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As	  áncoras	  da	  luz	  e	  as	  rodas	  de	  Saturno	  

I	  

Fumegaban os tellados cando entrei en Edimburgo.  
Néboas viñan desde o escuro� 
Mar do Norte.� 
Obrigáronme a deixar nas aforas o cabalo.  
Era outubro. Anoitecía sen piedade.� 
Longa noite por adiante. Moi escasa a luz do sol.  
Meu amor tiña fechadas as xanelas do seu cuarto.  
Procurei unha taberna. A cervexa estaba fría.� 
Foi pasada a medianoite cando o sono me venceu.  
 

II 
Oh santa noite excelsa,� 
Nai da lúa arrebatada,� 
É certo que non volve a mocidade?  
Camiño entre desastres  
Do credo e do misterio  
E nada ten lugar.  
Ocupan os espazos dos corpos dos poetas  
Os días de partir.� 
E nótanse nos ollos as dúbidas, a morte  
Que ao lonxe se espreguiza,  
As lápidas de chuvia ao pé das torres 
Caídas como anxos ás portas que dan sombra  
De emoción,� 
Os séculos que foron respirar,  
As nubes que turbadas de azul μελαγχολία� 
Xa verten sobre os viños unha chave� 
E abren as cancelas do tráxico, o terrible,� 
Do fume que deriva en voo de corvos brancos,  
Sepulcros e cipreses.  
E nós aquí reunidos  
Ceando nesta mesa� 
O pan da nosa culpa,� 



O queixo da aflición,  
Mazás dalgunha ofensa,  
Os figos dalgún crime.  
Mais nada que nos poida alimentar.  
Peccato contro Dio, contro gli uomini;  
Peccato in pensieri, in opere, in parole;  
Peccato di superbia, di gola, di avarizia.  
Pecado de estar vivos, de seguir  
Turrando deste carro descomposto,  
Desta máquina ferida nos artellos,  
Deste estraño animal.  
Oh santa noite excelsa,� 
Nai da lúa arrebatada,� 
É certo que non volve a mocidade?  
 

III 
Eu sei que o vagabundo fervía nun caldeiro,  
Con herbas, con verduras,� 
Anacos de sardiñas,� 
As flores da saudade.  
Á noite,� 
De regreso da xornada,� 
Despois de percorrer o círculo dos templos,  
Despois de andar na chuvia a órbita do inverno,  
Despois da curvatura, a esfera e a contorna,  
Tiraba do seu saco, do fondo en que xaceran� 
As horas que durara o voo do seu periplo,� 
As flores,� 
As flores que arrincara,� 
As flores do solpor.  
E seica oíu un día� 
Os ventos que quebraron os espellos,  
Os céfiros que sopran do poente,� 
Os aires acendidos,� 
Tal hálitos dun deus que agonizante  



En ráfagas vertese correntes de ruína,  
Levantes de exterminio.  
Acaso os aires tristes de andar polo silencio,  
A luz dun torbeliño virando no cabelo,� 
O voo do vendaval,� 
Nos tempos en que o fado era unha lei,  
Decreto do destino.  
Acaso o corazón atado a unha lanterna,  
Un cárcere de antigas melodías  
Que alí ficaran presas  
Sen boca que as cantase.  
Tamén o repertorio das laranxas,  
Papeis para as orquestras, inventarios  
De voces afogadas, conxuntos  
De trompeta e bombardino.  
E seica andaba ardido� 
O mesmo que se un lume prendese no interior  
A luz dunha fogueira,� 
Ardido como un sol,� 
Virado para as luces� 
Acesas por adentro.  
Or look at it from another point of view:  
Que miras, preguntoulle.� 
Eu miro porque nada se arruíne,  
Eu miro polas fontes e os regatos,  
Eu miro polas luces.  
Lembrade o vagabundo fervendo nun caldeiro  
As flores da saudade.  
 

IV 
A noite xa impuxera pouco e pouco o seu imperio.� 
E o solpor inda proía como unha ferida vella,� 
A marca dalgún golpe que deixara un hematoma no 

horizonte,  
Cromática purpúrea da crueldade cósmica.� 



O tempo que chegaba viña inzado de presaxios� 
Como as nubes,� 
As nubes que arrincaran do poente unha hortensia 

inspirada,  
As nubes que se ergueran contra as torres,� 
As nubes desarmadas e en silencio.  
El perdera aquel inverno un amor dos vinte anos  
Ou perdera nun amor aquel inverno.� 
(Nunca soubo por enteiro que perdeu).� 
E gañara algo de barba e de tristeza,  
E as nubes,� 
As nubes que deixaran o seu eco polo fondo da 

memoria,  
As nubes como un barco na deriva e na derrota,� 
As nubes como brancos cadaleitos.  
E sentou para mirar como viña o novo tempo,� 
Como a chuvia impuña un eco nos cristais� 
E unha espada de augas tristes sobre a lingua do 

pasado  
E unha luz de cemiterio polas sombras das cousas.� 
E sentou a ver pasar polo fondo aquelas nubes,� 
Nubes longas que chegaban dos vapores do mundo,  
Nubes naves que vertían nos océanos o sal,� 
Nubes néboas que inclinaban o seu voo pola paisaxe.  
As cancelas do país dos falecidos.� 
 

V 
Que el andaba vagabundo polas torres dos praceres  
Escoitando os seus afáns nunha brisa de opio.  
Viña do outro lado do túmulo,� 
Dunha raza distante,� 
Carretando escuridade nunha alma sen usar.  
Todo antes da estrea da conciencia.  
E o mundo estaba alí,  
Brillante opacidade.  



Un signo que habería decifrar� 
Se os seus ollos non cansaban de miralo� 
E os seus pés de perseguilo en cada sombra.  

VI 
Fillo de centauro e de sirea  
Era home, cabalo, muller e peixe ao mesmo tempo.  
Desde onde canta o canto, preguntaba.  
Até onde cae polos abismos.  
Home, tiña o peito florecido con pigmentos de 

solpor  
E unha dádiva de cinza escorréndolle das mans.  
Cabalo, desfacía na lembranza unha chaira infinita� 
Con lagoas e con herba. O lugar onde pousara� 
O seu lombo moitas noites, a ollar a luz dun ceo 

estrelecido.  
Muller, sobre os ombros debuxados con pigmentos 

de sombra  
Unha hortensia que murchaba nas alturas da cabeza.� 
E nas mans a galanura do tear, das arxilas e da roupa.  
Peixe, perseguía polas praias un afán� 
De estío culminado. E arrincáballe ao silencio  
Claridades de metal, a mesura da noite.  
Fillo de centauro e de sirea  
Era neno, palafrén, esposa e arroaz ao mesmo tempo.  
De que torre xorde o signo, preguntaba.  
De que muro brota a música.� 
De que pozo, o manancial.  

	  VII 
Que el andaba por entón� 
De córpore presente� 
Mais perdido nunha flor de melodía  
Oh flower sonorosa� 
Oh sound de hortensias secas  
No seu corpo derrubado� 
En decúbito supino� 



E nos vermes que ascendían á súa boca  
Foi de noite antes do tempo temporal  
Esa noite que sopraba desde o Atlántico  
Unha noite en agasallo polos séculos,  
Noite branca que ti sempre lle debías,� 
E que nunca lle pagaches,  
Noite azul para as débedas escuras.  
Tiña un óxido nos ollos, un pigmento enferruxado,  
Un metal que apodrecera por chorar,� 
Unha lámina que fora derramando� 
Con vinagres e tristeza.  
E non viña desde o fondo porque estaba por enriba,  
Que nadaba sobre os aires nebuloso,� 
Carretando o temporal.�E levaba unhas hortensias 

melodías  
Para os vermes polas débedas escuras.� 
Era flower e solpor, unha cousa enfariñada,  
A raíz máis radical.  

VIII 
E a tarde en que sentiu o cólico sagrado do mar pola 

cabeza  
E un enxamio de almacéns entre as chuvias da 

infancia  
Non chovía. Non sopraba ningún vento.  
Mesmo un neno que comprara un globo no quiosco  
Chegou a casa sen percances.  
Mais el estivo a ollar toda a tarde aquel diamante.  
Unha pedra transparente que voaba xunto a el  
Non moi lonxe dos seus ollos.� 
E emitía un brillo cálido, delicioso para ver.  
A tarde en que sentiu como entraba o mar sagrado na 

baía da cabeza.  
Trastorno leve e pasaxeiro, dixo o médico.  
A inxesta de café ou de alcaloides.  
Esa noite non durmiu.� 



E, xa de madrugada,� 
O cólico sagrado do mar na súa cabeza  
Converteuse nun rumor de gaivotas.  
Era a illa dos naufraxios.  
O lugar onde repousan os poetas afogados.  
A cancelas do país dos falecidos.  
 

IX 
E medrou, daquela, o noxo que sentía por París.  
E, días despois, toma o tren cara a Nogent.� 
Xa sabedor do desánimo dos barcos,� 
Da indolencia que hai nos ferris, pensa:  
Venceunos a vida, rapaz.  
E chora co mirar esparexido� 
Contra as finas bidueiras,� 
Inclinadas en acenos de elexía,� 
Contra as árbores do souto, que tremen de vagar.� 
Mais axiña lembra aquel pardal que piaba na xanela 

do seu cuarto,  
Cando neno, en primavera.  

