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auto móbil 

 

ser a materia amnésica dos soños 

un esquivo renacer cada mañá 

o cansancio das xeracións acumulado 

da cabeza ate os pés 

atravesar o pequeno corredor en penumbra 

que conduce ao baño 

atento á chave da luz 

e o calambre nos ollos 

mans e cara na pila bautismal 

antes da comuñón 

rebanda de pan de eroski e nescafé 

e a seguir coas ablucións 

cepillar os dentes decote ate cuspir 

as babas de Colgate e provocar a náusea 

na procura de bacterias adheridas  

no fondo do padal e na gorxa 

o lixeiro roce da toalla nos labios 

a primeira caricia matinal 

o mimo desexa o mimo 

todo o falso a pugnar en ti 

o rito de nós mesmos 
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no camiño dos pasos perdidos 

e urxe endereitar o lombo 

a temer cada un o seu afogo 

diante do espello o simulacro 

aí es ser aminorado 

pura apariencia e artificio civil 

capas aglomeradas de algodón e fibras sintéticas 

coiro animal e propileno 

enfundarse o hábito para crer 

todo é traballo e cansazo crónico 

nubes inducidas e ficcións devoradoras 

ser paquetes de carroña 

no ir e vir das estradas atestadas 

sen pensar e conducir 

os instantes ambulantes 

e conducir e conducir 

e ceder o peso de abrazar a fe 
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autoaxuda 

 

a ética como disciplina auxiliar chega a silicon valley 

da man dos conselleiros de empresa 

egrexios e refinados herdeiros da escola realista 

dispostos a endereitar o mundo  

palés de libros apilados polos corredores e cuartos  

das residencias concentradas 

para curar a enfermidade e evitar o sufrimento 

entre eles unha guía a través da que un empregado liberal  

se converte en superhome 

mentres o resto se sublima como vía para acadar o amor universal 

ou se masturba 

figuran cartas que confirman que heiddegger era un puto nazi 

as receitas de albert camus para o absurdo da existencia 

tan absurdas como a propia existencia 

e opúsculos inéditos de filósofos idealistas cheos de balor  

tolleitos ou deasfiuzados todos os imperativos dos adentros 

murcho xa todo o aroma do alén apenas bafos de opio e ciencia 

os oito sabios consellos de marco aurelio para acadar a felicidade 

e se acaso atopar a esperanza como antídoto contra o derrotismo 

contra máis ca o tedio  

o terror ao sensentido 
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adentrarse no fato e mergullar quizais os manuais de alquimia 

e a sanación hermética 

ou a metafísica budista e as cartas astrais: o teu nome  

o teu destino 

ou o tarot como guía espiritual 

ou poder mental a través da meditación 

e as representacións de deuses gnósticos e os mundos superiores 

os soños lúcidos convertidos en salas de traballo 

para que a razón penetre os intestinos 

misteriosos conxuros e xogos de maxia mental  

para aparentar diñeiro e desfrutar da abundancia 

ou conquerir a reencarnación 

exercizos para lembrar constantemente o empacho de presente 

a enésima contenda que reclama a parálese 

e algo da doutrina da conspiración como nai de todas as sombras 

dela provén esta intención totalitaria 

no que absolutamente todo é a verdade 

todo pola ansia de non parecer obxectos  

nin sentírmonos cautivos 
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manual de autoaxuda 
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plan de acción 

 

o plan de que todo medre de que todo prospere en serio 

é o discurso do disimulo é a entrega dos corazóns 

todos a un mesmo ritmo 

medrar-ar  

medrar-ar  

medrar-ar 

que o futuro xa está aquí que o presente é sempre un punto cero 

que a cada paso aumenta a luz sinal dun horizonte non moi lonxano 

como o facho de alguén camiñando cara ao fondo dun túnel 

esa representación familiar da morte non como salto senón como camiño 

un fulgor na escuridade 

sucumbir é un abandono e aspirar é mirar cara adiante 

e a firme aspiración a triunfar  

aspirar a unha atractiva imaxe 

aspirar a un magnífico coche 

aspirar a un chalé 

aspirar a ser admirado 

aspirar a atopar o amor 

aspirar cocaína………………………………… 
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a ira 

 

eu fora o ruído das bucinas 

e os coches a marchar cegos contra o vacío 

e a manía en exercicio de premer botóns 

eu fora o condutor sentado 

transitando lento en desazón 

o nomicida solitario 

a maldicencia neglixente 

a serpe irada na miña voz  
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go home 

