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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. 

 

  



PRIMEIRA EPÍSTOLA DE NINGUÉN 

 

O mago leva a cabo procesos sorprendentes. 

Converte un pano branco en fitas de mil cores. 

Divide en tres fragmentos un corpo de muller, 

Sen sangue nin saloucos. 

Extrae do seu chapeu 

Obxectos imposibles e pombas, artificios 

Que deixan un bulicio incrédulo no público. 

Mais todo está suxeito á lei da falsidade, 

Engano que a mirada non pode descubrir, 

Sinal de que os sentidos oh sempre nos enganan. 

Porén entre os poetas non hai outra habelencia 

Que aquela que radica no emprego da linguaxe. 

Recursos que abren fendas de luz e de tristeza. 

A música da voz dispara entre os foguetes 

De pólvora e naufraxio algún espello roto 

Mais sempre existen aves e xílgaros e canto. 

  



SEGUNDA EPÍSTOLA DE NINGUÉN 

O mago só pretende abrir unha ilusión, 

Levarnos para un porto distante e confesar 

Que o barco e máis as augas non eran verdadeiros. 

Non hai ningún disparo nin cólicos de cinza. 

Aqueles que, porén, se entregan á linguaxe 

E seguen os camiños dos signos e da tarde 

E van por unha estrada de brétema e carbón 

Portando a súa bagaxe de follas impregnadas, 

As follas que deitaron as árbores no chan, 

As follas que escribiron os meses devalando, 

Oh eses nunca chegan, xamais arribarán 

A portos que non teñan area nin salitre. 

O curso das súas linguas irá de frase en frase 

Seguindo un río lento de augas enlamadas 

E logo dunha longa, escura travesía, 

Por illas como verbos e bosques adxectivos, 

Verán aneis de ouro xacendo no fondal 

De vidro transparente dun cálido meandro. 

E iso será todo. 

As augas levarano 

Despois cara a Ningures, o reino no que impera 

Penumbra, esquecemento. 

  



TERCEIRA EPÍSTOLA DE NINGUÉN 

Por grande que se mostre en número e valor 

A maxia está cinxida a enganos e accidentes. 

É fume que se esvae, fariña que non queda, 

Disposta ante a mirada soamente algún segundo. 

O froito do poeta, tal árbore de outono, 

Madura co vagar das letras máis escuras 

E forma signos brancos, rotunda exhalación 

Que deixa unha pegada de lúas e mazás 

Na carne da tristeza. 

Os magos e os poetas habitan illas grandes, 

Remotos santuarios erguidos para a luz, 

E levan o desprezo do outro como emblema 

Pois saben ben os magos que nunca erixirán 

Máis fábulas que un leve disparo de beleza, 

Materias tan caducas que viven na lembranza 

Soamente algún segundo. 

Se os magos teñen luces, escenas, auditorios, 

Os pozos dos poetas son torres afundidas, 

Lugares imposibles, sen lámpadas ou vidros, 

Tal minas ou cavernas de rara estalactita. 

Ninguén quere saber das obras que executan, 

Mais eles non recúan, seguros erguen voos 

Por riba de palacios, bazares e teatros. 

  



PIANOS 

Se os homes foron quen de abrir na escuridade  

Un fío de lumínicas materias  

E nelas acender o estralo de mil lumes  

No esforzo máis ousado de atinxir  

O voo da claridade…  

Gozosa vía láctea de vidros estourados,  

Metálica explosión no ventre da madeira,  

Cristais que se aventuran nun grito que abre a chuvia  

E logo fundan peixes e pombas e torrentes  

E mesmo son o espello que aniña sixiloso  

As pingas máis lixeiras da saudade,  

Daquela será certo que estamos a falar  

Soamente de pianos. 

Pianos, clavicordios e cémbalos e claves,  

Os fillos máis lonxevos da mesura,  

Do cálculo e a conta, do número e o ritmo,  

Acuático bater da chuvia con martelos  

E vidros escachados nos mármores e fontes  

Que harpexian un murmurio de páxaros e pasos. 

