveiras
da noite do río
con caudal de extravío
birollo de centos
levaremos os rostros
acendidos sobre a praia
e churruscaremos os  grans
para que non nos chamen
imberbes nin adolescentes
colleremos traxes e garabatas
e chamarémonos the jam
só por rir un chisco
cabalgaremos sobre besbellos
no amencer dos idiotas da t.v.
entraremos na cova da terra
e tomaremos unhas cañas de bambú
sen ser osos panda
alixeiraremos peso e moda
e non mercaremos perfumes
para o 6 de xaneiro
soarémonos os mocos ou sorberémolos
para que non os mastiguemos máis
cara adiante, corre cara adiante
dáme un cigarro e fúmate outro
acabaremos o paquete dunha tacada
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e verdes viaxaremos sobre a estepa
ata a rugosidade plena e fantástica
e lembra: non mires para atrás.



84



85

BEATIFUL LOOSERS

Cámara e facelo
involucrado non no mundo da arte
skaters e contactos
underground
por que non ser rimbombante
co suicidio?
Beatiful
rebeldes e filosofía
multinacionais colaboradoras
movemento punk
por que a casa está fría?
Non é elitista
a mostra ábrese á lección
non se pode saír do colexio
a xente non contempla que 
poda haber outras formas de vivir
diversión e interesantísimo
lugares pequenos para
aprender e desaprender
como como coa culler
o caldo de garavanzos
arte e parte
partido entre dous polos
arriba e abaixo
coma cantiga
avinagrada.
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Son un perdedor
non de postín non de puestón
non vitoreo nin pateo
por selo
non mo creo, é que o son
agora debería dicir: BONECA
nacín para selo!
E é que é así
segundo din vai nos xenes dun
aínda que eu non acredito…
Son un perdedor!
non de postín non de puestón
nacido para ser un perdedor
BONECA!
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CUANDO HACES POP YA NO HAY STOP

Plop! descrouchouse a botella
que felicidade escumosa e brillante
observar, ver, aprender e coidarte
de ti mesmo e dos demais
subido alá arriba, superada a vertixe
sénteste alto, sénteste ben e claro, ves!
mais non deixa de ser triste
pensar que os zombis existen
están aí ao redor teu e ás veces ti tamén
es un deles ogallá non máis
zombis coa cabeza agochada e agachados os ollos no chan
que obviedade, o manipular, velo tan claro; é enrevesado
quitarche e darche a felicidade sen máis
quítanche uns medos, colocan outros
nin peores, nin mellores
quizais amores, quizais terrores.
Nas periferias e nas cidades invisibles
o frescor non existe…
Existen as ratas, as matanzas
a ignorancia, a soidade e a guerra
que privilexio de mundo
dáste de conta de que hai quen sufre moito máis
xa o sabías mais non é igual
nós tamén bastante sufrimos
ao estar arrodados de santos e santas
con garabatas lustradas, con garabatas luxadas
e con mercenarios de pasta ferralla
que abren e pechan e moven ficha…
Ei pisha… ponme un sol e sombra!
a ver se o papa a espicha!
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Teoricemos sobre o amor e o champangne
as olivas con óso e sen óso… recheas!
teoricemos e manifestemos, analicemos e alunicemos
coas nosas naves especiais de algodón de soños
ou co noso papel de lixa de pesadelos regurxitados
con aramios ou sen eles, con ou sen armadura
que dura e dura o entroido no lamazal do inverno
enlatado e teorizado previamente por malpensantes
no sentido iconoclástico e de rizar o rizoma
non estamos aterrados como helicópteros no lume
non aterramos, andamos ingrávidos como escuma
usurpando o ar e as mentes necesarias aos proxectos
que se esvaecen nos guateques de salón invertido
coa gravidade na cara b dos singles de cartolina
sen ceder un ápice a miña escolla de suburbano gris
teño que recoñecer que as luces no faiado no verán que
se colan polas fendas e polo fachinelo resultan
conmovedoras na lembranza un día brutal e 
sen igual de chuvia sen par, trotando chuvia
sen ganas de pisar charcos cos ósos rendidos
e a cabeza atronadora de dios, ruxidos nas tripas
escoitando nova onda xa moi vella que resga cordas
perenne, inmaturo e colgado dunha árbore podre
atrévome a invocar aos espíritos espirituosos
para facer unha asemblea na que tratar algún
que outro tema a saber: 1) gases nobres
                                  2) literatura e vinganza
                                  3) vindeiras pascuas
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Pestanexa o intermitente
o corredor pasa encarrapuchado compulsivamente
o coche acelera
e a luz arrandéase do farol
sombras das árbores
chan mollado
luz focal entrando no iris
retinas odiosas de dios
xente circulando
pasos pasos pequenos pasos 
nas beirarrúas 
árbores peladas
luces das ventás ábrense a rúa
parabólicas estalagmitas e estalactitas de dor
fume das chemineas
luz vermella para o meu corazón
dous corredores vermellos asincopados
á esquerda de dios
e os paraugas están pechados
porque a chuvia cesou
auga auga no río revoltoso.
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Gobernan a vida non só os gobernos
senón os veciños daquela facenda
os condutores de ascensor
os recolectores de ideas alleas
e no andar de enriba tamén gobernan a vida
a túa tía e aquela sobriña
o máis vello de aqueles tres
non o vés que os tes por riba
ouriños resplandecentes
de grandes almas tan por riba de ti
coas correas no pescozo turran de ti
de min daquel daquela del ou dela
gobernan a vida non só os gobernos
de abaixo arriba
estrutura piramidais e xerarquías
de mamá e papá
ollos que ollan e indican
que baixes a cabeza e obedezas
sutil e democraticamente
ou en plan moderno
subalternos director xefe
arzobispado de dios
subcontratas e tratas do desengano
almirantes e ferrados-terratenentes
que vén a policía e os xuíces
as chisteiras os magos e gobernadores
civís ou incivís a gobernar a nosa vida!
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Os tacóns ardendo na beirarrúa
arrastrándose nos lastros coas fendas máis inconmensurables do firmamento
os tacóns ardendo
berros ao fondo sol na galería
calma resonancia magnética na miña lingua de escoitar na carpintería metálica
martelar almas de carros paseantes sen salvavidas coas defensas tortas e 

