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I 

alguén fora dicirlle que había algo de luz 

no fin do corredor 

un cuarto con lectores ou amantes 

prendidos a unha lámpada 

a daren conta certa da paixón 

mais el non precisaba oh nada que xurdise 

das voces dos humanos 

nin cantos nin palabras nin soños nin consolos 

só un eco dos enigmas a sombra dos misterios 

o pórtico entreaberto unha cancela 

que dá para un panasco con cabras a roer 

a herba que lle medra para marzo 

  

fartara de saber segredos ou astucias 

de ser a testemuña tristítimo albacea 

de ver verter no saco da tristeza 

borralla da esperanza 

por iso non seguiu aquela senda 

virou de cara ao sur 

a algunha desas vilas onde nace 

o mar do esquecemento 

II 
 

gardou logo nos cofres as xoias desveladas 



os ouros que fervían nun brillo de ilusión 

e foi seguindo círculos e rodas 

varandas que deixaban ollar para o silencio 

e viu a luz que acenden os misterios 

  

dispúxose daquela moi dentro da súa casa 

o mesmo que un espello que olla noutro espello a imaxe de si mesmo 

  

saía a camiñar 

  

seguía os cursos altos das aves polo outono 

e ás veces recollía pigmentos do serán 

coa cámara de fotos 

  

tamén bebía en vidros os líquidos dos campos 

insomnes bebedizos que viñan acender 

no corpo o seu inhóspito desexo 

  

e fíxose distante 

de feito inescrutable 

  

un longo e devalante discurso de si mesma 

como todos os discursos 

como todos os suxeitos dos discursos 

  



eu son, dixo por fin 

a escura pega ida, 

a ave que alimenta as néboas na distancia 

III 
 

o curso daquel ano fixéralle gardar 

na sombra algunha tarde 

e noites no caixón do olvido e dos enigmas 

que todo foi sumido no insomne devalar 

das horas como paus deitados por un neno 

nas augas río abaixo 

  

(alguén tirando anacos de madeira 

e o fluxo da corrente conducíndoos 

barquiños que se perden no fondo da distancia 

e son no soño inxenuo a heroica frota 

que os ventos levan lonxe a combater 

nos círculos da historia) 

  

o curso daquel tempo vertéralle algún viño 

nos cálices do rito nas roupas de morrer 

e quixo que un oficio sagrado o conmovese 

con músicas e sombra 

e quixo que algún verso brillase como un himno 

da alma conmovida 



os himnos que abril ergue nos pórticos do ano 

as abras que abril abre con flores e con luz 

IV 
 

no fondo da mirada levaba un manancial 

que ás veces derramaba a música do enigma 

e o corpo flexionaba en cólicos escuros 

  

nos tempos do seu tráxico labor 

nas tardes en que o vento esparexÍa 

amante o seu cabelo 

o mesmo que un exército a izar unha bandeira 

tamén de alí vertían misterios as palabras 

mostrando a plenitude rotunda das hortensias 

no medio do verán 

nas longas agonías de setembro 

os días en que o outono regresaba 

e tiña unha voz de ninfa ou de sirea 

igual que se estivese 

verdadeiramente louco 

  

que non era a flor de luz que o século soñaba 

tampouco a flor de lava da terra como incendio 

senón que era unha liña de pétalos prendida 

un sulco que lle abriran polo centro da tristeza 



mais ben unha demencia de sons e de palabras 

  

gardeina para sempre nun caixón 

entre fotos e cartas e nostalxias 

e nunca máis volvín saber dese misterio 

tamaños foron daquela o esquecemento 

a preguiza 

e a ignorancia 

 

V 

e foron logo os días do corpo derrubado 

e Nietzsche viña triste a consolarme 

gaiteiro do solpor 

  

e foi por eses meses que Elektra pareceu 

eléctrica e azul febril computadora 

e foi que Nietzsche díxolle Elektra que procuras? 

non ves que este mortal xa vira cara á noite? 

