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CANTO DA SIBILA 

 

Escóitame, Manuel: eu son a túa sibila, 

a morta que no soño de flores da túa voz 

só fala para ti, 

do alto das torres derrubadas. 

Eu son a falecida, 

aquela que ama os corpos dos poetas afogados 

e aniña no seu ventre de vermes e tristeza, 

a dona que alimenta os corvos do luar 

e empreña as raparigas coa sombra dunha chave. 

Escóitame e pon ollos de estares moi atento 

pois outros non encontro que durman para oírme. 

Hai néboas que abren paso a tardes do porvir 

e nelas ti viaxas selando vellas cartas, 

compondo as altas febres que enferman os arcanxos. 

Ninguén a acompañar 

a triste comitiva 

das sombras que desexan posuírte. 

Escóitame, ten fe. Eu son a que virá 

tanxendo as harpas negras con gatos aforcados, 

buscando nas túas páxinas poemas de aflición. 

Pois inda poden acordar queixumes vagarosos 

do tempo en que a tristeza estaba erguida. 

Se é inútil o camiño que inclinas pola tarde 

no límite cincento do xardín… 

se hai vidros que te afastan da lámina do espello 

e lembras un metal máis prístino que o cobre… 

se levas nas túas asas o acorde de setembro 

deitando na ribeiras dalgún río… 

Aínda poden e ti o sabes. 



Por iso te desvelas en noite de verán 

e prendes unha páxina de olvido 

ao centro das paredes da memoria. 

Por iso cando enxergas o fluído da canción 

e ves que nel non late materia nin tristeza 

senón un breve instinto de garaxes fechados 

perdura en ti algún día que tiñas por perdido 

e voltas a mirarte perplexo nunha foto 

con roupas que tiraches ou deches para os pobres. 

Escóitame, ten fe. Eu quero iluminarte, 

deixarche o meu camiño posuído de tristeza 

sen pedras que perturben o tacto dos teus pasos. 

Pois das noites en que baixes a encontrarte co fracaso 

e persigas da súa sombra algunha aura esquecida, 

os resquicios dunha pel amada hai anos, 

o percurso dunha voz que foi perdéndose e morreu, 

esta é a que máis fere, 

a que deita a súa faca envenenada máis morte no teu ventre 

e abre zanxas de podremia aos cadáveres dos soños. 

Pois das horas en que chegues a algún porto noutros mares 

e comprendas que a beleza está no voo daqueles paxaros 

afastados por un sorpo 

esta é a que se inclina, 

a que asoma o seu corpo imposible a un abismo de rochas, 

a que abate no escuro a ilusión dunha chave 

para abrir o silencio e entrar onde a música soa. 

Escóitame, elexido dos arcanxos, 

doente dos delirios que outorga o vaticinio, 

ti, príncipe, duque dos exércitos escuros, 

dos vencidos batallóns, 

meu triste xeneral mancado na derrota. 



Eu son a que goberna o rumbo dos perdidos, 

aquela que abre pozos para os cegos camiñantes 

e deita na súa fronte un beixo de sal. 

Así que desde agora maldigo o noso canto. 

Ninguén veña escoitar o fume destes versos, 

ninguén a despedir a nosa comitiva 

de fúnebres navíos. 

Só ti, Manuel, mais eu, a morta que desexa 

o froito máis corrupto da túa boca, 

o verbo que devala para o centro 

e aniña xunto aos corvos nalgún salgueiro seco. 

Maldigo, pois, a música do noso incesto triste, 

eu, nai de todos os calados, 

daqueles que debruzan nos ríos do interior 

a lira iluminada dun laio cincento. 

E así soño escoitarche con voz de falecido: 

“Non voltes máis linguaxe, adro do silencio. 

Porque foi chegada a tarde de abatervos co meu canto 

e vós sodes ocaso ante a miña presenza”. 

do libro Profecía, 1992 
 

Vídeo-poema en 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7OjzRNf_f48 

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7OjzRNf_f48


DEMANDA Á AUTORIDADE QUE REINA SOBRE ATENAS 

 

Oh eu que noutro tempo a Atenas orientei a proa dos meus barcos,  

Sen máis afán que o estudo, sen outra perspectiva  

Que aquela que abrirían os pórticos gloriosos dos templos columnados,  

Agora neste exilio do Atlántico e a terra  

Que existe no confín dos mundos coñecidos,  

Sen modo de chegar en nave deleitosa  

Ás festas que a cidade, oh Nilo, de Alexandro  

No estío organizaba despois de que o saber,  

Aos poucos que o concurso dos sabios procuramos,  

Nos fose derramado en oleos, en esencias,  

En augas olorosas. 