X 
E quixo o curso dos planetas e a deriva das galaxias  
E o fluír dos vellos ríos e a calor dunha emoción  
E o sorriso dunha moza conxelado nunha foto� 
E o trotar dun poldro branco polas veigas  
E unha onda que chegaba a reventar contra os 

penedos...  
Que unha noite delirase consumido pola febre� 
E furgase polo fondo dos soños� 
O relato de Odiseo no país dos feacios.  
Ser sería en grego escuro,� 
O falar do mundo clásico,  
Como un son que levitase,  
Arrestado no medio da tarde,  
Encarcerado a unha postura  



Algo incómoda no lombo.  
E dicía o seu cantar así:� 
Un furado cavei da largura dun brazo� 
E vertín tres ofrendas por todos os mortos:  
Leite e mel, a primeira; a segunda, só viño;� 
A terceira con auga e con pó de fariña.� 
E invoquei os finados xurando matar� 
Ao regreso unha vaca infecunda,� 
E queimala na pira con ricos presentes.� 
E, só por Tiresias, unha ovella ben negra,� 
A mellor das que pasten naqueles panascos.  
Foi logo de invocar as sombras dos defuntos,  
E deitar polo vento cen promesas e súplicas,  
E verter do meu gando negro sangue na terra,  
Cando deron en vir as almas dos perdidos,  
Dos que foran falecendo no curso da historia.  
Eran damas antigas ou aínda louzás,  
Solteiras e viúvas, mesmo noivas e esposas.  
Doncelas que sufriran unha dor xa sen cura,  
Vellas decaídas nun sopor de vento.� 
Mozos tenros imberbes, malferidos de bronce.  
Homes feitos vencidos en perdidas batallas.  
E entre eles Elpénor, compañeiro do mar,� 
Insepulto nun lance de loita recente.� 
Di, Elpénor, pregunteille, como foi que te 

achegaches  
Á bretemosa escuridade?� 
Como foi que atravesaches,� 
Máis veloz vindo a pé� 
Do que eu na negra nave,� 
As cancelas do país dos falecidos?� 
En Toronto algunhas noites, respondeu,� 
O bruar do vento trae� 
Unha especie de bafo� 
O alento mesmo da terrible,� 
Pavorosa Perséfone.� 



O lago Ontario, cando xea,� 
Esparexe na cidade,� 
Desde Oakville até Oshawa,� 
Un fedor de antiga morte,� 
Como un vómito esquecido,� 
Que arrecende a viño escuro.� 
En Toronto algunhas noites o bruar do vento trae� 
Ás cancelas do país dos falecidos� 
Unha lúa caída,� 
Unha lúa de sombra.� 
E se enfrías baixo a tebra da nogueira� 
É ben fácil que o teu corpo� 
Sexa aos poucos a morada  
Doutras almas perdidas,� 
Vagabundos sen sorte� 
Nin máis norte que a morte.� 
‘Perché vuol mettere le sue idee in ordine?’,  
Preguntoulle Mussolini a E. Pound en 1933.  
Cando outrora era incesante o morrer e o silencio.  
Oh santa noite excelsa,� 
Nai da lúa arrebatada,� 
É certo que non volve a mocidade?  
 

XI 
E díxonos daquela: 
Quen me dera ser fillo dun home afortunado� 
Que na casa, con bens e con tempo, chegou até vello,� 
E non ser, pola contra, sucesor descendente� 
Do máis infeliz de entre os homes do mundo.� 
Quen me dera legatario dun próspero varón� 
Que na vida encontrou, instruído, unha mina de 

ouro,� 
E non ser, emporiso, un rebento do fado, un abrocho 

da sombra,  
Como a cinza que alborexa entre a luz dunha chama.� 



Oxalá fose herdeiro dun esposo tranquilo� 
Que da guerra esqueceu os ardidos impulsos� 
E, no leito, foi fiel e, na casa, afagador,� 
E non tivo dos remorsos a incómoda dentada.� 
Fecharán o seu ciclo estes anos� 
Nos lugares que dan para o ocaso e o orto� 
E unha brisa de Odiseo varrerá pola tarde� 
As figueiras das illas.  
 

XII 
Que el herdara dos antigos certos hábitos curiosos:  
Malgastar o capital,� 
Fundir as posesións,� 
Calcinar toda opulencia,  
E vivir na austeridade, na estreiteza da renuncia,  
Na absoluta rixidez,� 
Na dureza.  
Era un eco antepasado,  
Un reflexo ancestral:  
Malversar a fortuna,  
Disipar o tesouro,  
Vaporizar os bens.  
E perderse camiñante a errar polas ribeiras,  
Vagabundo e ocioso, desocupado e vadío.  
Mais houbo algo que atallou aquela febre de rigor,  
Aquelas ansias estreitas:� 
Propuxéranlle fundar un horizonte.� 
Establecer unha cidade, o argumento dunha torre,  
A sentencia dunha casa.  
Unha idea de raíz.  
Ser serían outros tempos e era grata esa calor,  
O debuxo que formaban os seus pés ao regresar,  
E o bulicio das galiñas e dos cans� 
No momento de abrir a cancela.  
E o mellor era que aquilo permitíalle seguir  



Vagando ao seu antollo� 
Sen por iso derrubar� 
A cerca, o pozo, o alpendre, o tellado.  
Ao chegaren anos grises, cando a guerra esnaquizou  
A sombra que se erguera arredor da lareira,� 
E o misterio esparexeu novamente� 
O seu fume fuxidío,  
Tomou de novo a boina, o caxato, a faldriqueira,  
O mosquete que empregaba� 
Nos outonos pra cazar,� 
E botouse ao monte.  
Nunca máis volveu.� 
Seica o mataron na montaña  
Unha tarde en que folgaba  
Xunto a unha fervenza.  

XIII 
Que el ía na procura do mar do esquecemento� 
E andaba na distancia deitando unha fariña,  
Erguendo bafos leves na pedra e nos tellados,  
Coa cámara pintando aquela irisación.  
O inverno atravesaba fechado na conciencia,  
Soñando un voo da tarde que ás veces emerxía� 
E tiña a recompensa dun ollos admirados,  
Buscando como un soño a luz do escuro asombro.  
Os restos de infortunio polas beiras � 
E a tépeda quentura dos lumes que aínda ardían  
Propuñan un pigmento de terras e de azul.  
E todo tiña un brillo de incerto ou de imposible,  
A luz dun barco ido, lembrado con esforzo.� 
Un reino que perdera nas guerras da tristeza.  
 

XIV	  

E deita agora sobre a mesa catro cartas da baralla 
E pretende o vaticinio dalgún rumbo do destino. 
O Mago no sombreiro leva a forma do infinito 



E unha vara fai de antena para os soños dos loucos 
Que apousan sobre a mesa de tres patas. 
Despois o Namorado, como un Paris que sostén 

unha mazá 
E escolle en Afrodita sobre Hera 
A deusa da beleza e do desexo, do amor e a filiación, 
Por enriba da virxe e rapariga, deidade dos pastores e 

do gando. 
O Eremita logo chega, home vello e encorvado, 
Cun farol que lle ilumina os camiños nas alturas, 
Como Cristo no deserto, 
Como Buda polo mato, 
Zoroastro na montaña, 
Ou Krishna nos panascos a falar para as vacas. 
E todos retirados 
Do mundo pra entender, 
Far from the madding crowd. 
A Roda, finalmente, da Fortuna sobe e baixa. 
Un home e unha aguia, un león e unha terneira 
Sostéñena entre nubes. 
E unha esfinxe cunha espada sobre o ombro está a 

mirar o ceo. 
Debe agora interpretar 
A forma en que se ordenan as cartas. 
Norte, sur, leste e oeste. 
Alto, baixo, fóra, dentro. 
Das alturas do norte aos baixíos do sur; 
Dos orientes do exterior aos occidentes internos. 
O que sobe e o que baixa. 
O que chega. O que se vai. 
Dese xeito se presenta hoxe a triste continxencia 
Na maraña dos seus signos. 
Moi escura cartomancia. 

XV	  

 ‘Sen baixar sequera do cabalo, 



Mandarei que vos lapiden 
E que prendan lume aos corpos, 
Cando teñan a constancia 
De que non regresaredes, 
Invasores e ocupantes, 
Nin en forma de fantasmas’, 
Así falou o Rei e puxo na súa boca 
O selo que esgrimía no anular da man dereita. 
 
‘Raíñas e sibilas, asistentas e escravas, 
Verterán pola distancia o seu xasmín, 
E prenderán novas resinas como afago e como honra. 
Breas, ceras, costros, 
Piches e alcatráns 
Arderán durante días en lembranza 
Da ruindade que existía 
No interior da vosa carne, 
E xamais permitiremos que parentes e achegados, 
Amigos, familiares ou próximos, 
Acariñen ou apalpen 
Arrecheguen e aloumiñen 
O que xa será só cinza, 
Borra, cisco e varredura’, 
Dixo por fin o monarca, 
Sobre todos soberano. 
 
E foi que dese xeito acometeron a vinganza, 
E lograron redimir os séculos de oprobio. 
A infamia, o vilipendio, 
A aldraxe e a ignominia, 
Nas cancelas do pais dos falecidos. 

XVI	  

E foi no ciclo en que el vivía distante do bulicio, 
Polos anos en que o tempo inda alzaba un estandarte 
E eran gratos os encantos que brindaba o itinerario 



Dun trazado sen rumbo, dun camiño sen meta. 
Encontrouna a percorrer pola beira do mar 
Un abril que xa era unha túnica de flores, 
Unha brisa nos campos. E falaba posuída 
Por unha voz interna, un estraño rumor: 
‘Os que tratan a diario coa palabra 
Por forza acaban sendo un algo místicos. 
Ben perciben que os sentidos non dependen da 

vontade 
Senón que se difunden 
O mesmo que a tormenta, 
A lava do volcán, 
O vento sobre a herba dos panascos, 
Seguindo unha azarosa trama, 
Unha urdime que provoca o nacemento 
Do lenzo de vivir e do tecido 
De liño ou de algodón de cada cousa. 
Ninguén pode baixar o outono dun transporte, 
Subir a primavera até un outeiro. 
Pesar pesar, poden pesar unha muller. 
Mais como ponderar o voo da súa beleza. 
Que métrica usarán en dar coa dimensión do seu 

misterio, 
Coa danza que executen as súas mans, 
Co pasmo dos seus ollos a mirar 
As liñas que dan forma a unha distancia’. 
E dicía todo isto cunha voz chea de asombro, 
Ela mesma sorprendida no voo do seu discurso, 
Atónita e turbada co trino da balada, 
Feliz por posuír, radiante do arrebato, 
A voz dun pescador, o falar dun moinante. 