 

en pena moa orillamar oleoducto roel a cubela  

veiramar en remanso na coruña os desaloxos 

poboado chabolista de conservera celta  

na ponte da pasaxe a relva o sixto  

carballo de arriba ponte resende  

os moinantes os xitanos os romaneses desherdados 

o portiño tres décadas as rañas dúas décadas 

na fase de acumulación seres invisibles 

verquidos sólidos urbáns entre a lama e o desamparo 

cincoenta persoas cento cincoenta nenxs  

ou bendón en vilagarcía e o cornazo cincoenta viciños 

dous centos trinta e tres mil metros cadrados de nova superficie comercial 

para este novo ano unha enorme liquidez oportunidades de negocio  

máxima rendabilidade prevaricación 

quitatetupaponermeyó 

adidas amichi bershka bricor c&a calzedonia clarks movistar 

day a day décimas declathlon el corte inglés 

avanzadas de topógrafos e enxeñeiros taxadores e escavadoras  

depósitos de alcatrán e subcontratas 

en ferrol narón cinco núcleos cocaína heroína e hachís 

armas e munición ilegal coches de alta gama 
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barrio de freixeiro en amenadás polígono de san pedro de leixa 

seixo blanco en catabois e serantes en monforte as lamas vinte familias 

en Quiroga o toucedo en maside a fontenla corenta familias 

quitatetupaponermeyó 

geox guess h&m hipercor ikea e imaginarium dolce vita marineda city 

dolce vita odeón e porta nova comcor e los cantones 

antes en catro camiños a deportación dos humildes 

varrer a escoria da cidade expulsada dos solares 

centro comercial parque en vigo zona teis centro comercial aberto 

en o vao dúascentas persoas viaxes de subida e de baixada 

coches agardando casarellos de bloques e uralita 

quitatetupaponermeyó 

jack and jones la caja de pandora lefties loterías y apuestas del estado  

mango massimo dutti e mayoral 

en maceda vinte familias en carqueixo en lugo regueira grande 

as columnas de san pedro pazos taboada en mandiá 

freixeiro san mateo e roccky en narón cabral monte penís 

sárdoma-castrelos vía pizarro polígono de torneiros  

e paseo de louro en porriño 

quitatetupaponermeyó 

centro comercial travesía de vigo centro comercial as cancelas 

centro comercial porta nova 

yanomamis invisibles  

merodeando espazos límite da expansión 
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o territorio do seu fracaso  

saneadas parcelas da evanxelización 

quitatetupaponermeyó 

opticalia orange parfoi primark pull and bear  

r spriengfield Stradivarius the phone house 

time road Vodafone  

yoigo ninguén escoita 

zara  

 

zara go home 
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todo é signo da íntima comunicación litúrxica con deus 

manifestacións do invisible don da súa graza 

transubstanciada en dominios privativos  

santuarios da culpa e da claudicación 
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mortadela extra 

 

unha mortadela extra  

é un produto comercial 

elaborado a partir de materiais graxas  

apenas magras 

dun ser con ánima capaz de automovimento 

o animal engorda en óptimas condicións 

comunmente apiñados en cautividade 

para a súa produción industrial 

logo transpórtase  

sacrifícase 

desángase  

eviscérase  

trocéase  

tritúrase 

adóbase  

embútese  

e cúrase  

en cámaras frigoríficas 

baixo a preceptiva supervisión  

antes da súa homologada perfia  

apto xa para o consumo 

e do centro de distribución  
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ao estante da área masiva 

para o decote a telo de man 

non está a voz de quen xa non berra   

as pegadas violáceas do trato 

os lixados chans de formigón   

o tiro suxo sen contenda 

simplemente unha dose envolveita  

a carón de anacos de carne extra 

agulla e falda e pernís extras  

extras por estaren fóra 

partes desmembradas  

freba e graxa en lote 

na capa ningún rastro do proceso 

só debuxos dun feliz e inxenuo trasmundo rosa  

que nunca acertan a nos ferir na desgana 
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que o que 