De todo canto a idade da Ática deixou  

En forma de resquicio, ningunha cicatriz  

Máis doce que a inscrición de xullo devalando  

Con figos, con améndoas, con cítaras e danza. 

Por iso, oh nobre Atenas, a aqueles que xuramos,  

Pretéritos os tempos, servirte e proseguir  

A liña das túas nobres ensinanzas,  

Da cruel expatriación librarnos xa deberas  

E nunca máis traernos de volta a esta ribeira  

Por moito que libérrimos o viño frecuentemos  

E a Baco algunha vez rendamos culto e gozo. 

Perdóanos, xa chega. Calcula o noso exilio  

En moito superior ao prezo estipulado  

Por fatuas infraccións, maldades ou fraquezas.  

Concédenos a honra de ollar de novo a lúa  

Febril na plenitude de espello dos teus mármores. 

Do libro Lámpada e medusa, (2002) 

  



PRIMEIRO ENCONTRO CON BACO 

 

Daquela ollei a Baco subindo por Urzaiz.  

“¡Amigo!”, reclamoume, “¡é tempo de outonía!”. 

Levaba no seu peito prendidos uns ramallos de hortensias agostadas.  

Caían da súa boca os fíos dunha borra que outrora fora viño.  

Ningún outro sinal de ser un deus antigo.  

Só manchas sombras pringues na altura da camisa.  

Resquicios no seu traxe de ter amado o voo das longas ebriedades. 

“¡Oh místico parente!, ¡reitor dunha academia de enveses e fracasos!  

¿Que fas, varón e femia, rapsoda rimador?” 

“Tiña aberta unha boca no centro da outonía”,contesteille  

“Un pozo que manaba estraña claridade,  

Unha sombra de luz, un lóstrego de umbría  

Murchando rosas negras, Raíña Escuridade”. 

Dispuxen logo alí a alfombra de deitarme a ollar a soidade,  

Moquetas de abrir cartas, os forros de chorar,  

E tristes telegramas,  

Epístolas fervidas en baldes con alpaca,  

Esquelas de silencios acaso falecidos,  

Postais que non chegaran de viaxes nunca feitas,  

E bártulos, baúis, valixas e aínda cofres. 

Daquela protestou unha señora:  

“Serían tan amables de deixarme pasar”. 

Pasaron os bombeiros. Había algún incendio  

De flores nos balcóns, macetas que prenderan un pranto por voltar  

De novo á primavera. E alá corrían todos,  

Camións cisterna, luces, terrores de ambulancia.  

O público o xentío quería contemplar  

Lumeiras no espectáculo, formaren parte activa  

Da gala da función do fausto do holocausto.  



Mais só eran as flores que ardían que choraban  

Con lumes e con fumes,  

Macetas que empezaran a xemir. 

Eu mesmo ollei un barco caendo desde o alto,  

Un barco que voaba,  

Un barco que era avión,  

Un barco que apousara as áncoras na tarde  

E alí deitaba litros, hectólitros, caldeiros de líquidos e sol  

Un barco que era ave, sustancia inaprensible,  

Un barco que era fausto, xentío e primavera,  

Un barco que corría cisterna nos balcóns. 

A tarde estaba enchida co mosto vaporoso  

que ascende desde os canos, conductos, verterdeiros,  

e nós alí sentados  

á sombra do vapor,  

á sombra dunha hortensia,  

á sombra dunha sombra de casas derrubadas,  

de casas que caeran, verténdose nun voo,  

e Baco non subía e Urzaiz estaba quieto  

no tempo da outonía,  

e o peito da súa boca non tiña máis que hortensias  

na altura da camisa. 

E aínda protestou outra señora:  

“Serían tan amables de deixarme pasar”. 

Por fin houbo silencio e o místico parente,  

Aquel que me enviara os tristes telegramas,  

Epístolas fervidas en baldes con alpaca,  

Aquel que me chamara reitor dunha academia,  

Rapsoda rimador,  

Aquel que me sentía varón e ao tempo femia,  

Silencio, cale xa, señora, por favor,  

Estase a debater o porvir da poesía,  

Ergueuse e puxo fin á nosa delongada  

Conversa parlamento coloquio conferencia, 



E aínda outra señora agora sen falar  

Nos fixo algún aceno de estar a entorpecer  

O río dunha incerta multitude,  

“¿Non ven que aquí molestan?”. 