XVII	  

Chamábase Xasmín. 
E non era unha flor. 
Nin sequera un arrecendo. 



Aínda garda a súa bandeira. 
A bandeira coa que entrou na casa del. 
A bandeira da República 
Independente de Galicia. 
Para embrullar o teu cadáver, díxolle. 
Por se morres de paixón. 

XVIII	  

E cando as augas do Lagares no remate de setembro, 
Tan escasas como escuras, verten cálidas no Bao, 
Anna Livia Plurabelle sente vir melancolía. 
Son os ecos de Dublín 
Que xa achegan polo mar 
As cancións que lle cantaban 
Nos garitos de Irlanda 
Mariñeiros con saudades 
Que alí foran desprazados 
Por un vento, unha galerna, 
Unha chuvia de espiñas. 
Anna Livia Plurabelle 
Dispuxera nos reloxos 
Unha pinza que os paraba 
Para ser forever young. 
E era lívida por Livia 
E fermosa varias veces. 
E foi nestas que chegou o vagabundo. 
‘Ei ti, especie de Walt Wittman, 
Namorado da linguaxe, 
Ebrio errante ou errabundo, 
A que andas, que me queres, 
Quen te puxo sobre a pista 
Dos verdes campos de Hibernia’. 
Tempo había que o moinante 
Consumido de silencio 
Coas palabras a ferver 
Carretaba o desvarío. 



E foi grato para el conversar con alta dama, 
Deter por un instante o fluír da súa lembranza 
Nas tabernas en que deran acougado 
O furor arrepiante das ondas do Gran Sol. 
E foi que, rumoroso, dispuxo esta mensaxe: 
‘Moito temo que Anna Livia 
Plurabelle xa non recorde 
Un acorde das cantigas. 
Mais eu gardo algo de folgos pra cantar. 
E é deixándome levar 
Polos ánimos que prenden 
Que vou dar como pretenden 
A resposta co meu canto. 
Que se un día me levanto 
E acontece que morrín 
Que outros canten en Marín 
Máis por ela que por min’. 
‘Moito erras Wittman Walt. 
Non pareces un poeta. 
Nin voz tes para falar. 
Máis semellas unha chave enferruxada’. 
‘Son un vello mariñeiro 
Que perdeu todo o que tiña 
Os limóns no limoeiro. 
A gamela na mariña’. 
E foi así que respondeu 
Anna Livia Plurabelle: 
‘Oh eu que noutro tempo 
Fun rapaz e rapariga 
E árbore e paxaro 
E peixe habitante do mar 
E Empédocles e Heráclito 
E a tartaruga e Aquiles 
E a aporía de Zenón, 
Eu que sempre levarei, 
Como un lunar sobre a fronte, 



O clasicismo, 
O clasicismo do barroco 
E o barroco do realismo 
E a tradición da vangarda 
E a Picasso en Altamira’. 
‘Que fermoso que me chames Wittman Walt’, dixo 

entón o vagabundo. 
‘Chamareite Loira Flor μελαγχολία’. 

XIX 
Que das tardes en que andou errante por Torino� 
Con Nietzsche frecuentando as fondas e tabernas  
Que o século deixara en herdo sixiloso� 
Por luces e relampos de antiga floración� 
Recorda aquela escura, fendida por misterios,  
A falaren de música.  
Se Wagner xa non era  
O deus que prometera,  
Bizet traía agora� 
Os soños para fóra.  
‘Tan tristes son os días sen voo do melodista’,  
Propuxo o pensador� 
Errante, o fuxidío� 
Anacoreta,  
‘Que abril xa non o asiste e maio dimitiu  
E xuño está durmindo sobre a area.  
E todo canto pode verter por el novembro  
Son longos contrabaixos e tambores  
Fervendo como chuvias e tormentas.  
Que sangren, pois, feridas de morte por decembro  
E proan cicatrices e queimen como chagas� 
De lástima os recordos dos meses estivais’.  
Recordo que era tarde e o século viraba  
Na curva das súas décadas extremas  
Retorto como un vidro� 
De frío e de calor.  



‘Irei en poucos días para os Alpes’.  
Dispuxo como un signo de luz, un epitafio.  
‘Quixera camiñar para escoitarme’,  
Deixouno xunto á porta da casa en que alugara  
Un cuarto con xanela para a rúa,� 
A mesa en que vertia palabras derradeiras.  

XX	  

Que chama pola flor e non lle contesta. 
Dille os nomes de todas as especies. 
E non se dá por aludida. 
Debe ser que non se trata dunha flor.  

XXI	  

Vento insomne dos sepulcros que percorres a cidade  
Á procura do lirio e da mazorca,� 
Da semente e da frescura� 
E das flores embriagadas por un golpe de tambor,  
Non estou e non me esperes. Vou tardar.  
Sinto a voz do esquecemento e o seu bico de paxaro  
Que rodea os edificios,� 
Un fuxir de labios cegos,� 
Un correr por augas fondas.  
Só unha lámpada de son, unha lanterna de música,  
Amañece polo centro do horizonte,� 
Como un cabalo ataviado de algas.� 
E eu visito a súa tristeza,  
O seu longo galope que fulgura.  
Rota o mundo cada noite� 
E adormece esta inquietude.  
Canta o melro entre as cerdeiras.  
Mais ti, vento sepulcral,� 
Oh raíz dos abandonos,� 
Segues firme no teu voo,� 
Teimas rexo, vigoroso, no falar da túa emoción.  
Canto imán hai no teu paso,  
Canto ferro nos meus soños,  



Canta forza no desexo.  
XXII 

Igual que ás veces bebe do vaso da alegría  
Hoxe inclínase a probar do cálice da dor.  
Percorren estes tempos sinistros mercaderes,  
Marchantes enloitados de cinza e de fracaso,  
Que van polas umbrías corredoiras,� 
Opacos, nebulosos,  
Levando nos estoxos  
A negra flor da noite.  
Perseguen unha ponte que leve a outra cidade  
E déitanse a durmir en pozos pestilentes,  
Albergues e pousadas que dan para algún río,  
Tamén un bosque triste.  
E soben ás funestas avionetas,� 
Ou bailan sen paixón polos xardíns  
Devotos de si mesmos e da luz� 
Que seica sae dos mortos afogados.  
Son tropas do misterio, camiñantes erguidos  
Que soñan con chegar a outra nación,� 
Aqueles que deitaron na paz dos seus sepulcros  
Un corpo devastado polas chuvias.  
Son inxentes comitivas, viaxeiros da néboa,  
Carretando unha mestura de ruína e desalento,  
Esmorecidos polo horror, deshabitados na alma.  
O séquito infeliz dunha fúnebre lenda.  
Igual que ás veces bebe do vaso do solpor  
Hoxe inclínase a probar do cálice da noite.  

XXIII	  

Alguén pintou un trazo de néboa neste ceo,  
Ronsel de borra branca premendo no misterio,  
E soubo darlle oficio a ignorados fantasmas  
Que o magma da memoria acerta a consumir  
Igual que se volvesen do estoxo das vivencias.  
Non sei se a parca escura que atende os fíos claros  



E vive con enoxo no voo da eternidade� 
E fai virar as rodas do lento sol de outubro� 
Será dunha maneira ou doutra a responsable.  
Non sei se a parca azul que pinta nas mañás  
A cor do firmamento,� 
Sublime tecedora de panos constelados,  
Deixou verter un algo das tintas que manexa  
No fondo dun caldeiro para o cal.  
Ou foi que algunha ave nun vómito da alma  
Volátil debuxou lixeiro este fluír.  
O nacre emborrallado do outono na distancia.  
Oh santa noite excelsa,� 
Nai da lúa arrebatada,� 
É certo que non volve a mocidade?  

XXIV.	  Algún	  fío	  por	  urdir	   
E foi deitaren o navío sobre o mar da cor de viño  
Que chegaron moitas nubes� 
E o vento resoprou.� 
Oh illas perfumadas,  
Co arrecendo do ourego,� 
Da lavanda e do xasmín,� 
Que deixa atrás un home cando parte?� 
Non perde acaso a vida que tería de ficar� 
E non gaña, pola contra, os abrazos da ventura e o 

sorriso do devir?  
Non esquece unha memoria,� 
Unha terra que batía no interior do corazón� 
Ao compás da lúa nova e dos ciclos da tristeza?� 
E non gaña atrevemento, ira e furia a cada paso� 
Na súa loita incesante co mundo?� 
Sede, oh deuses, testemuña,� 
Neste tempo oracular,� 
Do vigor con que se entrega� 
O seu corpo no naufraxio,� 
Da beleza con que afunde� 



Sob o mar da cor do viño.� 
E alongade a vosa man� 
No feitizo de salvalo� 
Se das Parcas inda ten� 
Algún fío por urdir.  