enigmáticas
como o son dese acordeón inutilizado pola garda civil que é militar e verde 

leituga
amor non saques aínda as condecoracións non me fures o corazón
debilitado pulso nun bar da praia fluvial da cidade dos canos e as billas de 

auga quente
arrecende a deterxente e máis o suavizante
na colada que está suicidada de confort e 100% algodón mais algo de polyester
soa o martelo de novo ferruxe óxido ao sol soldado de batalla de flores
as redes e as nasas non se dan nas descasas
compromisos e ovacións nos estadios de baba de crime de estado acapulco 

e amianto
as mámoas no horizonte e a cor verdebranca como deixando caer o sorriso elevado
ata onde ata onte
rosmaban as neuras señoras quentes con faíscas imberbes
lentes e auga fortes perennes ortigas penosas pernas branquiñas de sortilexio 

sen reloxo
o vento zoa martelo golpea non hai fouciño non hai fouce non cravos ardendo 

nin forquita
pavillón de gatas en celo comedeiro de instancias sacrílegas axeitando 

nichos na noite
case chegou á liña impar cara atrás mais alguén abriu unha persiana e cuspiu 

cara arriba
a lousa rachou o carambelo de mel oído murcho elefante da preguiza
naves cruzando charcos cruzados nevando unha charca de ancas sen ras
leite negro con pingas de orballo de carreteira asfaltada desigual
igualmente considero que os cabalos do amencer non logran espirais ao 

rotar bébedos
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Apocalipses noitébregas
elipses repetidas caladas e calladas nas macetas do unísono plan erguido de

luz artificial
baba de boneca sen pálpebras
sen a metade das dedas
triste solución de salmón sen ovos osos panda sen concesionario recluído 