 

que o pánico fora un boi que burdia 

que o desespero fora da vaca que xa non rexe 

que o orneo fora aviso para un burriño manso 

que a canseira ao vivo fora a chaga aberta do boi 

que os acocoros mudos no martirio da brasa 

que a voz do peixe sangue no anzol 

que bee sacrificialmente o rebaño 

que miañen os gatos todo dunha vez 

que boten fóra o seu anaco de dolor 

nun coro para expandir o pranto 

salutíferas bestas do fogar  

que son pío cacarexo griño e muído  

que endexamais se escoita a mágoa 

desafiuzados sempre cando están  

nas xaulas de onda nós 
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post mortem 

 

hai  sacrificio e doe 

non nos imos enganar 

pero logo da intervención a corazón aberto 

e da inevitable amputación 

o xamón do porco 

cúrase 
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tachismo todista 

 

desexa TODO 

produce TODO 

consume TODO 

acumula TODO 

invirte TODO 

elixe TODO 
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non saber 

 

 se remas ou ficas varado 

se sopra vendaval ou nordés 

se te atopas lixeiro ou albardado 

se por veces vas se por veces vés  

 se hai pracer ou se hai pecado 

se pura carne ou etéreo hálito 

se o discurso é propio ou emprestado 

se cadra masoquista se cadra sádico 

 se de vez falas ou se acaso dime 

se aforro animoso ou temperado 

se é liberdade ou servidume 

se é de noso ou é privado 

 se talvez todo suba ou baixe  

se media verdade ou mentira 

se desfacer ou que todo encaixe 

se cadra afoga se cadra inspira 

 se hai ledicia ou desventura 

se ti mesmo se acaso nós 

se vendas ou puntos de sutura 

se ao fin falas ou se perdes  a voz 
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pasaxe bíblica 1 

 

a parella ficou condenada 

a vivir eternamente no paraíso 

presa dunha incómoda parálise de decisión 

motivada polas numerosas e variadas ofertas 

ofrecidas de modo persuasivo 

pola intelixente e tenaz mediación  
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poema escatolóxico 

 

fomos tantas veces inmortais 

que non sabemos en que hora é esta vida 

e a estas alturas aínda non temos nada claro 

que clase de estratexia deberíamos empregar 

que tipo de crenza coherente 

intuindo e incluindo o regusto absurdo en todo 

seguimos no entanto a comprar pan e ensalada 

e asistimos puntualmente ao traballo 

con toda a ansia relativa por vivir 

dúas vellas e tercas imaxes afloran no maxín 

na primeira nespras rebuldeiras na porta dun enxamio 

na segunda o retrato dun home humilde gaveando 

medramos no mundo antes de visitar as escolas 

as mans traslocen as marcas das idades pasada e temperás 

porsupositariemente enefectivamente 

se existe un relato –de habelo- ha ser curto e moito menos sentimental 

non vale crear unha atmosfera agradable con tufiño a celuloide 

sobran as masas dos figurantes crédulos 

a poboar a escena onde o protagonista morre 

comesto polo seu pasado 

o tempo aquí –xa o vimos- o tempo non discorre 
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é pausa dolorificada  

ansioapresada  

illastada 

carrexan o vestiario para sentir o roce 

calzóns inxaculados e bragas  

limpiadosamente brancas 

a roupa é o espello da alma  

pero para a liña que separa non hai manubrio 

somos un trinta por cento razón escura 

e a conciencia é un alarmacén blindado 

porsupostalmente obviamos escribir 

para contar a alguén que significado ten  

cagármonos de medo 
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ágora 

 

cando regateo  

quero pensar que baixo  

as sobredimensionadas  

expectativas dos crentes 
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hai paxaros dentro de ti 

 

hai rosas dentro de ti 

píos de aves exóticas entran pola túa xanela 

eres un ser un felino azul e gris 

e non hai ruído na conciencia 

e dis  isto é a felicidade 

fago o que eu quero o que decido 

e isto gústame 

amo esta situación 

quéroo  dis 

o plan require do meu entusiamo 

altas doses de sacrificio 

pero os soños  insistes 

pódoos facer reais 

non ha lugar para o derroche 

de disciplina e concentración 

mais es outro  exemplo da falta de tensión 

elixes 

compites 

medras 

dicíndote libre 

porque non cho paran de repetir 
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a orde 

 

semella non houber renuncia 

nada gravoso para acadar a salvación 

dos tres votos o da obediencia 

e nos bancos a evanxelización 

casas mercados  escolas 

abafadas de fervor submisioneiro 
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escola 
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desfibrilador 