XXV 
Poesía,� 
Perenne altar dos sacrificios da linguaxe,  
Tabernáculo e sagrario,� 
Mirador das emocións� 
E pavillón dos fracasos,� 
Ti tamén andas no tempo,� 
A rebolos enchoupada na lama da historia,  
Como un pelouro que os anos transportasen  
Río abaixo sen destino.  
Foron moitas no decurso das voces dos séculos  
As linguaxes que te amaron,� 
Entre a queixa e o clamor,� 
Entre o canto e o berro,  
A tentar a salvación� 
Do teu corpo caído na enxurrada dos días,  
Mestra escura do enigma,� 
Sixilosa institutriz da flor dos segredos.  
Hai xa lustros que frecuento o poder do teu ditado,  
Os imperios en que brotas entre as ás dunha palabra,  
Carretando o señorío dos idiomas� 
E vertendo o aceite aceso das túas chamas� 
Sobre o lombo fatigado dos seus mudos pronomes.  
Moitas foron as xornadas que pasei� 
En silencio procurando o arrebato do teu voo,  
Taciturno e reservado na túa espera, 
Coa afonía da noite á procura do ton� 
Que me había proxectar na eternidade.  
E só agora me desvelas,  
Xa vertidos tantos anos,� 



Que o camiño do devir nos leva a todos,  
Inocentes e agudos, crédulos e astutos,  
Na derrota sen fin do teu río de verbos,  
Aforcados e extintos,� 
Uns anacos de pau que se perden.  
Poesía,� 
Perenne altar dos sacrificios da linguaxe,  
Sixilosa institutriz,� 
Mestra escura.  

XXVI.	  La	  rive	  gauche	   
Que Francia sempre foi un soño inesperado para os 

súbditos do Zar.  
Mais debo sinalar que o exilio doe ás veces o mesmo 

que unha chaga.  
E o tempo baixa inzado de sombrías espirais.  
Beber é unha saída.�O vodka algunha noites sitúate 

detrás� 
Das torres que sosteñen� 
Os eixos en que rotan� 
As almas das estrelas.� 
E a música tamén traslada os sentimentos  
Veloz como unha furia.  
Rusia, en realidade, está por todas partes.  
Nacín como resposta a un erro inconsolable.  
Xamais terei cabida no mundo que deixamos.  

XXVII.	  Mazá	  

Mater, matiana, materia. Ma. 
A sílaba raíz. 
Un eme que se funda polos labios. 
E un a de plenitude. Ma. 
A sílaba sonora. 
Nasal polo principio, vocálica despois. 
A sílaba central. 
Un son que se despraza do alto do nariz 
E verte primordial e basilar 



Da boca que se abre. Ma. 
Trabada nun inicio e libre deseguida. 
Estaba escrito: 
A nai das materias da madeira é unha mazá. 

XXVIII	  

 
Hai anos en Berlín 
Encontrou unha muller 
Que vendía discos vellos 
(E entre as flores do gabán 
Difundía a primavera). 
Meses despois volveuna ver en Candem Town. 
Let’s do it, cantaba, ao compás dun dos vinilos. 
Let’s fall in love. 
A que andas, contestoulle, oh fatal μελαγχολία. 
Deixa aberta pola noite a xanela do teu cuarto. 
E conquístame con whisky e con baladas. 
Mandoulle un dos seus beixos carnais 
No mesmo centro dos labres. 
E el gardou como agasallo unha flor de despedida. 

XXIX	  

Entre as débedas que espera non ter nunca que pagar 
E que premen no seu lombo como o mármore da 

lousa 
E o silente ciprés, 
Culpas vellas das que é o responsable 
E que algún dos que noutrora o habitaron 
Debería ter penado na prisión, 
Hai acaso unha que acende sobre todas o remorso: 
O dano gratuíto a un corpo inocente, 
Paxaro derrubado dunha árbore esguía. 
As infancias no fascismo 
Eran ecos da violencia. 
E ninguén estaba libre do arrebato. 
Torturábante. Torturabas. 



E era heroico matar. 
XXX	  

Moitas noites pensou en queimar a biblioteca. 
Darlle ao fogo os seus volumes un por un e pouco e 

pouco. 
Comezar cos máis pequenos, os folletos e as revistas. 
E seguir despois cos mapas, as novelas. 
E deixar para o final as grandes coleccións 
De arte e os compendios 
De historia e pensamento. 
E entón xorde unha pregunta: 
Que facer cos poemarios? 
Escoitar os asubíos que esparexe a labarada 
E saber que lle pertencen a unha voz, 
Procurando o seu sentido entre as brétemas da 

historia, 
E no frémito sentir a calor da continxencia, 
O arrebato da ventura, 
Un foguete do asombro, 
Pode ser moi pouca cousa, 
Despois de envilecer as décadas do tempo 
E logo de estragar a humana dignidade. 
Mais non arde a poesía? 
Cae a neve en Alemaña e vai frío nesta casa. 
Disque o Führer suicidouse. 
Volve o tempo da derrota. 

XXXI 
Feliz quen acomete a inxesta de licor� 
Pasado o mediodía.  
E senta na esplanada� 
Dun cómodo local a ollar virar o mundo.� 
(Alguén dispón a música que xorde desde dentro)  
E escoita esas cancións antigas que perderon� 
O eco e a tristeza.� 
Moedas vai deitando nas mans dos vagabundos  



Ou mesmo vendedores de discos e paraugas  
(Sabendo que a súa esmola non é nunca xustiza).  
E sente a vida estraña.  
A vida, ese galano,  
Incógnito surtido de lama, dor, misterio� 
E tardes coma esta.  
 

XXXII	  

Tardes grises de novembro, 
Pó de música e fracaso, 
Non sabedes quen vén sendo 
Esa voz que desde o fondo 
Do silencio vos invoca? 
Vós que andades no destino 
A pintar unha trompeta 
E embriagadas xa vertedes 
Un rumor de rodas cansas, 
Ignorades quen vén sendo 
Ese fío de tristeza 
Que se cruza cos imperios 
Das carrozas dos astros? 
Non serei quen volo diga. 
Tan altas as esferas 
Do remoto devalar. 
Tan escuros os seus voos polo silencio. 
Tan celeste a comitiva. 
 

XXXIII 
O día en que o negocio da vida se che afunda;  
A tarde na que poñas no cristal do escaparate  
O anuncio de traspaso;� 
A noite na que o banco das débedas naufrague  
E alguén acerte a abrir o estoxo das divisas  
E deite a ollada escura en herdos e contratos;  
A hora en que esa empresa� 



Suspenda o pagamento de vivir� 
E deixes alugueiros, hipotecas,  
Facturas e gravames...� 
Que borren a túa historia, 
Que queimen o teu curso.� 
Ninguén teña noticia� 
Dos cólicos que fuches.� 
Que nada máis inútil� 
Que o triunfo ante o devir.� 
Que as ínfulas e as famas� 
Son círculos, ronseis, auréolas e fumes.  
Non fique, pois, presenza,� 
Nin trazo nin pegada.� 
Nin eco nin reflexo.� 
Que embarques para o escuro� 
Sumido no arrecendo� 
Da flor do esquecemento.  

XXXIV	  A	  unha	  carta	  da	  baralla,	  consumida	  polo	  tempo,	  encontrada	  entre	  vellos	  papeis	  	  

Oh príncipe da coita, emperador da dor,  
Monarca da amargura e rei do sufrimento,  
Que torre inda defende, que fortín,� 
Que alta sentinela,  
A luz do teu exército vencido,� 
Ruínas dunha tropa sen bandeira.� 
Ti, alto soberano do misterio.� 
As sombras pola roupa e os brillos do cartón  
Revelan, verifican� 
Que foi en lide antiga, en prístina contenda,  
Na guerra e nos esforzos do tempo por durar,  
Con ánimo e coraxe, con forza e con vigor,  
Que fuches recluído longas décadas,� 
En cárcere sombrío, na húmida clausura� 
Da noite dos papeis,� 
Nas páxinas dun libro.� 
Oh, altísimo supremo, magnífico arrogante,  



En que pozas de auga, en que chan vidrento,  
Pisou con disciplina o batallón,� 
O innúmero tropel dos que te seguen,  
Soldados e animais e armas e trebellos,� 
E cal a proporción dos mortos e caídos,� 
Dos tristes sen alento,� 
Daqueles finalmente derrotados.� 
Que longa a túa viaxe� 
Fechado na ficción dun tomo sobre Grecia� 
E canto o teu saber despois de varios lustros  
Coas sombras de Alexandro,� 
Cos cánticos de Homero,  
Co eco dos reflexos dos mármores perfectos,  
Con Sófocles vertendo� 
E Píndaro rosmando.� 
Tamén na miña torre hai ventos que regresan  
Do tránsito dos séculos.  
Mais ti vertiches hoxe a luz da epifanía,  
O cólico sombrío da presenza dos deuses.  

XII	  

Seica tiña algo que engadir aquí. 
Sempre fican cousas por contar. 
El andaba esparexido a mirar para un instante, 
Concentrado en comprender certa lóxica do tempo, 
Ese pouso que se verte cando paras a pensar 
E reparas non sei como que comprendes non sei que, 
E entón chegoulle unha mensaxe: 
‘Non escribes máis poemas?’ 
E el, furtado nun arrouto, 
Aqueixado do seu rapto de desleixo, 
Feliz de ollar o século parado xunto ás nubes, 
Sen máis curso que a lentísima caída do solpor, 
O sinfónico arribar dos cálices da noite, 
Pensou que podería darlle a forma dun poema 
A esa órbita lunar, a ese ciclo de sombra. 



Despois de todo, leva décadas falando sobre o escuro 
E non ten xa moitas luces. 
Só disparos a ferver da materia dos lóstregos, 
Leves lavas que se levan sobre a pel como a camisa 
E abren chagas polos lustros, 
Lentas fístulas de pena, longas úlceras de dor, doces 

pústulas de espanto. 
E non ten máis que dicir. 

