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Invocación

Museo do falar con música ou con arte.
Hospital dos derrotados,
Apousento ou hospedaxe.
Casa dos mancados nas contendas do tempo,
Morada dos vencidos da ilusión,
Residencia dos entullos do desastre.
A ti, nobre edificio, oratorio da conciencia,
Presento esta bandeira esfarrapada,
Retallos onde o cisne e o loureiro,
A harpa e o río deixaron de fluír,
E houbo un vento que os salvou,
Basílica dos soños,
Catedral.
Recanto das ideas e dos himnos.
Harmonía:
Par entre os impares e acorde entre os desacordes,
Curva das rectas e tebra de luz,
Límite da desmesura.

Encomenda

Pedireivos que collades o poema
E o fixedes no cristal dunha xanela
A contraluz
Como se fose o negativo dunha foto.
Ou que o poñades xunto á orella
Como fan os nenos cando encontran
Unha caixa,
Unha lanterna,
Por ver se o movemento
Devolve algo de música.
Ou que lle soltedes un ratiño por adentro,
Un deses murelos diminutos
Que andan a roer no pan
Pola cociña,
A dar voltas, viravoltas,
En busca da saída.
Ou que lle deades un paseo no interior
A cegas,
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Apalpando nas paredes una chave da luz.
Ou que lle fagades surf sobre as ondas
Dos versos como liñas
Nun saúdo feliz desde a distancia
Baixo a cresta devalante.
O máis importante, porén,
Algo que non debedes esquecer,
É atalo a una cadeira
E darlle golpes brutalmente.
E que diga canto sabe.
Non pode andar por aí
Sen facernos o relato
Do seu sentido máis secreto.

1. Na memoria de Agustín Fernández Paz

Como peixes antiquísimos,
Como luras, rapantes, xardas, zamburiñas,
Como fanecas arcaicas,
Como sollas e curuxos,
Como peixes sapos,
Lonxe dos anzois do pensamento,
As ideas,
E o impacto do mundo na conciencia.
Velaí o instante cruel
A escorrer da represa máis alta
Do tempo que se vai,
Do presente,
Ese agasallo das horas.
E onde andarán os libros
Sobre este xeito de morrer.
Onde aqueles tomos e volumes
Sobre o modo, a gallardía,
A destreza de apagarse,
De esgotarse, falecer.
Onde os acordos e as avinzas,
Os convenios e os pactos,
Sobre a cruel, a vencedora,
Señora da ruína, muller do pasamento.
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Para cando as ceremonias, os ritos,
As solemnes funcións, as impecables galas,
A emerxeren entre o fasto e a pompa.
Cae xa, tempo, sobre min,
Derrúbate, desprázame,
Agora que envorcado sobre o mundo,
Contemplo, só de esguello,
A túa ruína,
A desfeita, a perdición,
O desastre.
Fai de min un deses moitos,
Numerosos sen número nin conta,
Que a historia vai vertendo,
No gris dos sumidoiros.
Peixe antigo,
Peixe sapo,
Faneca do horror.

2
This was Mr Bleaney’s room. He stayed
The whole time he was at the Bodies, till
They moved him.’ Flowered curtains, thin and frayed,
Fall to within five inches of the sill,
Philip Larkin