 

 Do libro Morte do fadista, (2000) 

  



NOVO ENCONTRO CON BACO OU CRÍTICA DA BOCA E OUTRAS NOTAS 

DE INTERESE PSICANALÍTICO 

 

Non era aquela tarde mellor do que calquera  

Mais tiña o limpo brillo do horizonte  

Deposto contra a liña de occidente,  

E Baco, xubiloso, sublime na ebriedade,  

Ao encontro veu de min con rápido percurso  

E púxose a cantar coa voz ben adestrada  

Por caldos e licores de café: 

“País por quen deitei as naves na ventura,  

Oh eu, o repudiado, a ti, se me dirixo,  

Non é porque desexe a irónica vergoña  

Da lástima, da dor, as flores da piedade,  

Senón porque me prende no estómago unha nave  

De errantes disidencias,  

Así que o peregrino, o músico proscrito,  

Aquel que desde o exilio fumega nas tabernas  

Tabacos de amargura, cachimbos de silencio,  

Está disposto agora ao risco de cantar  

As notas que se acenden como estrelas  

E deitan entre o lixo da aventura  

As páxinas superfluas.” 

E puña no seu rezo unha gozosa  

Maneira de deitar aqueles aires,  

Fervidos en incógnitas redomas,  

Lustrados con betúns e con farrapos,  

Do xeito que o faría rapsoda que tivese  

Mil leguas percorrido no oficio da entoar  

E agora concentrado, con cálido auditorio,  

Ás musas que axuntaban os corpos dos humanos,  

Solemne lles rendese o seu martirio. 

“Que calen os poetas, silencio, vai falar  

Aquel que desde a orixe, no fondo dos outeiros,  



Crepúsculos fervía nas horas de lecer  

E rosas con harpexios xuntaba na distancia.  

Que aprendan os que deben, que aplaudan os que saben,  

Mais todos na quietude, no íntimo mutismo  

Das liras que abren horas e voos e singraduras,  

Oh vós, os portadores das páxinas superfluas,  

Gozosas prostitutas con libro publicado,  

Ah cultas concubinas, ah sabias meretrices  

Do verso e do reverso.” 

De cando en vez ollaba se atento comprendía  

As liñas encurvadas do seu fío  

E, vendo que eu podía seguilo sen perder  

O ritmo solitario do seu voo,  

Levoume a unha recóndita bodega  

E fixo que servisen viños rancios  

E peixes mal fritidos, viandas de porcino.  

E, absorto, sen deixar que os caldos apousasen  

No tálamo vitral daquelas tazas,  

Seguiu coa súa monótona demanda: 

“Eu son o propietario do agudo bisturí  

Que adentra o seu xemido polo centro  

Das nádegas obesas, oh sempre procurando  

O íntimo orificio das feces, o lugar  

Dos gozos da feliz defecación.  

Eu son o cirurxán das negras hemorroides  

Aquel que se aventura no tráxico lugar  

Das borras e as escorias, a lama e o excremento,  

No límite do corpo, na tebra vesperal,  

Cisterna, alxibe, acuario dos peixes malogrados,  

Aquel que vos oprime a próstata e debuxa  

As curvas e espirais do sucio recto,  

A vós que festexades as linguas e as vocais,  

E a boca celebrades con líricos ornatos,  

Vocálicos, bucais, bucólicos poetas.” 



Seguiu daquela enchendo coa longa cantinela  

Os lúdicos vapores do fluído  

Viscoso, transparente,  

E alí deixei de darlle galano de atención  

E abrín na miña mente unha xanela  

Disposta contra o pano da distancia  

E só despois de longos, insólitos minutos,  

Tornei a comprender o que dicía: 

“Oh ti, que vagabundo acomodado,  

Que nómada burgués,  

Que errante sedentario,  

Accedes nesta hora a reparar  

No acento de verdade ou de falacia  

Que existe no meu canto  

Oh dime se non son heroico certamente  

Por teu eu remexido na lacras e nas feces  

Dos vellos sumidoiros da linguaxe,  

Cisternas e letrinas do mundo e a súa voz” 

E acaso por ceder a un ímpeto piadoso  

Pasei a relatarlle as grandes dignidades  

Que aquel furtivo encontro dispuña sobre min  

E fíxenlle os eloxios e os encomios  

Gabanzas, panexíricos, que, infante, reclamaba.  