XIII	  

Mais dixo pese a todo para si: 
Que o camiño do devir vos leve a todos, 
Afundidos na lama da historia, 
Ao lugar onde repousan os poetas afogados, 
Ás cancelas do país dos falecidos… 
Contra as árbores do souto, que tremen de vagar, 
Inclinadas en acenos de elexía, 
Como a cinza que alborexa entre a luz dunha 

chama… 
Contra as illas perfumadas, 
Co arrecendo do ourego, 
Da lavanda e do xasmín, 
Balorentas polos séculos de chuvia e humidade. 
E que, por fin, comprendas os proverbios e os 

enigmas, 
Os sentidos do teatro, 
E que o poema é unha doenza que se infecta coa 

linguaxe. 
O día en que o negocio da vida se che afunda; 
A tarde na que poñas no cristal do escaparate 
O anuncio de traspaso. 
 

XIV 
Vai o día esgarecido a minguar polo traxecto 
Desta vella axitación. 
Non é novo o que che deixa 



No remol desta xornada. 
Vento seco, algunha nube, 
Unha borra polo fondo que semella un horizonte, 
A sospeita de andar preso sen sabelo, 
O receo da gaiola, a impresión do canistrel. 
Vives libre e tes oficio 
Para andar co pensamento 
Sen máis límite que os soños. 
Mais non podes evitar 
Que che agrele a flor do afán, 
A cobiza de estar lonxe. 
Mal asunto. Non deberas 
Ter apuro coa distancia. 
Non virá a prosperidade, 
Nin sequera o entendemento, 
Moito menos o xuízo, 
Sen o pouso dos teus días sobre a terra. 
Pois, que reclamas? 
Non comprendes que estarías 
Máis revolto, impetuoso, 
Aínda turbio e arroutado, 
Se impuxeses a túa lei noutro confín? 
Sente o acougo desta noite constelada. 
Senta aquí. Deixa os ollos 
Debuxar no firmamento 
O carreiro das estrelas. 
E adormece. 
Como un neno. 

XV 
Esta ollada miope, este corpo vencido, 
Estes labres resecos, esta lingua de lique,� 
Estas mans de fatiga, este lombo xa canso,� 
Estes dentes feroces e crueis,� 
Estes brazos que foron refuxio, esta úlcera aberta,  
Esta sede sen fin, esta calma,� 



Levan tempo agardando un solpor coma este,� 
A noitiña que veña espallar o silencio,� 
Unha luz de horizonte que deixe caer� 
Cara ao centro do escuro,� 
Nalgún punto remoto,� 
A existencia, esa chaga,� 
Ese espello estalado.  

XXXV 
Sexas un escudo para nós,� 
Oh pórtico de sombra.� 
Destrúas os que mintan e defrauden� 
Por causa do inimigo� 
E apláneslle o camiño do silencio� 
A aqueles os que teñan un túmulo na boca  
E ignoren o furor da nosa ira.  
Sexas un emblema e un brasón, insignia e armadura,  
Oh reino e fortaleza.� 
Derrubes os que enganan, desfagas os que espolian,  
E ábraslle as cancelas do país do esquecemento  
A aqueles que xa leven unha tumba polo peito, unha 

cripta na alma,  
E desoian o rancor da nosa cólera.  
Sexas baluarte e solidez, castelo e enteireza,  
Bastión e resistencia,� 
Oh círculo de min,� 
Halo escuro e fundante.  
Cegueiras esparexas e tebras xa propagues� 
A aqueles que se arrisquen e aventuren� 
A soas polas gándaras. E patos,� 
Parrulos, alavancos, gansas brancas e cercetas,  
Charnecos, lavanquiños e pachurros,  
E rolas, pombas bravas, cantadeiras,  
Máis parrulos caribrancos, ferruxentos,  
Anulen o seu paso e modifiquen� 
O rumbo do seu curso na rota da derrota.  



Sexas un fortín e unha potencia,� 
Oh ámbito da aura, anel do meu centro.  

XVI	  

Na praia, vendo caer a tarde 
e escoitando a Beethoven, 
non hai palabras. 
 
Mais o solpor é para Bach, 
Johann Sebastian, pastor de violonchelos. 
 

XVII	  

E díxonos daquela: 
Quen me dera restaurar 
As pompeias que me ofreces, 
Oh cinza do vesubio, 
Lava fría, remol triste, 
Varredura do vivir. 
 
Ti, que andas a brincar 
Con fósforos. E eu,  
Que teño o corazón combustible.  

	  
 

XVIII	  

Que a roda das palabras vire e rote helicoidal 
Asistindo ao seu propio sepelio 
E propoña polo centro a preferida, 
Entre miles predilecta, 
A disposta como cénit ou embigo, 
A nupcial e funeral, a imprevista 
Morte. 
 
Falar da frustración, do fracaso, da ruína, 
Dos estragos e as desfeitas, 
Da derrota. 



Enunciar desde o baleiro unha voz que se desfía, 
Alarido e frémito, 
Arreguizo e tremor. 
Un soprar do vento fóra fronte ás costas do silencio, 
Un compás de chagas negras, 
Unha música caída. 
 
Escoitar que a roda renxe cando rota. 
E romper a claridade dos seus vidros. 
Círculo e anel. Lamia e arandela. 
 
Escoite triste a Schubert. 
Nada tema. Volva inverno ou primavera 
Estes sexan os sepulcros. 
Velaí os garabatos. 
Un regueiro de palabras que nin poden nomear 
Esa cousa, ese misterio. 
 
Oh santa noite excelsa,� 
Nai da lúa arrebatada,� 
É certo que non volve a mocidade?  
 
 
 

 	  



Fotos	  de	  familia	  

I	  Carta	  á	  nai	  no	  día	  de	  defuntos	  

Na lenta progresión das rodas deste século,  
Xa van alá seis anos que foi que te deixaches  
Levar polas correntes da tristeza,� 
Furtar pola crecida e o regueiro  
Da coita e da amargura, da dor e a pesadume,  
Deposta emperatriz e neve derretida,  
Camelia vermella do Miño.  
 
Eu sei que tiñas tempo de durar  
E ollar crecer aínda� 
O breve pomariño que plantamos  
Na estrema do quinteiro.  
Tamén que devecías� 
Por ver o que se esconde� 
Na banda escura dos espellos.  
 
Sabía desde a morte de meu pai  
Que a vida era máis dura para ti,  
Máis ríspida e severa,� 
Máis cruel e insoportable,  
E todo o que fixemos para terte� 
Feliz sobre este mundo� 
Levaba desde o inicio o selo do fracaso.  
 
As úlceras da guerra xamais te abandonaron  
E tiñas na lembranza a crueldade,� 
A furia e a barbarie.� 
Que mal fixeras ti, oh nena dos xasmíns,  
Rapariga que canta.  
 
Mais, sexa como fose, o certo é que embarcaches  
No buque máis escuro, na góndola do olvido,  
Na lancha que se afunde no mar do esquecemento,  



Deixándonos o alivio dun tránsito moi doce.  
 
Un ermo desleixado foi o mundo desde entón.  
 
E, Chelo, podes crerme se digo que cos días  
Notamos máis o frío e o baleiro,� 
Este áspero rigor desapacible que abrolla da túa falta  
E deita polas horas,� 
Este seco e desabrido borboriño� 
Da sombra a propagar� 
A noite sobre o mundo.  
 
Despois de que partises e xusto aos doce meses 
Sufrín os arrebatos da doenza� 
E foi o malestar e a enfermidade� 
Quen puxo no meu corpo derramado  
O cólico da morte.� 
Tratáronme doutores, viñeron sabios vellos,  
E foron concluíndo que debía� 
Repor o que estragara.� 
E a catro de novembro do ano dous mil nove 
Abriron o meu peito e rescataron,� 
Mancado, o corazón, ferido de vivir,� 
Despois de cinco décadas batendo.  
 
Dos netos non hai queixa.� 
Da casa nada novo.� 
O río segue impondo, espello do ceo gris,� 
A cor emborrallada das tardes que se nubran.  
En pé segue o canizo e a ameixeira.� 
En pé os xapoeiros, as árbores, a viña.� 
Moncho, o do tractor, roza a herba a cada pouco.  
E os montes non encontran quen os queira.  
Por sorte non arderon nestes anos.  
 
Na campa onde repousas hai flores para ti� 



Que Rosa ou Carme poñen cando acordan� 
E estás no teu lugar, moi perto de María,� 
De Adriana, de Manuel, de Aurelio e máis da xente  
Que en tempos habitaba a nosa aldea.  
 
Un mundo que fervía descansa agora alí.  
As fotos en que asoman o que foron  
Desvelan unha idade que se foi,� 
Deitada no sepulcro e na lembranza.  
 
Novembro segue a ser o mes do esquecemento  
E pouco ocorre nel que nos mereza� 
O premio da memoria.  
 
É tarde e non parece  
Que a noite traia hoxe  
Ningún outro martirio  
Que poidas acalmar.  
 

 	  



II	  León	  Fernández	  Díaz	  	  

O meu avó León, o pai de meu pai,� 
Chegou ao Baixo Miño procedente� 
De Belvís de la Jara, provincia de Toledo,� 
Alá polos inicios do século pasado.� 
Era garda de fronteiras e encontrou o seu destino  
Percorrendo aquelas marxes� 
Entre Amorín e Camposancos.� 
Casou en segundas nupcias con Carme� 
Carrera Vicente, miña avoa,� 
E tivo máis tres fillos que engadir� 
Aos dous orfos que o seguiran xa medrados.  
Falaba a fermosura de idioma que se fala� 
Nos campos da Mancha� 
E nos bazares de Turquía.� 
E tiña un non sei que de sefardí� 
Nas améndoas dos ollos e no mármore da fronte.  
Defendeu as luces da República na entrada de Tui  
Cando o século virou no verán do trinta e seis.� 
E foi lixeiro na fuxida� 
Evitando que o prendesen.� 
Perdeu dous dedos dunha man,� 
O anular e o maimiño,� 
Manexando unha granada que gardara,� 
Algúns anos despois.� 
Era austero e solitario e foi áxil até a morte.  
Carretaba unha existencia moi dura e encontrou  
O acougo xunto ao río,� 
Como todos os miñotos.� 
Non recordo moito del.� 
Os cigarros que compuña,  
O aroma elemental do xabón da posguerra.� 
Lembro, si, que o vin morrer� 
Unha tarde de agonía a mediados dos sesenta� 
Cando os Beatles xa soaban pola radio.� 
Varias horas contemplando o seu rostro enfebrecido,  



O pesar do seu tormento.  
Inda agora sinto a culpa� 
Da miña propia impotencia.  