Nesta estancia demorou longos días o Señor
Da tarde e os outonos. Levárono despois
A morrer noutro lugar
Seica un solpor de inverno.
Cortinaxes, bambinelas derramadas,
Xa murchas na súa cor,
Maiores que a varanda da xanela,
Farrapos dun estrago a mans do tempo,
As vistas a un depósito de lixo.
O señor afanábase no coidado do xardín,
Celeste afinador dos pianos das hortas.
Leito estreito de dous metros. Cadeira de madeira.
Luz de sol no longo día e, pola noite,
Unha lámpada de sesenta watios.
Nin cravetas, colgadoiros, perchas para a roupa.
Lugares de pousar os sacos ou os libros.
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E unha voz díxome “Aluga, será o teu lugar.
Poderaste deitar na cama que foi súa,
Apagar os cigarros no cinceiro”,
E teño que atoar, que obstruír os oídos
Para esquecer o barullo do aparello
Que se fixo comprar para oír as noticias.
Coñezo os seus horarios, a hora exacta do seu rumbo,
Levo o ritmo do seu pulso a cada volta pola casa,
A frecuencia de saídas e de entradas.
A maneira en que comía, latas, queixos e embutidos.
Mais tamén que atravesaba as horas sen moverse,
Os días sen abrir a porta.
Polo demais sempre o mesmo. O verán en Mondariz.
O nadal no Baixo Miño.
Iso si. Ficaba quieto fronte ás nubes,
Fronte ao vento que as tronzaba,
Ou na cama a meditar,
Estarrecido pola idea
De que somos como estamos e seguimos
E a estas alturas da existência
Un cuarto de aluguer
Era máis do que cumpría.
Quen sabe se isto será certo.
Sen música, vivir,
Un erro, unha fatiga,
Un confinamento.
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Eu quería que levases,
(Clarinetes no rumor dun círculo de sombra
Cando a noite se achegase)
Aquel vestido azul de flores brancas
Estampado de solpor
E que o vento movería
Veludo case negro.
Eu quería que o puxeses
Como deitas polas horas
No sabor do esquecemento
Na palabra derramada
Unha lava silenciosa.
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Eu quería que os sombríos
Territorios e as nocturnas
Ruínas dos imperios
Do tempo propagasen
Ese pano de bandeira
Ou de brinde na derrota.
Eu quería que o vestises
Atavío da certeza
Como as veigas consteladas
Como os días misteriosos.
Mais non foi.
Todo levaches.
Fotos cartas e saudades.
Fontes bancos xunto a estátuas.
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“E sinto que a minha morte –
Minha dispersão total –
Existe lá longe, ao norte,
Numa grande capital”.
Mário de Sáa Carneiro

Pouco duran os suicidas
Cando a morte se lles prende
Como un fume de arredor,
Un tufo, unha poeira,
Ese bafo pestilente
Do tempo que se para.
Á beira do cantil o corpo xa non sente,
Embrullado polo voo da súa caída,
En aneis de pedra e cactus,
O peso que despraza sobre a noite.
Quen entra na cidade chamando polo espectro
Dos montes e das horas?
Quen espreita no lugar
Un refugallo de borra que se estende,
Fugaz como unha sombra polo espello,
Un brillo de cor negra, unha tristeza?
Hoxe a noite é un monte gris,
Un penedo de granito,
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Do tamaño dos teus soños,
Coa firmeza da soidade,
Romántico de vez,
Asmático noutrora.
Derrota o teu naufraxio,
Aforca o teu fracaso
Co sombreiro inclinado para atrás.
E prende no seu peito unha camelia.
Nin a bala nin o arsénico.
O seu será voar.