en dous
labirintos que levan a fábricas abandonadas con humidade e chatarra
tabaco na memoria
café da mañá
bicos na aurora
entre ti e máis eu a almofada no verán
brisa nos nocelos
xeado na lingua
horizonte nos ollos
azul espacial
bambán patadas
ao ar.
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Cachucha ao vento
baba na comisura
follas na tarde fodes á noite…
Ti e a túa guitarriña polo salón
patino ao saltar
gris na ventá
alaridos por baixo
a lingua seca perto da túa cara
hoxe decretan
non dende creta
senón dende o center das bestas
que xa non haberá máis festas no calendario
que tristura mais temos que recortarnos a cintura
ata quedar espidos e aramiados
que o pan que facemos non é para nós
senón para as factorías da orde económica
e ademais andan a subministrarnos menos auga
menos fariña menos sal e menos fermento
esixíndonos pezas máis grandes e infladas de peito…
A min xa me chove no teito
mais non queremos caramelos
cachucha ao vento
bágoas nos ollos mais non de sometemento
deberíamos comezar ao menos 
a desertar a desertar ata afundilos no seu lamazal
que non hai cartos
brincadeiras con isto. Hai de todo pero cartos non
se hai de todo para que máis…
Os cartos non se comen
ocupemos as factorías
repartamos o pan
queimemos o center…
Comercian con escravos!
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O paxaro suicida
picaba no calendario
hematomas da semana.
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O cartón non é comestible
e os libros arrecenden
chisqueiro sen chama
lume sen palla en man
quedou o dinosauro azul.
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Bolboretas nos albumes familiares
cando pasamos as follas
enxergamos rostros con ollos
que fitan para a nosa alma bolboreta.
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Neste estanque aquí situados
hai cágados na auga sucia
de lavar os pratos e ananos
que procuran nos canos a sabotaxe
neste estanque de pegadas de gatas
entra o vento polas fendas ás veces
e ás veces a seca absorbe milímetros de auga
neste estanque con nenúfares instalados
hai barallas de cartas tiradas adrede
polos arrecifes e polos catro costados
corren escaravellos xoia polas ladeiras e o asfalto
neste estanque aquí situados
estamos ti e máis eu alimentándonos
de semi-soños adormecidos e atrapallados
de víveres envasados pola raíña das arañas
neste estanque no pleno do cerebro-cidade
existen liñas de fuga que atravesamos
para perdernos e atormentarnos
neste estanque aquí instalados
permanecemos e non morremos, pelexamos
no cemiterio de todos os mortos prevalecemos
asustando ás orellas do lobo ensombrecidas
polo manto espiral que devora as nosas veas
as nosas primaveras neste estanque
son breves sortilexios que aproveitamos
inhalando verdes desexos amarelos de sol
e arremetemos contra a nada substancia que atormenta
neste estanque aquí situados
abrimos e pechamos gaiolas procurando o camiño
por entre a turbia auga que pretende selar o noso destino.
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APOCALIPSE
Reverberacións de helicóptero
na orde matrixiana
unha vella agasállame
cun folleto providente
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Ruído de fondo dos carros
son as ondas mariñas urbanas
que adormecen as sestas
desta cidade con insomnio
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Os edificios coas parabólicas
subtraendo po e estrelas
vento vixiante dixital
conéctanos coa espiral de ruído
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Temos electrodomésticos
e tecnonaufraxios
fáltannos as forzas analóxicas
de superación deste cataclismo
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Os avións partindo raios
a televisión cos seus electrodos
catatonízanos na viaxe psicodélica
de arelar voar raso e a baixo custe
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Regadeiras enchidas de viño da casa
vértense polos labirintos dos corpos
que danzando ao ritmo electrónico
pasan a aspiradora a alfombriña do rato
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A radio con interferencias psicofónicas
as pastillas enriba da mesiña
agardando ser cortadas para misturar con vodka
prospectos de vacacións enlatadas na máquina sulfatadora
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Xornais electrónicos xerarquizados
por zonas e lugares comúns
a territorios trazados en mapas
introducidos en chips nas dores de cabeza virtuais
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Primavera retorta de siluetas
ceo branco, fame de liberdade
tronos e sarabela na alma pegañenta
ausencia de frescores vindeiros
brotes verdes modificados xeneticamente
alaridos da infancia
e rúas enchidas de desempregos
emprego de violencias enchidas de rúa
chimpos de cabras fíos nas mans
torturando ao persoal esa inquisición
enchida de leis farsantes
compositivas e compoñedoras da póla-matrix
ovos de ouro nos petos da banca
que sempre gana o que lle dá a gana
mentres as bágoas parecen non rozarche
nin a ti nin a fábrica de desastres
que creastes en aparencia paradoxal
desexo quebrado, sucio e aos poucos oriúndo
de babas hipócritas matasementes
aulas pechadas con duchas de auga fervendo
aturando o vapor cínico e embazado
nas nosas almas encadeadas ao por maior
dislexia sufrida por semáforos estatais
circulando en circuítos e circuítos incrustados
nas cabezas contedoras de contos infinitos.