 	  



III	  Aquel	  señor	  maior	  

 
Era o tempo vello aquel� 
En que o mundo acontecía� 
Á procura dun relato.� 
Ese tempo que adurmiña na conciencia� 
Desde hai corenta anos.� 
Un home camiñaba afundido no gabán� 
No sopor da sobremesa.� 
Nunca ollaba para min.� 
Aquel señor maior.� 
Desde a altura dos seus vidros� 
Cobizaba unha distancia� 
Sobre as árbores da tarde,� 
Máis ou menos o lugar en que asoman as copas� 
Dos castiñeiros de Indias.� 
Eran aves o que ollaba, orfeóns de piadores,� 
Acrobáticos cantantes contra o fondo azul da 

primavera.  
Pode ser que nelas vise unha flor μελαγχολία � 
Mentres barcos fondeaban polas illas da linguaxe.� 
E nunca ollaba para min.� 
Aquel señor maior.� 
Ou pode ser que despregase unha túnica de soños,� 
Un rosario de bandeiras derrotadas.� 
Desde a altura da tarde� 
Sobre as árbores de vidro.� 
Era Álvaro Cunqueiro.� 
E unha manda de estorniños.  
 

 	  



IV	  De	  Manuel,	  o	  carpinteiro	  

Que máis contar de min se case non sei nada. 
Deixei que a vida fose un vento que acariña 
O corpo entre os salgueiros. 
E fun polos países disposto a contemplar. 
Non tiven máis victoria que un par de noites doces 
No leito da raíz da eternidade. 
E gardo as cicatrices dos lobos e das aguias. 
Vou vello e levo enriba o cólico das fontes. 
Hai ríos que me torcen a ollada cando paso 
E nubes que alixeiran o voo para esquecer 
Que existo ou que respiro. 
Eu mesmo non conservo 
Recordos especiais 
Nin nada que me dea 
Valor entre os humanos. 
Son torpe e sinto o peso 
Das sombras e dos soños. 
Regreso algunhas veces ao espazo en que xurdín. 
Camiño no silencio dos misterios 
E sento entre o ruído da memoria. 
As cousas xa non son como noutrora. 
Descubro que o que foi xa non está. 
E só perdura en min 
O tacto destas pedras, o arrecendo 
Do mar que se percibe cara ao fondo do río. 
Non son máis que o sobriño 
de Manuel, o carpinteiro. 

 	  



V	  O	  espírito	  da	  Historia	  

Ben lembro que aquel día, ás nove da mañá, 
Tiñamos unha clase con Ferrín: 
Literatura Universal. 
E lembro que, feliz, entrou na aula e puxo 
De exercicio unha lectura sobre Homero. 
O nacemento da épica en Grecia. 
Que, aos poucos, nos contaba 
Que houbera unha revolta en Portugal. 
E que, finalmente, rematara a ditadura. 
Vintecinco de abril de mil novecentos setenta e 

catro. 
Sexto curso de bacharelato. 
Con quince aniños todos. 
Gardo con viveza esas imaxes 
Porque foi unha das poucas 
Veces en que puiden 
Percibir con claridade 
O concepto hegeliano 
Do espírito da historia. 
 

 	  



VI	  Ana,	  digo	  Ofelia 
Foi no lustro en que o xasmín florecía xunto á casa� 
E espallaba a súa luxuria polos círculos da brisa� 
E eu quería esvaecerme por debaixo das túas 

pálpebras.  
O tempo andaba cheo de rodas e de naves,� 
De xanelas e campás, e de espiñas e de pranto,  
E a noite florecía como unha pedra con espuma.  
As estatuas que xacían polo fondo do xardín  
Arrastraban unha cólera sen cura,� 
Balorentas polos séculos de chuvia e humidade.  
E eu baixaba desde a torre catro tardes por semana.  
O resto desas horas empregábao na lectura� 
Dunha vella enciclopedia malescrita polos monxes  
Nun idioma que esquecín.  
E, se a tarde viña escura e batían no cristal  
Pingas grosas e frías,� 
Entregábame á bebida, o cánamo ou a música.  
Foron meses e máis meses sen que houbese unha 

visita.  
E medíanse as xornadas polo voo das sinfonías no 

pick-up.  
As flores que murcharon,� 
Os libros derramados,� 
As fotos amarelas dos amores esquecidos,� 
O viño a esparexerse sobre o sirgo da roupa,  
A cor broncínea dos brazos e dos lombos.� 
O tálamo sen orde ou equilibrio.  
E unha obriga de silencio  
Para que ninguén oíse.  
Ofelia.  
 

 	  



VII	  Arte	  de	  contar 
Seica era analfabeta.� 
Mais lembro tela oído verter libros enteiros.� 
E poucos coma ela na arte de contar.� 
Notábase no xeito de abrir e de romper� 
O voo da melodía, no momento� 
De erguer acompasadas� 
As mans para despois� 
Deixalas repousar por un instante;� 
Na forma en que se unían� 
As frases coa anterior e a sucesiva,� 
Igual que os episodios;� 
Tamén no preguiceiro do ritmo do relato,� 
Agora un pouco lento,� 
Máis rápido despois;� 
Describo agora un río� 
E logo hai unha ponte� 
E entón vén un suspense que interroga� 
E deita a luz do enigma en cada cousa.� 
E cómico resulta e axiña será tráxico.� 
Ou pode que nun punto perdamos a memoria� 
E sexa nese instante momento de cantar  
Cancións que se perderan.� 
Tamén de interromper a historia cun poema.� 
Ou pode que no medio da insólita aventura� 
O heroe sente a mirar as árbores dun campo� 
E haxa que esperar a ver o que pasou� 
A que ela diga exactamente� 
Como entón verteu no mundo a luz do acontecer.  
E todos a soñar, netos e sobriños,� 
Mozos, raparigas,  
Agora que chegaba no final� 
O instante dunha máxima tensión.� 
Ser sería analfabeta.� 
Mais tiña o mundo enteiro gardado na súa boca.  

 	  



VIII	  Camareiro 
Lembra agora cando eras  
Camareiro nun hotel,  
Ben mediados os setenta.  
A primeira hora da mañá� 
Os almorzos para os cuartos,� 
Un percorrido, planta a planta, por estancias e 

apousentos.  
Un sen fin de xente maldurmida e preguiceira� 
Que che daba a súa beizón e acaso unha propina.  
O xefe dos servizos culinarios, un tipo moi afable,  
Que cociñou algunhas tardes para ti,� 
Chamábate o poeta, 
�Non sei por que motivo.  
El, que puña polas carnes enfornadas� 
Unha pinga do sublime,� 
E sabía dos segredos da canela e a pementa;  
El, que podía arrebatarlle a unhas verduras  
O celme sideral da luz do campo.� 
O certo é que agardaba a que chegases� 
Para oírte falar.�E ti falábaslle de Shakespeare.  
E aquilo máis se parecía por momentos a un teatro  
Que ao lugar infernal en que ardían,� 
A lume lento,� 
As mellores lambonadas, os máis altos harpexios  
Que tocaron as orquestras dos fogóns,  
En lustros numerosos, mesmo en varias décadas.  
Algo tiñas xa daquela que te ía empurrando  
Cara a un fondo impreciso de palabras.  
Unha voz que te emprazaba, un impulso 

enlouquecido,  
Unha especie de arrouto.  
Lembra as palabras do xerente,  
Serenas, compensadas,� 
O día en que propuxo que te foses:  
O teu talento merece algo mellor.  



Que Deus bendiga as raparigas� 
Que esqueceron namorarse de ti e do teu traxe negro  
Mentres compracías cada un dos seus antollos� 
Nun hotel xunto á praia� 
E soaba unha música bailable� 
Baixo o palio da luz crepuscular.  

 	  



IX	  A	  árbore	  e	  a	  onda 
Se tivese que escoller entre a árbore e a onda,  
Entre o nobre vexetal con raíces pivotantes� 
E ramos por enriba� 
Que chaman polos ventos das galaxias  
E a ondulada turbación que se esparexe� 
Desde un centro polas cousas� 
E forma curvas cóncavas, convexas,� 
Ou estende polas praias un dominio,� 
Ten por certo que andaría a tanxer no teu cabelo,  
Eses rizos escuros, eses lóbregos bucles.  
Eles son as árbores maceiras, e cerdeiras e figueiras,  
Que arrecenden e dan sombra,� 
Ondas breves que enraízan� 
O presente e o misterio.  

 	  



X	  Weather	  Report 
Esa nube que persegue o teu cabelo� 
E que fala, sen querer, dunha mellora no tempo,  
Aínda que á alba e na mañá� 
Os ceos estarán nubrados� 
E mesmo choverá un aquel na vertente cantábrica,  
Sobre todo cara ao leste;� 
Esa nube, digo, que persegue o teu cabelo� 
Porque hai vento do nordés, entre frouxo e 

moderado,  
Máis intenso de noite pola zona litoral,� 
Cos termómetros subindo un par de graos,� 
Malia as mínimas baixando� 
Con xeadas no interior;� 
Esa nube, digo, que te segue e non anuncia� 
Outras nubes pra mañá� 
Pois vén limpa do atavío das tormentas� 
E rebaixa claramente� 
Os riscos de precipitacións,� 
Aínda que de cara ao domingo sexa previsible� 
Un incremento da inestabilidade;� 
Esa nube, digo, non son eu� 
Nin es ti.� 
É só unha nube que hoxe adorna� 
Como un resto de algodón� 
Este ceo esvaecido� 
De principios, case, de novembro.  
 