O citröen que eu conducía
Tiña os espellos fendidos, amañados
Con plástico adhesivo,
Sen cartos para uns novos.
E os espellos rotos,
Como un caleidoscopio,
Proxectaban un sen fin de imaxes
De filme surreal:
Homes embriagados ao volante,
Mulleres agredidas
A pintárense os labios,
Cans abandonados nos asentos de atrás,
Delincuentes disfrazados,
Monxas que rezaban,
Homes a fumar herbas e resinas de cánamo,
Parellas
Que viñan de casar,
Autocarros, ambulancias,
E músicos, cantantes, camiño dun concerto,
Vendedores de gorros e sombreiros,
De discos e de libros,
Roupa vella, mobiliario,
E froitas importadas, exóticas,
Do país,
Pescadores, raparigos con táboas de surf,
Ou turistas, policías,
Profesoras que saían das escolas,
Enfermeiras, camareiros.
E por veces comezabas a contar
12
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E perdíaste no número, no cálculo, na cifra,
E caías de regreso na palabra.
E volvías contar os vehículos, as casas,
Nos espellos recompostos
Con plástico adhesivo,
De novo asolagados de espazos e de xente
A correr para chegar
Ás casas, ás escolas, aos traballos,
Policías a multarte polo exceso,
A preguntar polos espellos,
Por andares por aí a ollar caleidoscopios.
E volvían homes chispos, vagabundos,
Ofrecéndoche os seus panos de papel polos semáforos,
E princesas bailarinas e raíñas de barrio,
E o mar como outro espello tamén roto,
Aborrallado,
Nos decembros sen fin.
Ou fuxías da cidade,
Para o monte,
Para o sur,
Para os ríos e a estación ferroviaria.
Ou erguías a revolta no interior daquel citröen
E proclamabas o amor,
Moito antes do ar condicionado,
Nos xaneiros de frío
E nos agostos de luz.
E moito penso agora naquel vello citröen
Dos espellos recompostos
Con plástico adhesivo.
Porque o pasado de Galicia só pode verse
Nun espello roto con anacos mal pegados:
Lembranzas que gañaron o mofo e o balor
Mais tan próximas como a costra dunha chaga.
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É nas tardes de decembro
Cando un sol desatinado procura ás apalpadas
O arrecendo dos maios esquecidos
Que imos nós, nun citröen emprestado,
Alá polos camiños da fronteira,
Alá polas aldeas que rodan monte abaixo
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O mesmo que os pelouros,
As galiñas bravas.
Nós, os que chegamos por medio de rueiros
Aos casares dos máis vellos,
Aos ruíns minifundios
Do monte, alá no monte,
Para falarmos dos tempos en que a terra,
Como o pan e os peixes,
Será cousa de todos.
Que berramos a favor da Reforma Agraria
E da Concentración,
Cantamos con voz rouca
Axuntémonos todos,
Mestres, estudantes,
Labregos, obreiros,
Unha manchea de sementes,
As árbores do mundo novo.
Honrados como a néboa ou o solpor
Defendemos o Partido e a Revolta
Sen pedirmos recompensa
Porque a nosa esperanza,
Como as cerdeiras florecidas para sempre
Na beira dun camiño,
Pide un tempo novo
Que sempre desexamos,
Cando as rúas a mudaren de nome
Se chamen de verdade Castelao,
Antón Alonso Ríos, Luis Soto,
E non calquera cousa liberal
Ou autonómica.
Nós a cantarmos a Internacional e a Marsellesa,
A corrermos entre patos e cebolas
No fondo das maceiras,
Nós, de mozos e non tan mozos,
A amañarnos o país que nos roubaron,
Como furtaron o mar,
O aire,
A primavera.
Nas tardes de inverno,
Cando un sol convalecente
Asoma entre os fumes da cidade,
Nosoutros nos camiños da Fronteira
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A falarmos do paraíso sobre a terra
Nas aldeas que son como pelouros ou galiñas bravas.
7
“In 1945, when the keepers cried kaput
Josef Stein, poet, came out of Dachau
Like half a resurrection, his other half
eighty pounds still in their invisible grave”.
John Ciardi