Pianos como louzas lanzadas contra a tarde,  

Tamén como explosións de bátegas, peneiras,  

E mármores que baixan do xelo entre volupias.  

Pianos como lámpadas, tamén como medusas,  

O voo dunha lanterna en noite de nevada,  

Harmónico metal. 

Se a historia dos humanos se cinxe a algún deseño  

Que teña como fin o encontro do prodixio,  

O achado dun obxecto que amostre a conxunción  

Do gozo e a medida,  

Da norma e o deleite  

Entón será preciso falarmos de pianos.  



MONÓLOGOS CHOPIN – 1 

 

Son moitos os que pensan que debo debuxar 

figuras máis felices no voo dos meus murmurios, 

acentos máis agudos alén da orquestra en sombra, 

e xa non consumir as tardes entre hortensias, 

as tardes entre pingas de chuvia no piano. 

A música que xero é sempre tan modesta, 

dilúese entre os ecos das frautas apagadas, 

que nunca chega alén dos bosques acendidos, 

das liñas que debuxan as ás dalgúns paxaros. 

Mais nada me preocupa. Quen teña o corazón 

no cárcere penando, cumprindo unha condena 

de antigos remorsos, gastando os seus aforros 

nos grandes almacéns que habita Escuridade, 

saber ben saberá o incerto da consigna, 

o pouco agradecida que é sempre unha linguaxe, 

o peso que executa o tempo sobre os labios 

deitando o seu discurso de queixas tan amargas. 

  



CAUTION 

A forma en que as palabras se agrupan no poema 

Formando o seu tecido de sombras e de luces 

Non sempre segue as regras da lei ou da vontade 

Senón que se libera e elixe o seu camiño 

E vai por gratas augas baixando para o mar 

Ou déitase a durmir ao arrimo dun salgueiro. 

A boca do que canta non pode reprimir 

Verter ese fluído e ponse a murmurar 

O mesmo que se un vento por dentro o arrebatase 

Soprando desde o fondo do corpo dun inverno. 

Por iso a enfermidade que sofren os poetas 

Preséntase con voces, con gritos, con xemidos, 

Sinais de que unha forza interna se rebela: 

A forza do volcán, do mar e a tempestade. 

Poetas, sede cautos. Sabede o que contén 

A caixa de Pandora do río da conciencia. 

  



DA DIVINA USURA E OUTROS ASUNTOS 

DE ECONOMÍA E TEOLOXÍA 

Relata un dito célebre, oído nalgún bar 

En horas de lecer, que os deuses son, sen dúbida, 

Criaturas envexosas que nunca fan regalos 

Nin dádivas, propinas, presentes, agasallos. 

Así que cando un día che outorgan o contento 

Ou gozas da bonanza, do triunfo ou da fortuna, 

Non é porque merezas galano semellante 

Nin teñas aforrado na conta dos teus días 

Inxente capital que poidas nesa hora 

Fundir, dilapidar, senón porque está escrito 

Que en tempos do porvir o empréstimo outorgado 

Con creces has pagar, e impostos, sobreprezos, 

Tributos e dereitos. 

Ah ruíns, cobizosos, sublimes usureiros. 

  



TEORÍA DA IMAXE 

 

O certo é que pasei o curso dos meus anos 

Atento ao percorrido das nubes sobre o ceo, 

E que esa foi, sen dúbida, a imaxe que mirei 

De marzo ata febreiro, de neno, de maior, 

Con máis intensidade. 

Aqueles que teorizan do mundo visual 

Os usos e problemas, tamén deben saber 

Que foi o firmamento a básica pantalla,  

O lenzo no que a ollada máis veces se pousou, 

O mar ou o cristal, o lago e inda o espello. 

Así que, cando, absorto, contemplo a formación 

De nubes que lixeiras ao leste se dirixen, 

Medito se non son de súpeto o resumo 

Dos feitos, das vivencias, dos fados e naufraxios, 

Que alguén, de xeito abstracto, cubista, debuxou 

Sumando cada imaxe posible, cada sombra, 

E que ese filme inmenso, sublime, interminable, 

Contén a nosa cifra, a rúbrica, a cuantía, 

O cálculo impecable do noso vacuo voo. 