 

o centro de traballo puxo a disposición do persoal 

un desfibrilador portátil como medida de seguridade 

no marco da súa política interna de prevención de riscos 

o encargado é previamente instruído 

no uso adecuado das técnicas de reanimación 

de arrítmias e de morte súbdita 

cando alguén perde o pulso 

a presión chega a cero 

o corazón deixa de bombear 

e ten lugar unha perda total de inconsciencia 
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moralina 

 

nada indica que algo perdure máis aló do que diante ve 

tampouco no vello cemiterio de old carlton 

onde o fastío enxuga os paseantes  

a buscar rastros tras das naos envaradas dos ionquis 

ao pairo da efémera seca 

un mausoleo pechado reconvertido en cagadoiro 

as lenes marcas borrosas dalgunha man que escrebe 

ou simplemente a lisa superficie do esquecemento 

acó xace un rico comerciante da outrora gloriosa vila 

e nun lugar principal a tumba do gran economista 

riba da que senta un desleigado home maior 

sobre mantas e cartóns 

demasiado exquisita a riqueza da nación  

impostada e falsa a voz do contable 

o vello cruza man sobre man e pensa 

 

mentres eu sigo a buscar a lápida do ateo  david hume  

como moralina do seu poema 
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homo ludens 
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parte de querra 

 

sesenta millóns de persoas desprazadas 

polas guerras o odio e a represión 

unha parte do que se dí 

unha parte do que non se escoita 

en parte sirias afganas somalíes e sudanesas 

en parte nenos e nenas e adolescentes 

en parte mulleres  

partidos todos cara esta parte 

aloxados en campos de concentración 

en parte limbos nos que o desexo afoga 

petición lenta de burocracia lenta 

en parte vidas revogadas ou deportadas 

por cálculo electoral 

partidas en parte polos aparatos do poder 

e os media 

en parte por racismo  

en parte por seren pobres 

en parte polo doce inquilino que habita nas almas 
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emigrantes 
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cuña publipoética 

 

non sei se estou seguro 

seguro  iso  non estou seguro  si 

pero despois  non sei 

se sigo seguro e vén a dúbida  

seguro que vén a dúbida  iso tamén 

tamén  iso seguro 

pero despois é que non sei  

si  non  despois é que non sei 

a dúbida é insegura  iso seguro 

si  si  seguro 

e nacen as incertezas 

si  iso tamén  as incertezas sobre o seguro 

si  seguro   iso  si  si  

sobre o certo e o seguro tamén 

tamén  iso seguro 

pero despois é que non sei  non sei 

as dúbidas e as preguntas  seguro  

si  si  tamén  iso tamén os reveses do seguro 

iso  seguro  seguro  si seguro  si  iso tamén é seguro 

os reveses do seguro iso tamén 

iso  seguro  si  si  seguro  seguro  si 

iso tamén 
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podcast navidul 

 

teño que elexir que veña a miña nai a dublín 

ou que me mandedes unha maleta de xamón 

ou sexa vamos miña nai ou xamón 

é moi difícil que fago? 

miña nai ou xamón? non o sei 

xamón ou miña nai? non o sei 

xamón si eu creo que é xamón 

a miña nai non se vai enterar  

pero o xamón é moito xamón 

mándolle un pouquiño  

a miña nai de xamón 
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lista para gustar 

 

por fin o mundo cabe nas túas mans  

a vida é móbil 

destapa a felicidade  

sobe ao carro da ilusión  

comeza o día cun sorriso   

apetéceche un día redondo  

sente os latexos do teu corazón  

porque ti o vales 

sen corazón só seríamos máquinas  

eres o fresco do barrio 

e tes un sorriso profident 

séntete desexado  

sé orixinal  

inspírate 

responde ao reto do sabor  

o sabor dunha nova xeración 

os desexos invitan a soñar  

arranque instantáneo ¡torrente de luz! 