É sabido que, ao final das guerras, acontecen
Flores, luces e milagres,
Xente que regresa do sepulcro,
Ósos sepultados de novo na súa carne.
É o caso do poeta, liberado de prisión,
Que, alá polos confíns do ano trinta e nove,
Volve a casa no solpor,
Pousa a man sobre a cancela,
Camiña polo eido.
Vese un can que o rememora.
Andan pitas no palleiro.
E as apertas fraternais que preceden o caldo
Gorentan o sabor das verzas e o do unto.
Vai curar coa compaixón
Dos amigos e os veciños,
Unha dieta e moito tempo
Para compor de novo músculos e ideas.
Pasan meses e rexorde.
Le nos libros e publica
Algúns poucos poemas
Nunha revue française.
Vai ter tempo antes da morte
De ditar tres conclusións:
Que o papel é sempre un agasallo.
Que nada nin ninguén pode conter
O cargamento e o gravame,
A rémora da historia.
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Este aceno de pintar os meus grafos no papel,
de facer que esta brancura se derrube,
de levar a miña man na arroutada do seu trazo,
é presenza dunha estraña eternidade.
Porque todo o acontecer que se formase
no carácter vocativo da conciencia,
os milleiros de silencios que romperon
para dar neste discurso,
ficou dentro da espectral eternidade
ao inclinarse para letra.
Por máis que o grafo sexa
unha tinta que se verte no contraste
sobre a inerte superficie do papel,
de fixar o que nos pode deparar esta ventura.
O poeta, unha baliza a rexistrar
o percurso das tormentas.
O poema, como a foto, unha ilusión,
unha aposta de mirada.
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I long to talk with some old lover's ghost,
Who died before the god of love was born.
John Donne

Os espectros dos amantes falecidos
Nos tempos anteriores a Amor chegar ao mundo
Sabían dos ingratos desaires de quen teima
En non corresponder afectos e desexos.
Aqueles que o tornaron divindade
E deron en honralo con flores e baladas,
Confiados no seu rol de mediador,
Mal tiñan a conciencia do estrago que resulta
Da falta de harmonías, de avinzas e convenios.
Que nada máis gozoso que o incendio que sucede
Ao tacto e o contacto das chamas da paixón,
Ao vínculo dos lumes,
Ao xuntar das labaradas.
Nin nada máis penoso, máis cruel e corrosivo
Que a lava nun encontro con neves e con xeo.
Este neno mal criado, Amor, por que se obstina
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En guiarnos como cegos por praias sombrías,
E por corgos e cantís, por congostras, corredoiras,
Nós, vellos, xa proxecto
De cinza, de charrizo.
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O importante é que este texto teña forma de poema,
Que o seu corpo se delate como os cisnes entre a néboa,
E haxa un fío que una as liñas,
Un metal a revestir
Os solemnes pavillóns de chan entabulado
En que soen os pianos
Para a clase de danza.
O importante é que Perugia teña aberto
O seu tempo ás emocións,
A súa boca a esta pregaria,
As súas salas de concertos ao silencio dos ríos,
E que igual que un vagabundo,
A soprar desde unha fenda do horizonte,
O vento varra as rúas
De finais de setembro.
Ninguén estea aquí.
Ninguén regrese nunca.
Eu mesmo non cheguei.
É falso canto digo.
Son os lindes do imposible
Os que achegan o seu voo.
Son as sombras polo espazo
As que gañan a batalla,
Capital de toda Umbría.
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Deixo en herdo esta mañá e o seu eco no poema
Aos que seguen o meu curso
Polos pálpitos do século;
Aos que andan pola tebra, a miña propia cegueira;
Á tristeza, unha alegría;
Aos nocturnos, o lumbrigar da alba;
Aos amantes, as viaxes;
Aos poetas, a fortuna
E o legado do meu canto;
Aos veciños, un estanque ou un xardín;
Á cidade, a miña sombra;
Á que eu amo, unha maleta
E outro mapa de Europa;
Aos meus fillos, a emoción
Do que é inefable;
Ao goberno, as miñas débedas;
A Tiresias ou a Ulises,
Os recordos de Grecia
E a facenda sideral do clasicismo;
A Hamlet, unha canción dos Beatles.
E deixo, finalmente, a repartir
Patrimonios e pertenzas,
Capitais dos meus camiños
Polo lóstrego e a lava,
Para os pobres, os perdidos,
Para os náufragos e errantes.
Ninguén teña cobiza.
Hai herdanza para todos.
O universo e a existencia;
Os océanos,
O aire.
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Quen diría que estas horas
Sixilosas, como as nubes
Que se alongan como cobras
A durmir sobre o horizonte,
Baixan grávidas de azar,
Sombras doces de fortuna,
Brillos albos e funestos.
Corren, brincan e apresuran
O seu paso na cidade;
Soben aos rueiros dos vilares,
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Afúndense por barrios e casais,
Dispoñen o seu risco no perigo,
Acróbatas audacias,
Sen medo de caer,
E volven gorentar os viños cálidos
Á noite, cando mudas perseveran
Sumidas nun atranco de arrecifes escuros.
E nada lle acontece.
Outros falan dos sinais.
Dos debuxos que o destino
Vai trazando nas correntes
De fume e de poeira;
Das costuras, cicatrices,
Dos estigmas e vestixios
Que arrecenden no solpor
Cando o mar xa nos devolve
O vapor da vida enteira,
O bafexo da existencia.
Cando o medo é unha presión,
Unha brisa que te roza.
E é que iso lle acontece.
Ansia inútil, vaite embora.
Calma, chega. Non te atrases.
Carteiro, peta forte
Se es da parte do destino.
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Andan aves a pousar polas sombras da memoria,
Sen permiso,
Como entrando desde a néboa
Por unha porta escura,
Sen quereren amolar,
Unha brisa tan sutil a que moven coas ás.
Seica veñen desde o olvido,
Por camiños xunto ao mar do esquecemento.
Traen no bico unha guirlanda,
Unha carta
20