  

e todo estaba a arder 

vertéranse palabras de lume polos montes 

e enchíanse os caldeiros de chuvia e de silencio 

e Elektra andaba alí 

ditando os seus fragmentos presocráticos 



pois tiña esa vontade de ser forever young 

de ser unha película xa vista 

  

e díxenlle eu chorando cantando unha nostalxia 

que as rodas que anden vivas 

a dar voltas enormes 

no fondo dos planetas 

conxuguen o teu verbo 

e teñas neses círculos elipses espirais 

a liña que ha de ser a singradura 

e sulco do teu canto 

  

e foron logo os días azuis da curación 

e Nietzsche bendicía o meu calvario 

VI 
 

cheguei daquela a un porto no leste do verán 

na terra onde florecen as figueiras 

e fun buscar a illa dos naufraxios 

Elektra non paraba de bicarme 

e Nietzsche andaba incerto 

perdido na súa sombra 

e dei co pozo antigo 

aquel o dos oráculos 

e souben dos camiños que esparexen no destino cos seus dados 



e quixen camiñar 

mais era xa moi tarde 

a noite estaba impresa na luz do firmamento 

erguera no misterio da alba engalanada 

un voo de cisne branco 

a xeito de bandeira ou de consigna por todos os fracasos 

un cisne que era cántico e misterio 

un cisne que era música da dor 

e puxen sobre a torre outra bandeira 

e ollei para a distancia e para o ocaso 

e Elektra non paraba de bicarme 

e Nietzsche camiñaba pola sombra 

VII 
 

un día dei en celebrar o voo da mocidade 

e foron devalando as músicas dos anos 

as follas que os salgueiros deitaran na corrente 

os beixos que escorreran pola pel 

e todo foi veloz como unha anguía 

correndo río abaixo 

  

e logo naquel cumio o século virou 

e foron decinando os substantivos 

e foron esvarando os verbos todos 

e a mesa ficou limpa 



e todo polo chan 

  

ninguén daba resposta 

e fun rompendo ánforas e enigmas 

e fun prantando pedras no xardín 

e vin como chegaban as brancas raparigas 

e as pálidas hortensias se estragaban 

  

un ano houbo un incendio e outro diluviou 

e vin pasar outonos como caixas 

e barcos carretando a cinza e o silencio 

e lustros que caeran da música vertendo 

un círculo de prata 

  

e vin no corpo vello arder unha figura 

e os fumes do holocausto que prenderan 

nos templos nas cabanas nas tabernas 

nacións de mansos bois e túzaros traidores 

 

VIII 

paraba naquel tempo nun cuarto de alta sombra 

con vistas ao solpor 

a música fervía polas ondas 

e viñan varias brisas embriagadas 



e todo estaba inerme e derrubado 

prendido nunha cruz do tempo que se ía 

  

e vina entre os espolios do naufraxio 

Elektra miña vida! 

  

non tiña o ton dourado do triste acordeón 

nin era tan escura como a noite 

levaba algo de luz 

e todo ao seu redor cabalos parecían 

turrando das carrozas invisibles 

  

e andaba xunto a ela o tétrico albacea 

o morno secretario 

aquel a quen deixara fervendo as augas negras da moral 

  

ei Nietzsche vello amigo! 

e púxose a asubiar ollando para as illas 

  

e só no cuarto escuro de noite redixía 

epístolas de cinza e músicas de luz 

 

IX 

alguén chegou dicindo que os tempos fenecían 



que a porta estaba aberta e viña algo de sombra 

que a noite andaba fóra contemplando 

o sulco que deixara aquel solpor 

  

e había moita xente a procurar 

un taxi algún transporte baleiro iluminado 

un tempo ou un espazo que reunise 

as dúas condicións 

acougo afastamento 

  

e nós ficamos vendo aquela sombra 

  

podíase mirar do alto ou por abaixo 

a rentes ou de lonxe 

e tiña aquel aspecto prodixioso 

do engano e da ilusión 

mais era a Negra Sombra esa paisaxe 

que fica alén dos montes e da chuvia 

  

e díxome tocando Elektra o seu piano 

non perdas nunca a fe 

nos músicos errantes 

aqueles que padecen 

o cólico da euforia 

e senten o rumor 



da tarde na cabeza 

  

e Nietzsche desde lonxe bebía o seu licor 

e tiña o grave aspecto do que espera 

a voz de Dionisos 

X 
 

as torres que se ergueran na fonte do desexo 

con cánticos e odas e fogos de artificio 

pertencen aos perdidos territorios 

lugares que inda brillan emerxen sobre os mapas 

igual que se levasen a orquestra do verán 

tocando unha charanga de chuvias e mosquitos 

  