xa é primavera no corte inglés  

salta cara adiante  

simplemente faino 
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cara ao lugar máis feliz da terra  

onde os soños se fan realidade 

onde apostan os que apostan  

porque hai cousas que o diñeiro non pode mercar 

o algodón non engana  

as cousas son como son   

porque ti non es parvo  

non es ti cando tes fame   

e cando fas pop xa non hai stop 

a túa grandeza agarda  

é cousa de homes  

mellora o teu tren de vida 

pensa diferente  

pensa en verde  

pensa en grande 

o éxito é un xogo mental  

a imaxinación en funcionamento  

un pracer para os teus sentidos 

funciona para que ti funciones  

con carrefour é posible 

faino todo  

con bosch ti podes  

co cariño de sempre 

sempre coca cola  
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ao teu lado en todo momento  

compartindo a pantasía 

a máis tenra sensación  

alimentando a túa vida  

demasiado boa para ser light 

conectando persoas  

que non se moven que non se notan que non traspasan 

desafiándoo todo  

I´m lovin´ it 

aforra diñeiro e vivirás mellor  

e se pagas máis é porque queres   

un pouco de pasta basta 

serás o que eres   

a carne con carné  

onde esteas e á hora que esteas 

e se un descoñecido che regala flores iso é impulso  

my life my card 

vive no teu mundo xoga no noso  

o presente xa é parte do pasado  

e non hai substituto 

red bull dache alas  

sínteste flex  

máis fino e seguro  

máis bo ca o pan 
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eres auga my friend  

gústache conducir  

ir de marca en marca non de rúa en rúa  

non sabes o que citroën pode facer por ti 

ás veces necesitamos un pouco de sur para non perder o norte  

volverás á casa por nadal  

a caricia que alivia 

despois do que máis che gusta é o mellor que che senta  

á túa república independente 

se non hai casera iraste  

dirás adeus á graxa  

a vida non está feita para contar calorías 

que a sorte te acompañe  

ata onde queres chegar?  

estamos moi preto para levarte moi lonxe 

nunca a televisión chegou tan lonxe  

lista para gustar 

un dous tres picadora moulinex 

un dous tres picadora moulinex 

un dous tres picadora moulinex 

repetimos 

un dous tres picadora moulinex 

un dous tres picadora moulinex 

un dous tres picadora moulinex 
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fe na carne 

 

os sonderkommandos introducían os corpos  

dos prisioneiros asesinados 

nos fornos de alta temperatura  

para seren reducidos a cinzas 

homes maduros  mulleres infantes xudíos  

homosexuais disidentes intelectuais 

artistas prisioneiros de guerra xitanos negros  

pentecostalistas masóns  

testemuñas de xehová comunistas socialistas  

discapacitados mestizos anarquistas  

 roxo inglés 

curte selado a ámbolos lados a lume alto  

o centro crú e inclusive frío 

a temperatura acada cincuenta e cinco graos durante o proceso 

os órganos e tecidos suaves son vaporizados e oxidados pola calor 

a graxa humana fundida e extraída  

axudaba primeiro á combustión dos corpos 

para aforrar petróleo e carbón 

 termo medio 

termo ideal porque a carne non perde a súa xugosidade  

e a intensidade do sabor 
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selado ou marcado á grella deixando o centro vermello 

a temperatura acada aquí sesenta e tres graos 

o cráneo conservaba a súa forma  

coa graxa sobrante dise que facían xabrón 

non importa que non sexa certo dá igual  

que foran tulipas de lámpadas de salón 

os ósos triturábanse en máquinas deseñadas  

para que os restos ficaran reducidos a pó 

ósos reducidos a pó 

termo tres cuartos 

perdendo xugosidade e con ela sabor  

o centro da peza torna a café claro 

coas beiras perfectamente cocidas  

e a temperatura gradualmente a subir 

estamos xa nos setenta e un graos 

a empresa topt e fillos   

especializada en fornos de panadería e minaría 

fabricou fornos para a cremación industrial  

en colaboración co enxeñeiro kurt prufer 

para acadar a solución final 

crematorio de auschwitz-birkenau crematorio de belzec 

corporación alimentaria guissona s.a. crematorio de majdanek 

el pozo alimentación s.a crematorio de chelmo 

grupo coren crematorio de sobibor 
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campofrío food group crematorio de trebinka 

grupo alimentario argal crematorio de maly trsostenets 

campiñas de laíño crematorio de jasenovac 

sadepor e compostelana de carnes 

termo ben cocido 

termo menos recomendado  

a carne perde un setenta por cento a súa xugosidade 

queda dura aínda que sexa un corte de calidade 

o seu aspecto é gris e fica practicamente seco 

a temperatura sobe finalmente a máis de setenta e sete graos 

a presentación e o delicioso aroma non permiten  

percibir o cadáver 



40  

online 

 

 

 