Que alguén non enviou,
Un borrancho
Sobre unha folla murcha.
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“Hai días en que evito mirar para os espellos,
Deitar a ollada escura nos brillos do mundo
E ver pola distancia un baile de sonámbulos.
E fico a contemplar por baixo do sombreiro,
Nas quebras do cristal,
Nas chagas do vidro,
O sangue que pigmenta a letra dos meus psalmos,
A música do enigma.
Ninguén pode, durmido, miralos sen deixar
Na mente unha arandela,
Un círculo,
Unha ponte.
A corda que une o espectro
Destas sombras irisadas
Á porta que se abre
No alto dunha torre”.
Así falou o vello, aquel que se prodiga
No músculo dos signos,
No pálpito das cousas.
E fíxoo a calibrar a forma en que a distancia
Minguando a claridade
Se abate no solpor.
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Hai pouco nunha feira vin un par de nabiñeiros,
Tamén chamados liñaceiros e parentes dos canarios.
Plumaxe de tons pardos. Peito e testa colorados.
Cando o vello preguntou polo afán con que os miraba
E anuncioume o que valían
(Vinte euros a parella)
Respondinlle que compralos,
Mesmo dentro da gaiola,
Cun saquiño de gran para a mantenza.
Pasei varias xornadas a gozar da marabilla.
O seu canto barulleiro de chirlos e píos
A ecoar dentro da casa.
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Hoxe optei por camiñar.
Vou andando de vagar, entre as follas carcomidas,
A sentir como escintilan polo estómago burbullas
De fósforo e tristeza.
Hai fervenzas moi escuras que semellan labaradas,
Carballeiras case negras, estampadas de luz.
Abro a porta da gaiola.
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Antes,
Cando os poetas empregábamos tinteiros
E a man esparexía no papel
Os signos da fatiga e da preguiza;
Cando os poemas eran cadros con indicios
De lágrimas,
De humidade,
E mesmo estaba permitido
Perdelos unha tarde de chuvia
Arrincados polo vento,
Arrastrados pola lama,
Ou despois recuperalos nunha zanxa,
Coas palabras a sangrar,
Co discurso esnaquizado e dolorido,
Era fermoso escribir calquera cousa
E deitala na tormenta
A agardar o seu destino,
Como un xogo de azar.
Mais agora,
Cando as máquinas xa deixan unha constancia de todo,
E adoramos a falacia de sermos donos do tempo,
E o mundo só acontece por detrás dunha pantalla,
Comezo a preguntar
Se non será preciso
Vivir,
Nacermos de novo,
Como o Ibis xigante,
Orixinario de Camboia,
Ou o Egotelo, de Nova Calidonia,
Ou todas esas aves raras, estrañas,
Especiais.
Se non será que a vida
É libre ou se reduce
A sombras por debaixo
Do brillo e do fulgor.
22