son épicos espazos erguidos no combate 

da vida contra a morte 

da noite contra o día 

no pálpito febril da mocidade 

e gardan esa fe do tempo inesgotable 

dos anos como un fío sen final 

  

quen chegue agora ás torres no empeño da ascensión 

e dea en propagar as liras con que canto 

e sinta o mar inmenso 

e vexa azul o ceo 



será porque pertence aínda a esas familias 

os grupos ambulantes que soñan con chegar 

un día ata os solpores da distancia 

  

felices sexan pois aqueles que derraman 

as horas como incenso polos templos 

os anos como mirra nun altar 

felices porque teñen aínda esa mirada 

febril dos soñadores 

e gris dos viaxantes 

e fican ben ben lonxe 

dos cegos dos escuros 

dos loucos 

dos incrédulos 

XI 
 

entón foron ferver a roupa que mancharan no tránsito dos ríos 

e andaron varios días camiñando baixo o sol 

o vento a debuxarlles na pel unha tristeza 

que o aire lles lambía as cicatrices 

e houberon de verter o seu silencio no corpo dos oboes 

no ébano labrado de antigos clarinetes 

(oh todos instrumentos do azar e do destino) 

e houbo quen os viu e díxolles benvindos 

que sexa o voso andar por terras do confín 



un signo do misterio e da tristeza 

que ampara en occidente 

no pórtico febril do mar precipitado 

o cólico dos signos 

e houbo quen dispuxo nupcial festividade 

e xentes que tomaron de vez a iniciativa 

de encher a noite inmensa de luces e de lóstregos 

foguetes que estoupaban no alto como un hálito 

  

eu era por entón un bosque derramado 

as árbores vertían resinas minerais 

e tiña o corazón nunha vertixe 

 

XII 

os días foron logo vertendo as súas mazás na terras enlamadas 

e viron como as árbores maceiras se achegaban a unha certa idea de beleza 

e aqueles meses crueis prenderon como chama nun bidón de gasóleo 

  

eu era o que levaba as chagas máis visibles 

aquel que esparexía os flocos constelados da cicuta soprando sobre a man 

o mesmo que pousara os dedos a sangrar na lámina do espello 

os dedos que escribiran por riba do meu rostro palabra ilexibles 

os signos de estar preso na linguaxe 

os círculos gastados de soñar 



  

e foron logo os días chegando coa súa luz 

deixando que os pigmentos derramasen a sombra polas casas 

e foi fermoso andar polo xardín 

sentindo como as parras fervían viño novo 

probando aquelas uvas de tinto gorentosas 

a terra nun resumo mineral de líquidos e azucre 

XIII 
 

daquela oín chegar o barco do silencio 

non era unha ameaza 

(mais ben como unha flor) 

e púxenme a tecer unha grinalda 

con follas de maceira e con hortensias 

e souben que os invernos xa pisaban 

as táboas do faiado 

levaba inda fragmentos de herba no cabelo 

e tiñe os labres cansos de falar 

tamañas as palabras que os séculos dixeran 

que fora a miña lingua o tránsito das décadas 

e todo canto un día fervera polos nomes 

deixara alí sinais da súa presenza 

e souben que era triste percorrer 

as tardes os camiños os libros o desexo 

e nada máis valía que a parada 



unha longa e minuciosa quietude a detención 

definitiva dos ventos e dos ríos 

e amei como unha estátua dos mares conxelados 

o ártico de min 

XIV 
 

el tiña aquelas tardes un barco que levar 

sen rumbo polo fondo da mariña 

e algunhas illas breves máis ben como penedos 

dispostas no horizonte como guías 

  

fuxiran as semanas máis grises dun inverno 

chegaran os primeiros renovos ás maceiras 

e xa a cegoña erguía a casa polo cimo 

disposta a ter asento na terra e na distancia 

  

a torre estaba aínda soñando coas alturas 

izando a súa figura de luz contra o solpor 

deixando que o seu raio sen fin se esparexese 

  