  



MONUMENTALIA: 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. 

  

http://oximnasiodeacademo.wordpress.com/2011/01/20/monumentalia-feso/


ÉFESO 1981. RETALLOS DA PRIMEIRA 

EXPEDICIÓN GREGA 

 

Acaso sexa incerta a historia que relato,  

Ou pode que tamén exista algo de luz,  

Alén da moita sombra,  

En todas as imaxes que lembramos,   

Mais isto aconteceu, se é certo que a palabra  

Remite por obriga á realidade,  

Aínda que esta sexa a nébula dun soño.  

O caso é que eu andaba nas terras dun país  

Distante e poderoso, no estío dunha idade  

Que xa non voltará, e un día sen querelo  

Tomei un barco antigo, crucei unha lagoa,  

E dei en percorrer a amable vila branca  

Que agudos eruditos sitúan en Turquía  

E tantos estudiosos sinalan como berce  

De mundos primixenios, modélicos, perfectos. 

Non sei en que momento, non sei por que razón,  

O sol que proxectaba fulxente chama branca  

Nos mármores, no chan, sentín que aquela idade  

De novo renacía, que o tempo non pasara,  

Que as horas rexeitaran xirar os seus rodicios  

E o mundo estaba quieto e nada percorría  

A longa traxectoria das idades. 

Que fago agora aquí, de certo preguntei,  

Quen fixo que o meu corpo, transido de feridas,  

Das chagas que o camiño vai pondo sobre a pel  

Daqueles que xa errantes, ou nómadas, vadíos,  

Avanzan sobre o lombo dos outeiros,  

Chegase nesta hora de brillo cenital  

Ás prazas que nun tempo Heráclito pisou,  



Aos aires que as palabras de Sófocles sulcaron,  

Aos mármores que acaso Praxíteles bateu.  

Quen fixo que esta gloria de Éfeso chegase  

E a eterna claridade do clásico acendese  

As lámpadas do ensoño, as luces da visión.  

Agora trinta anos despois dese momento  

Comprendo que non puiden xamais abandonar  

Os pórticos e sombras, as prazas e ruelas,  

Que alí fiquei por sempre,   

Que nunca outra cidade estivo tan veciña  

De ser a miña patria. 

  



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. 

  



 

AS CHAVES FERRUXENTAS 

 

As chaves ferruxentas dalgunha casa vella  

Que ignoran cantos séculos sulcaron a súa pel  

Regresan para abrirme a porta do verán. 

Son formas dubidosas de antiga artesanía,  

Metais que se forxaron nun molde xa perdido  

E andaron entre mans de ancestros venerables. 

Posuíron os segredos de noivas e de mortos  

Tronzados por un vento funesto de invernía  

E foron agachadas en cestos de tristeza. 

Cantaron os camiños nos petos doutros homes  

E sempre regresaron en forma de segredo:  

Un veo que se descorre e funda no interior 

As chamas acendidas na pedra da lareira,  

Os leitos de albo liño, as brancas almofadas,  

O fume que xa ascende do ferro da cociña. 

Son signos imprevistos, estraña alegoría,  

un trazo que aínda marca a forma de chegar  

Ao centro dunha estirpe, ao pozo da familia. 

Por iso gardan dentro da alma do metal  

A música esquecida, a ignota proporción  

Que ordena e que asenta, que instaura, que fixa. 

  



 

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. 

 

  



AMÉN 

 

Como o barco que afunde co casco destruído 

E xa deita nas ondas, espello dos abismos, 

Os botes salvavidas, bengalas de perigo, 

Así puidera agora mostrarvos o meu sino. 

Por sorte o vento inflama as velas do navío 

E o mar se amostra calmo, pacífico, tranquilo. 

Que así perdure sempre, que nunca o donativo, 

A esmola, a caridade, precise se estou vivo, 

Nin só no meu naufraxio reclame algún auxilio. 

Que non me cumpran nunca sufraxios e subsidios, 

Nin busque ante a tormenta peiraos de grande abrigo. 



 