17

Fumo agora aquel cigarro do ano oitenta e dous
Ás sete da mañá por Copenhague
Despois de abandonar un comboio desde Hamburgo,
Á espera de que abrisen a oficina de turismo.
Fúmoo e sei que inda perduran
Os teus ollos entre a néboa da memoria,
Os teus ollos de ceo claro de agosto,
Veronika.
A acender os meus Celtas sen filtro,
A escoitar o meu proxecto de chegar até Elsinor.
Verónika perdida nos camiños do Báltico.
Hai un vento na cancela
Que regresa desde antano.
Unha chave que ficou
A pender da fechadura.
Unhas táboas aí ciscadas,
Non pregunten para que.
A pegada dunha roda
Na lama seca doutro inverno.
Unhas silvas que creceron
Entre brotes de rosas.
E un espectro que me ocupa
A amplitude da mirada.
E xa pasaron as correntes apestadas.
E xa pasaron os regatos purulentos.
Xa pasou tamén a vida.
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A presenza do infinito
No finito deste instante.
A presenza
Dunha luz dentro da sombra,
Dunha alba no solpor,
Dun fogo na humidade,
Como a altura dos pozos,
Como o silencio na música,
Como estátuas a bailar,
23

Como o tempo nas fotos.
A presenza
Das elipses no falar,
Dos olvidos na memoria.
A presenza
Da distancia.
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Pérdese na noite o trazo do teu voo,
Aquel con que os helenos honraban a memoria,
Os signos dos arcanxos derrotados,
A froita derramada,
O son do manancial,
O fume das ofrendas nos túmulos da tarde.
Só perduran as palabras falecidas
O bronce enferruxado,
Pigmentos testemuño dos tempos e da historia.
O mapa de Saturno,
Os tristes atavíos,
A carga da existencia, a rémora de andar
Turrando da beleza no deserto.
Facturas, almanaques
No espello apodrecido coa luz que se filtraba
Nos templos que acendían o cólico da fé.
Sepulcros cunha chaga de fósforo e de xofre.
Se tout le reste est littérature
Quen nos vai valer nos sábados do inverno?
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O certo é que nacín.
Non sei por que motivo.
Coñezo as consecuencias.
Roubáronme do olvido,
Alá polos confíns do mar do esquecemento,
Un barco e unha harpa,
Un corvo e unha estrela.
E entrei pola distancia
Na foz dun longo río,
Estampado de luz.
Nun principio eu traía unha ponte na cabeza,
Unha táboa que axuntaba dous incendios afastados,
E brillaba como o centro dun diamante.
E dixo o corazón:
Que alumen estas lámpadas por sempre.
Había un firmamento por enriba das augas
E as veigas tiñan flores e calor.
Nas árbores pousaba co voo dos estorniños
Un eco de infinito.
E eu viña sen proxecto na aventura.
E dixeron os pulmóns: que a música te inspire.
Eu debía ter os ollos moi abertos
E os oídos impregnados polo vento
Con substancias e sons que falaban da tarde,
E de todo o que escoitaba viñan ecos e fascinio.
E foi por ese tempo que amenceron as palabras.
Souben logo que o rumor, o murmurio das voces,
Era a sombra dun reflexo,
Unha luz que se xeraba entre as augas dos espellos
Que reflicten os espellos
Que reflicten os espellos.
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As nubes que che marcan o camiño.
As nubes cara adentro que medran no interior.
Aquelas que desprenden poalla na noitiña
Ou forman veos de ausencia ou de distancia.
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Retratas moitas tardes os seus mantos,
Entre o gris e o aborrallado,
O cinéreo e o soturno.
As súas longas vestiduras,
Os seus hábitos de freiras,
Os disfraces que recobren como capas
O baleiro e o silencio,