e as tardes perduraban na espera de tormentas 

os corpos debruzados a ollar para a distancia 

por ver se ao lonxe viña a nube que vertese 

o cólico do mar ese tormento 

feliz e sen mesura 



  

entón sentiu a voz ferver polos adentros 

non era máis que un signo do rumor 

e soubo que esa música medraba 

e foi coñecedor da luz que lle fervía 

acaso como a aguia que quieta alá no alto 

solemne comparece ante a tormenta 

XV 
 

e foron logo as dársenas enchéndose de barcos 

e o porto foi inzado de vapores 

e todo tiña auga salgada derramando 

os ferros bronces cobres a tristeza 

e soubo que morría aquela tarde 

que nada máis cabía que esperase 

xa núa e desolada a forma corporal 

que foi o seu transporte na existencia 

  

e o certo é que viviu despois daquelas horas 

que tivo na fortuna de seguir 

igual que o barco errante 

despois dunha tormenta 

as áncoras izando 

as velas despregando 

a liña do horizonte e do destino 



oh sempre outro destino 

  

e entón ollou a Elektra entre as materias 

un corpo prodixioso 

a forma do ideal 

e viu que tiña boca e que bicaba 

o mesmo que unha serpe 

  

e díxolle camiña 

de xeito que a túa sombra non te siga 

o sol a dar quentura nas túas costas 

non luces por adiante 

nin sombras laterais 

que vexa todo o mundo que segues un misterio 

XVI 
 

el daba por entón un libro por un beixo 

e tiña os labios cheos de silencio 

custáballe falar 

  

o corpo comezaba a súa deriva no límite das noites 

e todo canto vía ficaba rexistrado 

na cova dos misterios da conciencia 

  

non era máis que un barco 



seguindo a singradura 

das torres polo fondo do fondo do horizonte 

e tiña as velas rotas 

o vento a perseguir 

os lombos debruzados dalgún remoto outeiro 

os cumios consumidos dun penedo 

igual que se a paixón buscase un templo antigo 

o centro en que erixir de novo o seu altar 

  

andaba algunhas tardes polos campos 

cortaba para si ducias de flores 

e daba o que pedisen aos pobres esmolantes 

e lía moitos libros sobre Grecia 

  

e foi por esa altura que os campos se perderon 

ninguén daba con eles 

e todo eran cidades e lugares 

con casas con alpendres con tabernas 

con vellas catedrais 

e foron os seus ollos perseguindo 

os restos dese soño 

a porta das igrexas da paixón 

e só puido mirar materias consumidas 

un cravo enferruxado 

 



XVII 
 

seguiu eses camiños buscando unha lanterna 

algún deses trebellos que deitan unha luz 

e furtan por un tempo a escuridade 

e soubo que eran épocas de sombra 

  

o campo estaba inzado de xente a camiñar 

cos brazos alongados apalpando 

e daban entre todos a impresión 

de seren cegos loucos 

dementes que perderan o don da claridade 

os rostros que esqueceran os seus ollos 

  

e puido comprender que se chamaban con nomes de misterio 

palabras nunca antes pronunciadas 

vocábulos que os ventos roubaran nalgún pozo 

e frases como enigmas 

  

entón saíu o sol e todo foi igual 

ninguén podía velo 

e ían camiñando cara ao río 

caían polas beiras dos regatos 

morrían afogados 

  



e el púxose a berrar 

e viñan cara a el 

quen sabe o que entenderan 

e víanse nas linguas labirintos 

e tiñan entre os dentes o solpor 

  

da torre penduraba o corpo dun suicida 

 

XVIII 

 

Elektra vendo aquilo puxérase a chorar 

e as bágoas lle caían sobre as teclas do piano 

facendo estraña música 

  

e o pranto foi virando nun canto estarrecente 

a morte en nacemento 

as tebras nunha luz 

e viu como fuxían do cárcere dos dentes 

as sombras dunha idade 

o parto dunha época feliz 

e soubo que era triste estar calado 

e púxose a cantar 

  

e Elektra tan eléctrica fixérase unha lámpada 



un sol que esparexía melódica de luz 

e foron os seus anos regresando 

e puido contemplala 

na flor da mocidade 

Elektra espreguizándose no leito pola alba 

Elektra adormecida no leito xunto a el 

 