 

 dominated dogging busty curvy lingery horny milf blonde woman 

dogging busty curvy lingery horny milf blonde woman 

  busty curvy lingery horny milf blonde woman 

curvy lingery horny milf blonde woman 

lingery horny milf blonde woman 

 horny milf blonde woman 

blonde woman 

woman 

man 

 

 

 

 

 

 



41  

home inalámbrico 
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sala de embarque 

 

pasado o control 

as ànimas en pena 

foron autorizadas  

a vagar por outro alén 
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rito de clausura 

 

colles a picadura o filtro e o papel  

pousados na mesa de madeira do cuarto 

extraes unha presadiña e deposítala con habelencia  

sobre o miúdo lenzo amoldándoo 

para o óptimo acomodo da embocadura 

envolves con tanto esmero e pulcritude 

para o mollado trazo da lingua 

que a entrega faise sutilmente mórbida 

a herba pide a túa embriaguez 

mais dis que aspiras decote  

a coidar a túa orde no común decoro 

confiando en que todo volva a ser custodiado 

nas pautas marcadas dos teus ritos de clausura: 

as frangullas ciscadas apañadas nunha man 

as bolsas consumadas alonxadas nun estante 

as cabichas metidas nun frasco estanco 

a borralla nun numerado tarro azul 

incluso o fume... 

o fume queda dentro 

dentro  

o fume queda dentro 
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pasaxe bíblica 2 

 

dende o primeiro ao derradeiro 

espello manta e pandeiro 

reflexo para o pasmo 

sombra para a trampa 

baile para a culpa  
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1984 

 

os individuos autocríticos 

eran comunmente transportados 

en coches patrulla e ambulancias 
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ateo 

 

non 

creo 

en 

 



47  

I+D memorial 
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neocon 

 

con sumo 

gusto 

consumo. 
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ama 

te 

non 

te 

te 

mas  
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 pensa que a alma 

non é un hálito 

senón un hábito 

e que a ansia toda  

fica aquí 
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traballo temporal 

 

ao bordo xa da depresión 

abandonou temporalmente 

as listas do paro 

para cubrir unha bacante 

 

William Adolphe Bouguereau(1825-1905)  
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ruído 

 

un batracio ostentóreo e receloso 

a traballar en aturdimento 

cro cro 

creo creo 

traballa o sapo para o seu deus 

cada un para cadanseu deus 
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política represiva 

 

o ministro do interior 

instou  ás forzas do orden 

a reprimir as masas 

con balas de moda 
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a riqueza do coidado 

 

nunca a esperanza destemida 

ser tacto e circunstancia 

e sen olladas afrixidas 

frechas romas por veces acertan 

e dannos 
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poema dixilosófico 

Si tú también piensas que primero están 

las personas y luego todo lo demás, y 

que ser digital no es un fin sino un me-

dio, estamos conectados. Cuando quie-

ras. Como quieras. Donde quieras. Hazte 

seguidor de la Digilosofía. 

 

outra volta a súa pica en flandes  

a filosofía vaise para non volver 

transmutada en crípticos códigos  

nos que disipar as conciencias 

conducindo rectamente o porvir  

cara a terra prometida do espíritu absoluto 

o prezado imperio do privado  

descarnados nodos apresados no instante 

na sorte do advenimento previsto  

para todo o que poida acontecer 

o fin é axustar as miradas  

modular as frecuencias da nosa propia voz 

a súa cantinela alela o xuízo  

de non sermos felices se cautivos 

a ignorar a ocultación 

as mans ebrias adoecen de frío  

peor aínda cabo deste colapso nas arterias de todo o vivo 
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acomodado hoxe o estantío na rotina do feliz  

e moito antes nas angueiras do facer 

hoxe nas áreas desertas xurden redes de servizos  

caixas remotas do inocente acoro  

expendedoras de orificios  

virtualmente furados nas habitacións 

esta voz do outro en falso  

non é nosa e nin siquera é voz 
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campo-solar 

 

eís a evidencia de que todo 

é arrabaldo en abandono 

nas hortas da periferia industrial 

os sistemas programan o cambio 

no compás das mans 

uñas mecànicas que rabuñan a terra 

pondo a semente de naves e silos industriais 

nos arcéns capas de chatarra e tuberías 

rodas guindadas e bolsas de lixo 

ruínas de noso demoradas 

a casa e o traballo mediando como excusa 

e nós a sermos cadea para a derrota do vivo 

simplemente o apéndice 

e sen voces para ler o mundo 

ermas hectáreas da desolación 

dentro e fóra abafa o ar quente 

fóra e dentro levedan os páramos 
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pintarada 1 