A túnica das tebras.
E volves para casa coas figuras,
Na cámara gardadas como exemplo
Do mundo como un filme, un espectáculo,
A danza que executan os vapores e os ventos,
O rito de salón que se presenta,
Diáfana liturxia,
Coas formas que acontecen.
Quen che dera como oficio
O de andar contando nubes.
Moito apuro polo inverno.
Mais, no estío, toda a lúa.
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A vida sen dor e sen color
E sen pasado
Naufraga cando proen
As chagas da memoria
E asoman polos soños,
Navíos dunha frota de conquista,
Os medos que Azar funda,
O terror do inesperado.
Aquilo que a poeira dos anos ocultou
E enmarca a nova porta
Do edén ou dos infernos.
Lembro agora os nosos días pola ágora,
As lúas que os estíos reflectían no mármore,
A brisa acariñando as nádegas e os ventres,
O xeito en que a beleza nos fundou
Sen altos para avisos nin pausa para o gozo,
Que o tempo non ten tempo para dar
Nin sobras que estragar
Nin restos que fundir dilapidando.
Austero sempre o tempo.
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Estrito e circunspecto.
Así que nunca esquezas
O que Píndaro nos dixo:
Que andan nas raíces dos días precedentes
As flores do vindeiro.
Nin nada do que Eurípides dispuxo:
Que é o inesperado aquilo que acontece.
Para ben e para mal.
O que acontece.
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Son,
Na fenda que me funda,
O fun que trae o eco.
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Nunca sei que estás pensando,
Luz da umbría que ilumina.
Non acerto a adiviñar o que cruza o firmamento
Polo fondo dos teus mares
Como un cometa errante,
Sombra vella do cristal mancado,
Sol dos ecos da noite contra os vidros.
Nunca acerto a comprender
Con que música te achegas,
En que ponte te soergues
E en que andan a rolar, moi nítidas por dentro
Dos espellos como lúas,
As palabras que me acendes
Como lumes,
Como instantes.
Nunca sei e nunca acerto,
Meu erro sen fin,
Meu pecado,
Miña culpa.
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O certo é que o ignoramos todo sobre a morte.
Andamos coas chaves, abrindo portas e cancelas,
Vestíbulos, ventás, accesos e entradas,
Cun feixe de impresións sobre o metal
Con formas estendidas,
Con gumes de coitelos ou de sabres,
As chaves que nos levan e nos traen,
De aquí para aí,
De alí para acá.
E non damos coa porta para entrarmos
No círculo das tebras.
Facemos moitas copias
E dámosllas a amigos e parentes.
Mandámoslles mensaxes, cartas, telegramas,
Pedímoslles que veñan e que abran
Coas chaves o misterio,
Que suban escaleiras,
Desatranquen as contras,
E brille o amañecer,
E a noite xa alborexe.
Mais nunca dan coa porta do segredo.
No fondo destes cuartos, faiados e gavetas,
Bauis e epistolarios,
Asoman fotos, manuscritos,
Xornais que corroeron as décadas,
Resumos de ultramar,
Garrafas con licores de outrora.
Mais nunca unha noticia do mar do esquecemento.
Así que parecemos
Ladróns e delincuentes
Portando unha ganzúa
Nas mans ensanguentadas.
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Xa son ese varón de incertos moitos anos
Que un día de domingo sen nada que perder
Avanza cara ao lenzo de ruína
Dunha antiga estación ferroviaria,
Detén o seu camiño
Disposto a gorentar
Os froitos da figueira
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Que en sombra se lle ofrecen
E sente a soidade ontolóxica do humano,
Só, libre de pesos,
Cangado polo estrago
Das décadas, feliz,
Despois de todo,
Ulises de regreso?