E, humilde, puxo entón final ao noso encontro  

Baixando o ton do voz, ao extremo do susurro: 

“Que todo canto dixen, é tempo de advertir,  

Non ten outra valencia que aquela incertidume  

Dos líricos abrentes sobre o mar,  

Materia que se inflama, que acende o seu clamor  

En sólidos minutos, e logo fica sendo  

Un pálido reflexo, un eco que se apaga.  

Que sexa o derradeiro, o último en saír  

Aquel que feche a luz.  

Despois, que veña a tebra,  



E todo fique, pois, como empezou  

Na longa, na infinita, febril escuridade”. 

Do libro Refutación da musa, (2001) 

  



DOS GREGOS APRENDÍN 

Dos gregos aprendín que ríos e regatos  

Son deuses que abandonan por veces os seus pazos  

E gozan con vagar camiños e meandros,  

Regueiros e fervenzas, torrenteiras e saltos. 

Así que non me enganas, oh Miño derrubado  

No límite do inverno, alá no fin de Marzo,  

Que sei que te apresuras, que sei que vas de paso,  

A ollar polas ribeiras, nas árbores dos campos,  

As dádivas de Abril, os galanos de Maio. 

Do libro Morte do fadista, (2000) 

  



AUDICIÓN DE JOHAN SEBASTIAN BACH 
 

Envoltos na fragancia que baixa entre os oboes  

E a sombra engalanada de cordas e madeiras  

Os fíos de barroca e acuática figura  

Dan voltas, viravoltas, e esguíos xa remontan  

A liña do compás, agora que reunidos,  

Conxuntos se encamiñan ao círculo e regresan  

Con ímpeto e distancia. 

Son formas sinuosas, volutas e espirais,  

Tanxentes que abren arcos e dan na xeometría  

Do espírito un gran salto, mortal, aventurado  

E logo caen envoltas en néboa de fracaso  

E glorias que duraron un son de semifusa. 

Oh insigne vate escuro, do insólito arquitecto,  

Que teñen as escalas que ascenden e declinan  

A insomne escalinata de luz do pentagrama  

Pra seren cada vez máis orfas e deixar  

Os campos sen debuxo de árbores e sombra. 

Que gardan escondido pra dárenlle ao solpor  

Pigmentos de outonía e cor de vide murcha  

Por máis que ainda sulquemos océanos de Xuño. 

Oh máxico organista, oh sábio encantador  

Das serpes que debuxan fagotes, violonchelos,  

Dos longos animais que baixan en gozosa  

E tenue algarabía…  

Das aves que atravesan na música da tarde  

O palio ornamentado  

E levan a distancia do eco que se foi… 

Do libro Refutación da musa, (2001) 

  



MORTE DE ANA KARENINA 

 

Calquera que sulcase algunha que outra vez  

As rúas da cidade que aniña xunto ao Neva  

Xa sabe da beleza, do insólito do espacio,  

Da estraña conxunción que forman os azuis  

E os brancos dominantes na brétema, na neve. 

Así que non admira que poida unha muller  

Amante e ofendida, privada dos honores  

Que debe a sociedade, benéfica, ofrecer  

A aqueles que abandonan o seu rumbo  

E, pródigos, desexan regresar,  

Tanxer a grave lira da morte en propia man,  

E víctima obsequiar aos deuses sobre a vía  

Co sangue derramado e a derrota,  

Pois son estas paisaxes moi dadas ás ofensas  

Sublimes do celeste. 

Que un home poida encher un libro co relato  

De morte tan ociosa e mesmo desculpando  

O agravio e as ofensas nacidas da paixón  

Decida, sen embargo, dar conta desa vida  

Nas páxinas finais do clásico volume,  

É signo de que a honra ferida dun varón  

Non pode compensarse senón co desenlace  

Fatal, coa destrucción, co óbito, co termo,  

E son os cabaleiros do exército, os señores  

Da oronda burguesía, aqueles que aínda hai pouco  

Batíanse nos duelos,  

Os seres destinados a seguir. 

E a dama ha de pagar con sangue o seu exceso. 