 	  



XI	  Fortuna 
Camiñar será a fortuna que che deixe.  
Has gardar no corazón toda a luz do mandamento  
Que hoxe poño nos teus labios� 
E verter como unha cinza no cabelo� 
Esta páxina infeliz,  
Estas letras caídas.  
E verás pasar os días do rigor e a austeridade,  
Sen deixares o cultivo da xustiza� 
Ou a arte da prudencia.  
Cruzarás as vellas pontes do saber e a disciplina,  
Sobre illas de aforismos e apotegmas.  
E por fin comprenderás os proverbios e as parábolas,  
Os ditados e os enigmas dos sabios.  
Sen que o amor ou a incerteza  
Cause estragos no teu voo.  
Proveitosa como a prata� 
E rendible como o ouro,� 
Camiñar será a fortuna que che deixe.  
 

 	  



XII	  Ciclo 
Hoxe chámame unha chama.� 
Hai un lume que pregunta por min.  
Entra a luz do novo día� 
Polas fendas da linguaxe� 
E hai lembranzas que prosperan  
Nas lanternas inspiradas.� 
Morra ou dure este febreiro.� 
Non se esgota o seu andar.� 
Brota a música do fondo  
Misterioso dos pianos.� 
Algo evoca o que se afunde.� 
Pasa lonxe un cadaleito.� 
Voa perto unha gaivota,� 
Perseguida pola sombra.� 
Dobre marzo xa vindeiro� 
Unha curva da sazón,� 
Ou xa alongue o firmamento� 
O percurso da xornada ,� 
Todo isto é fortuíto,� 
Todo aquilo, eventual,� 
Episodio que acontece,� 
Unha hipótese posible,� 
Unha cápsula, un estoxo,� 
Un alivio da memoria,� 
Unha lámpada, un candil,� 
Unha flor do esquecemento.� 
Que entre a noite cos seus barcos  
Polas fendas da linguaxe,� 
No destino e na fortuna,� 
Nun esforzo de vencer.  
E hoxe chámeme unha chama.� 
Haxa un lume que pregunte por min.  
 

 	  



XI.	  Encontro	  con	  Fédor	  

Que beleza a deste tomo dos irmáns Karamázov, 
Impreso no ano oitenta do oitocentos, 
Cando o século fendía e xa desatrancaba 
Unha porta, unha cancela, un furado, unha soleira, 
Batida polos soños, gañada polo azar, 
Tronzando polo medio un fondo de pintura 

neoclásica, 
Deixando sen futuro un tempo que vencía. 
Que beleza e que rareza a deste tomo en lingua rusa, 
O enigma dos seus signos comprimidos, 
Chamazo e garabullo, esbozo, risco e trazo, 
O aceno repetido das letras procurando 
O voo dun longo espectro, 
Un eco de conciencia. 
E que vital a fermosura 
Destoutro máis recente con posfacio de Freud, 
Publicado en Lisboa por Relógio D’água. 
E que sorte a de poderes entrar na libraría, 
Compralo e regresar 
De novo a unha esplanada, 
O corpo entre as augas e o café, 
E dáreste á lectura, 
Sen tempo nin premisa, 
Sen medo de que a tarde se afunda e esmoreza. 
Que beleza a de seguir 
A ler despois no cuarto da pensión 
Entre os falares e as conversas 
De Dimitri e Aleksei, de Iván, tamén chamado 
Vania, Vanka ou Vanetchka, 
E, xa de madrugada, durmir até o rebento da mañá 
Feliz, reparadora, necesaria, 
Os ollos esgotados, a alma namorada, 
O corpo na ascensión dos vinte anos. 
As flores dese abril e as uvas dese outono 
Virán marcadas polo fito 



De andar a conversar 
Por prazas e por largos de Lisboa 
Coa voz que conta a historia dun tempo xa fuxido 
Alá polas chairas de Rusia 
Nas páxinas dun clásico (en ruso e portugués) 
Da Literatura Universal. 
 
 

 	  



IX	  

 
Definirdes a gramática do ser 
E encontrardes un idioma que se verte, 
Unha lingua esparexida que ateigaba os continentes 
Rebosante de enxurradas e de chuvias e fervenzas. 
Actuardes sobre as láminas da historia, 
Sobre as trabes en que tronza o volume do conxunto 
E hai un peso que ameaza e nos inclina. 
‘Porque un corpo non é nada sen o espírito 
Que empurra na palabra a súa figura’. 
E foi que a torre non caeu. 
Mantívose na altura. Seguiu a darvos sombra. 
Ela andaba a percorrer, agrimensora, 
As distancias entre as pedras do destino. 
Tiña un cuarto perfumado con xasmíns. 
E nas tardes reparaba en como o sol difundía entre as 

illas e o mar 
Un solemne reflexo. 
Por ser era, sempre, ou case sempre, agosto. 
E el quería estar en Londres, 
Debuxar noutro país o seu círculo de umbría 
Ler nos parques en silencio sen premura. 
Mais a historia o reclamaba. 
Pronunciaba no seu nome cousas que nunca el 

soubera 
Remitía cartas longas por escuros labirintos 
E pousaba no máis branco de si 
Unha apócema de mel 
Negro como a noite. 
Mesmo ás tardes se ía sol 
Apañaba algún tren cara a Bristol ou Brighton. 
E ficaba alí a durmir 
Esperando que amencese. 
Os cadernos ateigados de poemas. 
As pernas esgotadas de tanto camiñar. 



E a boca sen vogais que nun asombro se perdesen. 
Ouh England, terra brava, 
Depósito en ruínas do British Empire. 
Cabeleira que derrama sobre os ombros unha manda 

de serpes. 
Oh santa noite excelsa,� 
Nai da lúa arrebatada,� 
É certo que non volve a mocidade?  
 

 	  



Alocucións	  	  

I 
Dirás que non é certo� 
Mais podo asegurar,� 
Sen medo a cometer un erro imperdoable,� 
Que todo isto é teatro.� 
Teatro no mellor dos sentidos.� 
Ou no peor.� 
O lugar da produción dunha mirada.� 
O punto no que un ollo repara no que ve� 
E ponse a contemplar,� 
Mestura de atención e pensamento,� 
O mundo que se verte por adiante.� 
Hai anos que o medito,� 
Hai tempo que o pondero,� 
E alego como proba o feito de que aquí� 
Todo poida estar previsto:� 
O asunto, a trama, o enredo,� 
O sumario e o resumo,� 
Polémica e ardor dos argumentos.� 
Mais a pregunta segue a ser,� 
Non o esquezamos,� 
Como acontece o poema?� 
Porque o poema, como o teatro, acontece.� 
E repito o interrogante:� 
Como é que acontece o poema?� 
Porque o poema non é máis� 
Que un vertido da existencia.� 
Un lóstrego deitado nun espello,� 
O poema é unha doenza que se funda na linguaxe,  
Un porto no que os barcos repousan afundidos,  
Cemiterio das palabras que brillaron.  
A cinza que fumega despois de consumirse,� 
Os restos dunha chama que extinguiu.� 
O poema non é máis que unha forma de teatro.  



Porque o corpo é como a letra:� 
Un trazo que se move e modifica� 
O sentido a cada pouco.� 
O corpo está escribindo sen parar� 
O curso dun discurso en movemento,� 
O corpo nunca deixa de dicir� 
O enigma e o misterio.� 
E nós non somos máis� 
Que fotos estragadas polo tempo,� 
Impactos de claror que se recollen� 
No fondo dunha ollada,� 
Igual que as horas verten a luz de cada instante.� 
Que o poema é unha doenza que se funda na 

linguaxe,  
O poema non é máis que unha forma de teatro.  

II 
Non importa que o poema estea escrito.  
A luz do acontecer acende na súa letra  
O azar dos mil sentidos.� 
Mal poden os poetas fixar a dirección  
Do río do discurso;  
Mal poden gobernar o rumbo, a singradura  
Da nave do seu canto,� 
Que a orde se disolve, asoman os acasos� 
E vén o imprevisible, o fortuíto,  
E vira na ruleta a roda da incerteza,� 
Xa verte e esparexe a sorte polo mundo� 
O fado e a fortuna, a brisa do destino.� 
Tamén polos teatros hai vento a revoar,  
Correntes que se xeran debido ás diferenzas,� 
E empurran a calor ao límite do frío,� 
E todo o que acontece na esfera da ficción,  
Previsto nos ensaios e no texto,� 
Deriva por motivos que ás veces nin se explican  
En erros e naufraxios, en tintas que se verten� 



E fican derramadas, en voces que resultan  
Inhóspitas, estrañas, en pasos, movementos� 
Que nunca se pensaron.� 
O intérprete procura goberno nese caos� 
E lei na continxencia� 
Nin sempre ten as luces que poidan reverter� 
As sombras que lle asoman.� 
O actor, como o poeta, tamén vive debaixo� 
Das pedras do destino.� 
Ten sorte se as palabras permiten que se achegue  
A algún lugar seguro,� 
Ao abrigo que as ampare na ira da tormenta.  

III 
Os corpos escritores fan grafos imprevistos� 
Que fican debuxados nos ollos de quen mira.� 
Hai sempre alguén que pasa deixando o seu poema  
De brazos que se extinguen;� 
Cabelos que arrebatan o voo dunha fervenza,� 
O ascenso dunha chama;� 
E pernas que debuxan un ritmo no interior,  
Cadencias dun concerto improvisado.� 
A danza que hai no mundo é un signo que se mostra,  
Costura das esferas de música e teatro.� 
Cifrar os movementos e darlles cerimonia,� 
Ou ben deixalos libres, sen norma nin precepto,� 
É opción que nos confirma o pálpito do azar,� 
Un mando sempre exposto a un ritmo inesperado,� 
Á quebra ou á caída, á noite que se rompe,� 
Ao mundo que fratura o voo dunha esperanza,� 
Á crenza que se parte e esnaquiza.� 
Non fíes o teu rumbo á luz dunha cadencia,� 
Nin poñas a túa fe nalgún compás.  