 

homo sum 

humani nihil 

a me 

allinenum puto OUTRO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pintarada 2 

 

o medo  

é a navalla 

do mal. 
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os do non 

 

 

 

 

 

                                        N 



60  

poema ex pansionista 

 

ex clusivo ex perto ex tasiado ex ultante  

ex huberante ex itoso ex travagante ex céntrico  

ex peditivo ex cesivo ex asperado ex altado 

ex plorado ex plicado ex planado ex acto  

ex aminado ex traído ex ceptuado ex traviado  

ex portado ex hibido ex pugnado ex pulsado  

ex comungado ex piado ex pedientado ex orcizado 

ex patriado ex ilado ex ecutado ex cluído 

ex purgado ex ecrado ex ternalizado ex cedente 

ex plotado ex propiado ex poliado ex terminado 

ex ánime ex humado ex cremento  ex tinto 
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pintarada gestalt 

 

fondo e figura 

ate a sepultura 
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o sostén da familia 



63  

o cariño da compra 
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remol 

 

que non se apague a luz nos espacios da resistencia 

nin os vellos oficiantes da fala e dos apeiros da man común 

o fogo que incendia os instantes da vida vella 

han ser a chama da memoria de nós 

o punto xusto de gallardía contra a infamia e o oprobio 

infeliz escena para crédulos e desatendidos 

cómpre se decatar do maleficio desa caste enferma  

que obriga ao desamparo de andar sempre de costas 

non habemos ser lobos solitarios non 

nin turba que asola a morada dos semellantes 

senón lixeiras e vulnerables avelaíñas que buscan a calor 

prende o lume para que non se apague a esperanza 

que boten fume as cheminés como signo de salutación 

chamade ás portas e que se abra en canal o corazón 

lapas a estourar no cerne como achas 

faiscas a escintilar na concentrada mirada 

aire para avivar o remol 

terra propia  

nome propio  

casa propia 

lingua propia  
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vida propia 

os chanzos dun camiño a desandar 

o regreso quizais teña conta pendente do presente 

talvez fora o seu amante distante 

que persudade con promesas de tantos himnos e bandeiras 

que nos queren en formación 



66  

elixo 
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híper 

 

vós mans 

nós estantes 
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sabia hortaliza 

 

hai hortalizas que simplemente se pelan  

pero hai outras que ademais interpelan 

apio pepino e cebola sen ir máis lonxe 

magnas adalides do humor acedo 

e do retruque filosófico 

lanzan decote unha mensaxe para aquén  

un aviso de inconformismo acedo e vacilón 

que sobe do fondo mesmo do intestino 
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rasca megarrápido 

 

operario botando chispas 

hipotecario ao instante 

precario ipso facto 

lumpen nun chasquido 

solidario nun abrir e pechar de ollos 

contestatario en cero coma 

revolucionario a toda mecha 

libertario voando 

victimario nun satiamén 
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 dolo 
 
 
a enfermidade e a morte 

son sempre  

unha man que borra 
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a lección de física 

 

o mestre dixo que os telescopios ópticos  

era instrumentos que ampliaban o ollo humano para a visión 

que podían observar e medir obxectos lonxanos  

ao captaren diferentes radiacións 

que tiñan máis nitidez no campo de visión 

coa que acadar unha maior magnificación 

e que incluso había algúns que apuntaban  

cara o espazo profundo 

pero que con todos sen excepción  

mirabamos sempre o ceo con moito atraso 
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grupos depresión 

 

especuniadores grandilocruentos 

legalpones avaraccionistas 

recautimadores bancadulados 

empresidiarios constrictucionalistas 

conservanidosos franquilosados 

merdenarios economicidas 

primatizadores mentirmediarios 

aforrazonadores monetonanistas 

emprestarugos rentacostalistas 

bursatanarios corporratistas  

rencortodoxos divisistas 

malimalistas puritarios 

relicántropos procesionarios 

patrioticidas 
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semana santa 

 

rechonchas ringleiras de sebosos automóbiles 

discorren pesadamente polo graxento bandullo das cidades 

o sol é un valde de unto 
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coplilla da memoria 

 

a cal e canto 

fosiliza o pranto 

o celacanto 
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