Mais algo existe nela que chama á construcción  

Da noxa xerarquía de heroicas damiselas,  

De tráxicas mulleres na lama derrubadas  



Por daren conta fiel dos desafogos,  

Por seren finalmente as donas do seu corpo  

E dignas amostraren a lei da natureza  

Que reina por igual en másculos e femias. 

Así que esta muller nacida e derrotada  

Na insonia dun varón, prolífico escritor,  

León Nikolaievich, tamén o Conde Tolstoi,  

É signo dunha música distinta, diferente,  

A música que máis  

De cen anos despois  

Constrúe os melodiosos acordes da equidade. 

Do libro Refutación Da Musa (2001) 

 

  



ÉFESO 
 

Algún día, se a fortuna che concede ese galano,  

Chegarás, como eu cheguei, ata as ruínas de Éfeso. 

Pode ser que o día brote desde o fondo da mañá  

Ou que a tarde xa devale pronunciando o escuro nome  

Da noite ou das estrelas. 

Non che importe en que momento, ou baixo que luz,  

O fado che conceda a marabilla. Outro día,  

Se encontras cuarto cómodo en hotel,  

Prolongarás esa estadía unha xornada.  

E pode que máis outra. E outra. 

A lúa sobre os mármores do vello anfiteatro,  

As estatuas impolutas da antiga biblioteca,  

O nobre embarcadeiro que o mar abandonou,  

Serán parte do asombro que teñas que engadir  

Ao templo de Afrodita. 

Mais nada ha de causarche maior admiración  

Que o xeito en que as idades gardaron este espazo,  

Solemne, recollido,  

Sabendo, como sabes, que foron estas pedras  

A certa testemuña dun modo de entender  

O mundo que aínda dura. 

E por sempre brillará dentro de ti,  

Como un tesouro inesgotable,  

a beleza máis clásica  

e pagana. 

Do libro Lampada e medusa (2002) 

  



AMO, AURELIA, ESTES CADÁVERES QUE OUTUBRO, DESPRAZANDO, 

 

Amo, Aurelia, estes cadáveres que outubro, desprazando, 

Leva xa para o silencio. 

Óllaos írense esvaíndo. Decrecendo de morte 

Nun voo sobre as augas. 

E repara en que hai efixies con sinais de ter amado, 

Con resquicios de pasar as longas tardes (coma nós, 

Ao abrazármonos na tarde) 

Contemplando fluír o río 

Sen que niso nos deparen o terríbel da beleza 

Ou feríndonos coa lanza da ruína veñan pór 

Nos meus labios o sal que moleste a túa boca.  

Escoita o bater fúnebre dos páxaros nas pólas, 

O aletexo con que a noite propaga a súa viaxe 

E como todo nos parece máis fermoso cada vez 

Que, ollando o fume, nos amamos. 

Deixa a música do río pondo túmulos nas árbores 

E resgata o pracer que oferece a distancia 

Ingresando sombrío entre os choupos do ocaso. 

E non sufras porque eu ame os escombros fluviais: 

Xa non verei madurecer as cerdeiras do xardín. 

Non son máis 

Que un varredor en outono. 

de O varredor en outono (1987) 
  



ODISEA 

 

Do antigo mar que sulcan as palabras  

en naves cheas de ánforas e hexámetros  

só lembro o vello aroma do crepúsculo  

e esa vaga e circular efixie que na noite  

despois das chuvias fértiles de abril  

emerxe desde o fondo,  

atravesando espazos co seu corpo  

e abrindo a leve xanela do verán  

con un fulgor lunático. 

Do resto gardo un eco fráxil  

esvaecido como a pomba da mañá  

sobre un muro de cal  

e só, ás veces,  

cando o ingreso do outono é violento  

e embalsamo o desexo con flores antigas  

lembro a lúa a caer  

vertixinosa, acesa,  

sobre o doce perfil e a sombra do teu corpo  

Nausícaa. 

de O regreso das ninfas (1985) 

 
  



L’ÉCLAIR 

 

Sentado unha noite na Quintana dos Mortos 

Cando o voo dos reloxos enchía o seu eco na pedra 

E pairaba un orballo de cinza nas torres doentes 

Escoitei a cidade renxer esvaecida 

Achegarse nun laio de sombra ao meu corpo  

E soprar nos meus beixos a voz do delirio: 

“Aquí están para sempre 

a loucura 

e o outono”. 

de O regreso das ninfas (1985) 

  



SNORRI STURLUSSON 

 

Ao saírmos do país pola gorxa do fiordo  

abeirando a mole nívea das illas  

os navíos debuxaron entre sulcos e ronseis  

a efixie do solpor (ese cristal que afoga o mar  

inzándose de cores) para teren propicias as aves. 