IV 
O tempo está disposto seguindo un percorrido  
Que verte para o fondo da distancia� 



E vén desde os confíns da fonte orixinaria.� 
O tempo é como un río de infinito,  
O sulco que deixou na eternidade� 
Un boi que turraba dun arado de estrelas.� 
Por iso o tempo para ás veces sen querer� 
E ponse a debuxar polas ribeiras� 
A sombra do ameneiro, un souto, unha gándara,  
Que deixan un aquel de ritmo demorado,� 
De fluxo delongado, de tráfego moroso,� 
Un líquido fluvial que se espreguiza� 
E acende nas miradas o éxtase do mundo.  
O tempo foi aceso nun lume primixenio,  
Lugar de oxidación e violencia da materia,  
Espazo combustible en que fervía� 
A sombra do horizonte,  
Un punto enferruxado pola luz.� 
As lapas amarelas, laranxas e vermellas,� 
Ás veces son azuis de tanto que abandonan� 
A alma nese fogo, felices cos vapores da ignición.  
Non teñen outro rumbo que a danza e os enigmas,  
O voo dun vento abstracto que declara,� 
Veloz por entre as sombras,� 
O mundo inaugurado� 
E fixa a dirección e a intensidade� 
Das horas e dos días,� 
Dos ciclos anuais e dos estados� 
Do aire e da tristeza.  

V 
E pode que hoxe estea nun lugar sen horizonte,  
Eses dos que fala Blanchot,� 
E que ande a escribir ou a inscribir,� 
No interior ou no exterior dalgún círculo,  
O meu grafo enlouquecido,� 
A miña louca maraña.� 
Porque non hai desexo posible.� 



E porque o imposible é a substancia do desexo.  
Pode pode. Claro que pode.  
Eu só quería conquistar un territorio� 
E fundar unha paisaxe.� 
Unha terra pertecente a algún lugar en min,� 
A imaxe resultante dun esforzo de mirada.� 
Un ollar esparexido sobre o espazo e o tempo.  
Mais cheguei a este lugar que non ten horizonte,  
Unha praia sen océano,� 
Unha ribeira sen río.� 
Esta tarde hei de pintar� 
Un círculo na area� 
E inscribir no superficie� 
A sombra do meu nome.� 
E aínda hei de completar� 
O rito esparexendo� 
Herbas vellas de misterio� 
E un escuro vinagre.  

VI 
Vai contigo, rapariga.� 
Has levar até o horizonte� 
Que nos foi denegado� 
A flor da imperatriz, de acentos violáceos  
E pálida por fóra,� 
Azucena do Brasil,� 
Copo perfumado de leite,� 
Lirio branco.� 
E volverás cantar a sombra e o solpor.� 
E has ver de novo a luz sobre o piano,� 
O thou that are blooming in your prime.  
 
Vai contigo, flor do tempo, sol de abril,� 
Entre a China e o Xapón,� 
Entre Cathai e Cipango,� 
con foglie lineari e fiori grandi e campanulati ,  



di un bianco latteo e profumatissimi, disposti in 
grappoli.� 

Vai, beleza enfurecida,� 
Extasiada no arrebato,� 
Let no man steal away your thyme.  
 
Vai axiña, anseriforme, anatídea e cisne branco.� 
Orfeu transfigurado e disposta no horizonte como 

lira.  
Filla de Zeus fillo de Cronos.� 
Miña deusa fluvial intransferible,� 
Benéfico destino.� 
Always beware and keep your garden fair.� 
Rosa última de Irlanda,� 
Grata espiña.  

VII 
A Historia de Galicia é un sen fin de casos tristes� 
Como son, polo xeral, as historias dos países 

derrotados.� 
Non tivemos un imperio� 
Nin vencemos en batallas;� 
Nin dominio amoreamos sobre extensos territorios 

que nos fosen debedores  
Por encargo ou compromiso, beneficios ou favor.  
Fomos presos e soldados,� 
Prostitutas e criadas,� 
Soñadores e artistas,� 
E espallamos polo mundo o sentimento da saudade.  
E axudamos a facer a ponte de Brooklyn  
E a revolta en Patagonia� 
E a cortar a cana en Cuba� 
E a botar o demo finalmente de Berlín.  
Mais gardamos un idioma,� 
Unha flor que non murchou� 
E que aínda nos reúne,� 



Unha chave que abre portas no misterio do mundo,  
Unha porta que dá para un xardín, a miúdo en 

alamedas,  
Un xardín en que florecen os magnolios,  
Moi comúns no mobiliario palaciano,� 
E as grandes flores épicas, como a cala,� 
Zantedeschia aethiopica, con forma de corneta,� 
Que garda no interior a mazaroca,� 
Unhas veces laranxa e outras veces amarela,� 
E as hortensias,� 
Enigmático compendio do fracaso,� 
Importadas desde a China por Philibert Commerson,  
Naturalista francés, namorado dunha Hortense, 

delicada flor.  
E as buganvíleas, abeiradas ás casas ou pingando 

polos muros,  
Espiñentas e abusivas, sempreverdes ou caducifolias,  
Derrubando na paisaxe o seu solpor de ruína,� 
Establecendo a lei escura,  
A norma do confuso,  
A regra do sombrío.  
A lingua de Galicia é unha torre sen caer,� 
Un castelo que se ergue por enriba dos lustros e das 

décadas,  
E que garda no interior o estoxo azul desta nosa 

facenda,� 
O que herdamos e o que temos,� 
O que foi amoreándose no tempo� 
Ou ficou aquí prendido no devalo� 
Das palabras e dos feitos,� 
Dos soños e das cousas.  
A Historia sempre foi un sen fin de casos vellos,  
Non importa de que patria, de que imperio ou de que 

mundo.  
A lingua de Galicia por agora é unha presenza,  
Unha páxina que está por escribir,� 



Unha liña de futuro.  
VIII	  

Debeu ser dificultosa a chegada dos humanos á 
linguaxe. 

Esa época febril en que senten na cabeza 
Que algo máxico e absurdo lles está a ser desvelado. 
Unha cousa, unha palabra. 
Ser, facer e os seus contrarios. 
Eu, sen ir máis lonxe, 
Levo anos procurando traducir a miña vida. 
Dar cos signos que repitan, 
Polos séculos dos séculos, 
O que foi e aconteceu, 
O que quixen e o que puiden. 
O que souben e debín. 
Non obtiven por agora resultados. 
Ir dos feitos ás palabras é difícil. 
Cando pensas que xa está e que é unívoco o sentido 
Chega un vento e desarbora o que hai nada era feliz. 
E as palabras que pensabas testemuñas da túa fé 
Desdebuxan o seu voo e esfumiñan o trazado, 
Pondo un vidro balorento entre os signos do mundo 
E na boca verten ácida descrenza. 
Dos soños ás palabras, máis difícil aínda. 
Labirintos e reflexos, enredos e marañas, 
Resonancias e rumores. 
Verte a néboa na linguaxe e as súas húmidas fariñas 
Unha bruma borraxeira que esnaquiza a realidade 
E fulmina das certezas o seu eco vocal. 
Das palabras ás palabras, imposible. 
Non se queren, non se rozan. 
Mesmo aquelas que aparentan unha certa relación 
Son distantes e renegan 
Do seu vínculo co mundo, 
Cos espectros, 



Co alarido infeliz dos idiomas. 
 
 

IX	  

Oh roupa dos amantes falecidos.  
As carteiras cos seus tristes documentos.  
Os abrigos e os zapatos enlamados.  
Dous disparos na cabeza. 
 
Como a cera que derrete 
Ou a neve que arrefece; 
Como as letras debuxadas sobre a area, 
Como a chuvia que se verte polos pozos 

 
 
 

X	  

Oh ir compondo a biografía, 
Un por un, unha por unha, 
Xeración tras xeración, 
Até o límite posible da memoria, 
E ao chegardes a ese punto en que é inútil proseguir 
No fondo máis remoto da memoria da existencia 
Habería un home cego 
Debuxando cos seus labios 
Un vapor de alento e néboa 
Nunha chaira de África 
Nunha aldea do Nepal 
Nalgún monte de Siberia, 
Nas cancelas do país dos falecidos, 
En calquera outro lugar posible ou imposible. 
E ese home cantaría nun idioma case absurdo 
Algo cálido que dura 
Xeración tras xeración 
No sorriso dos teus ollos. 



 
XI	  

No lugar onde repousan os poetas afogados,  
Nos camiños que dan para o ocaso e o orto,  
En calquera outro lugar posible ou imposible, 
Despois de percorrer o círculo dos templos,  
Despois de andar na chuvia a órbita do inverno,  
Como un vómito esquecido 
Que arrecende a viño escuro  
Baixo a tebra da nogueira, 
Seguindo unha azarosa trama, 
Unha urdime que provoca o nacemento 
Do lenzo de vivir e do tecido 
De liño ou de algodón de cada cousa, 
Nas cancelas do país dos falecidos, 
Feliz por posuír, radiante do arrebato, 
A voz dun pescador, o falar dun moinante, 
Amañece polo centro do horizonte,� 
Como un cabalo ataviado de algas,� 
Unha lámpada de son, unha lanterna de música:  
Oh santa noite excelsa,� 
Nai da lúa arrebatada,� 
É certo que non volve a mocidade?  
 
 
 