XIX 
 

calou daquela Nietzsche o seu misterio 

e puxo nos caldeiros a ferver 

un pouco de tristeza 

e deu en enxergar aquilo fumegando 

  

entón Elektra viume a tocar o clarinete 

e díxome Manuel podías procurar 

o acougo da quietude e a parada 

mais eu que tiña o corpo co licor 

que o incerto Nietzsche me fixera 

beber na súa compaña 

repúxenme do vento da chuvia da presenza 

do brillo que deixaba o seu cabelo prateado 

do estraño magnetismo 

e díxenlle non é 

moi lícito calar 



non son estes os tempos do silencio dos poetas 

  

e quixo que a gardase entre os meus brazos 

o mesmo que unha pomba 

  

e díxenlle eu Elektra miña vida 

non son xa partidario 

do amor esa falacia 

  

e foi virando lenta no seu baile 

seguindo a ladaíña que tocaba 

e mesmo houbo un instante en que pensei 

que iría dar ao mar 

  

mais Nietzsche estivo atento e recolleuna 

xentil pasoulle un brazo polo van 

 

XX 
 

a praia estaba chea de gaiteiros 

e Niestzsche fora pór as tres hamacas 

no límite do mar 

 

e foi que nun instante vertéronse palabras 

ditos vellos que levaban un século esperando 



e todos coa certeza das mentiras 

das grandes mentiras 

(pois é todo o que sabemos 

algúns compases que cantar 

unha doce melodía 

e as palabras esperando como esperan 

os feridos os sangrantes) 

 

e foi que non chegaron ambulancias 

senón pombas escuras 

as aves que percorren as prazas procurando 

as migallas das mesas dos cafés 

 

e dímome daquela o Nietsche visionario 

os ollos ocultando con lentes para o sol 

redime as túas verdades 

igual que se levases 

un feixe de pecados 

 

e a praia estaba chea de cabalos 

e Nietzsche foi pousar a súa mirada 

no límite do mar 

 

XXI 
 



E sentou a contemplar o pobo triste de Galicia. 

  

El era dos que andaban carretando os cadaleitos, 

os sinxelos ataúdes do misterio. 

Aquel que, encadeado e preso sen porvir, 

os pórticos e sombras, as prazas e ruelas, 

solemne percorría, 

insólito almirante das frotas afundidas. 

  

Erguido entre as materias que a tarde foi pousando 

nas covas da tristeza 

viradas para sempre a un sol que esmorecía 

expuxo o seu velamio aos cólicos do vento, 

deixou que as augas fosen levando o seu fluír 

de sopros abafados, de aires compunxidos, 

de corpos como naves varadas nas baías 

ao pé de catedrais, 

asombros dunha luz batendo contra o mundo, 

e dixo que era tempo, 

o mesmo que alguén grava con ferro de cincel 

palabras sobre as pedras. 

E deu algún traspés nos banzos ou na porta. 

  

Mais era que pasaba o pobo triste de Galicia 

seguindo a prefixada derrota da paisaxe. 



  

As torres que se erguían no límite da néboa 

sentiran que a borralla formaba un horizonte 

camiños nos cruceiros e rumbos nas estradas 

e daban en caer 

igual que precipicios 

as torres como áncoras e liras 

as torres como incendios e naufraxios 

as torres como pontes e teatros 

  

E púxose a mirar os corpos que pasaban. 

os corpos que a ruína, amante, posuirá. 

o incógnito volume que todos procuramos 

do pobo cos seus gritos 

do pobo entre as hortensias 

acaso esconxurando un mar que derretía 

algún discurso vago que a xente namoraba. 

  

El era dos que andaban furando no silencio 

un voo de auga sombría. 

  

Os tempos viñan longos do fondo dos naufraxios 

e daban en bater as portas contra o escuro 

solemnes como un río que fose esparexer 

no mar a caixa aberta das borrallas 



de todos os incendios. 

  

E o pobo andaba canso a derreter 

os séculos da historia. 

  

Por iso foi formando o grupo dos vencidos 

daqueles que deixaran de chorar 

e foi querendo ser como unha ave 

erguida sobre a torre para ver 

a lava do crepúsculo. 

 