“Agora ti serás, oh branca e mol Noruega,  

a xoia que procuren os meus ollos  

brotando da nostalxia para sempre",  

dicía aquel que eu fun erguéndose na popa  

coa pena e co tormento da partida. 

A espiña dunha rosa fende a brisa ao anoitecer.  

O espello no que a tarde garda escuros grans de ouro  

reflexa aquel instante de loucura. Lembro  

que esquecín a lingua que falaba  

e, ás veces, cando soño,  

por entre as follas húmidas das árbores,  

advirto a sombra da neve  

e a lixeira melodía das harpas e os oboes. 

de O regreso das ninfas  (1985) 

 

 
  



AQUILES ANTE O OCASO 

 

Das flores que promete abril desde a distancia 

con longas enxurradas de augas a caer 

nas abas dos outeiros, semellan estar vivas 

algunhas que esquecín, tamén que descoñezo, 

esoutras debuxadas nun cadro ou nunha ánfora 

e aquelas que torceron de tanto florecer, 

viradas para sempre a un sol que esmorecía. 

Vereinas desde o alto da torre engalanada, 

o mesmo que se ven crepúsculos, tormentas, 

camiños ao pasar nun coche de cabalos. 

Mais xa non hei de ter a vida que demandan, 

os anos que perdín gañando a madurez, 

os meses que afundiron nun longo pozo branco. 

Ah, Zeus, que expiación debera o pecador 

por tanta vida habida, por tanto camiñar, 

que pago polo tempo bebido como un viño, 

deitado polo chan na festa e no banquete. 

Que débeda imposible xa nunca de saldar. 

Que empréstimos tan caros, a vida e a beleza. 

 

  



CRONONIMIA 

 

O espazo que nomeas, camiños, territorios, 

aldeas e lugares, a longa procesión 

de casas, arboredas, montañas e palacios, 

reúne a cada pouco mil nomes e apelidos, 

e todo son palabras formando unha extensión 

de letras sobre os mapas, de grafos xunto aos ríos, 

cidades e comarcas, países, continentes. 

Mais nunca ninguén soubo disporse a nomear 

o fluxo das idades. 

Ninguén daría escrito no estraño dicionario 

os meses cos seus días, os nomes das semanas, 

o longo apelativo das noites e as mañás, 

os títulos secretos das tardes e os menceres. 

E quen diría acaso os nomes dos minutos, 

das horas, dos segundos, as sílabas que mesmo 

puidésemos cifrar contando a sucesión 

infinda dos instantes. 

O tempo non ten nomes. 

O tempo vive alén das fendas da linguaxe. 

  



EU, QUE SEMPRE QUIXEN TER MORADA NO PARNASO 

 

Eu, que sempre quixen ter morada no Parnaso 

e asistir aos concertos vocais dos poetas antigos 

para ollar como limpaban as feridas das súas linguas 

e arrincaban o voo dunha flor ás súas chagas de anos, 

sentei a descansar no medio do camiño 

e só ollei os outeiros ao lonxe. 

Preferín ficar ollando os camiñantes, 

o val verde, 

os cabaleiros, 

as padiolas de cinza que vía pasar 

dando conta do naufraxio. 

E ollei a xente que agardaba na antesala dos quirófanos, 

perdida no interior da súa devacle, 

apalpándose os sinais de ignoradas doenzas, 

como escravos que soñasen coa chegada dalgún barco 

entre gritos de mulleres e ambulancias. 

Viñan sempre dalgún río 

coas familias ensumidas nos seus panos de quebranto 

preguntándose por que 

e, despois de coñecer que aquel fluído se detiña, 

desfacían os seus rostros co trazado dunha bágoa, 

antepuñan á poesía as pregarias do olvido 

e, virándose na néboa, entre o arrecendo de lexivia, 

espreitaban os cadáveres, 

fragmentos do seu tempo que se foran derrubando 

para abrirlles un crepúsculo nas bocas 

que xa nunca calaban. 

Debo ser dos que descían para ollalos chorar 

cada tarde entre os sonidos do inverno 

coa carreta das mortallas a través do corredor. 

Do libro Profecía (1992) 



Vídeo poema en 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oK7I8q_FAi4 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oK7I8q_FAi4