Chegou de novo o outono
E xa sente o meu alento o ánimo do frío.
Aquí, no Baixo Miño,
Novembro acende as árbores
E andan os carballos, os cerqueiros,
Os enciños e as sobreiras,
Fundidos pola luz de prata que derruba
Opaco o firmamento.
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Ao lonxe, en Portugal,
A chuvia faise mesta e resucita
Nos cumios a tormenta.
E os ventos erguen sombras na poeira
Con follas, lamas secas e papeis.
As noites alongaron o seu manto.
Sento a ver as nubes
Debaixo da ameixeira.
Caíron os rebentos das actinias no camiño.
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Anda o outono a declararse
Territorio do azar,
Comarca da fortuna,
País da continxencia.
Outono, esa cidade
De aves e de árbores
Que existe máis ao norte.
Outono, o labirinto
Que vira para o punto do solpor,
Declárase lugar
Da luz do acontecer.
Illa libre do funesto,
Cemiterio da vontade.
Son moitos os camiños que viraban por aquí,
Moitas brisas que vertían o seu pulso inaugural
Para as augas e os ríos,
Para o centro das chuvias,
Para o encontro das estradas que conducen
Sen sabermos cara a onde.
Despois de moitos anos a fortuna documenta
Os rumbos silentes da historia,
Unha brúxula que cae dando voltas na corrente,
A baralla que esparexe desde o alto dunha torre
Este vento sideral,
Este cólico do tempo.
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Ás veces fico a oír o canto desas aves
Sen nome que repousan
No cumio do tellado.
Sospeito que pertencen
A especies sen arraigo
Que habitan desoladas
Un mundo sen feitizo,
Que vagan fuxidías,
Sen rumbo cara ao sur,
Confusas polas formas inéditas do outono.
E pénsoas como proba
Dos ríos confundidos,
Dos meses trasvirados,
Dos erros da sazón,
Nós mesmos no extravío
Feridos de ventura,
Mancados pola sorte.
Que tempos que nos chegan
Descordados e tortos,
Barullentos e iracundos,
Sen teren por que vir.
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E agora estás aquí
Ollando ese historial
Que o médico repasa:
O curso da túa vida.
A historia do teu corpo
Brillando na pantalla.
O sulco das túas mans
A xeito de pintura ou de borrancho.
Escoitas a elocuencia
Das cifras, consideras
Ficares aí parado.
Deter a sucesión,
O círculo do tempo.
Non falo dos instantes ilusorios
Da vida que se esvae,
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Das horas que se verten
Igual que unha garrafa.
Nin días que derramen
A aura sobre o mundo,
Nin horas a ciscar
Poeiras de feitizo.
Que falo do intervalo,
Do treito, do traxecto
Que nunca ten lugar.
Do místico salón
Do brinco no vacío,
Do cólico de nada.
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Ninguén chega daquela
Disposto a retratar,
Na foto do momento,
A luz do novo instante.
E alá imos vertendo
Nas augas, derramando
Nas lamas, envorcados
No lixo e na borralla,
Coas augas e coas flores,
Cos restos dun poema sen facer.
Andan aves voandeiras
Neste fume da cidade,
Voan libres nos cafés
A ciscar polos outonos
Destes raios derradeiros
Unha sombra lenta e grave,
O perfil da nova era,
Os espectros da sazón.
Rodan círculos, aneis,
Lamias e arandelas.
Viran, volven e remiten
As sortellas deste encontro,
A alianza do sol e do frío,
A derrota deste tempo de derrotas.
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Que lle pides,
Mentres falas
Laminado pola luz do plenilunio
Coas lembranzas máis amargas
Sobre o límite da pel,
Que lle pides ao solpor,
Dixo,
E mesmo parecía
Que andaban os seus días
Como as aves eremitas
A brincar sobre a distancia,
Digo,
Que demandas, pedimentos,
Que propostas,
Ti, solícito, procuras,
Dixo,
E xa non souben darlle
Outra resposta que o silencio,
A elocuencia do papel.
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Hai no río unha harmonía que amañece do devir
E vai dispondo as cousas ordenadas,
Primeiro aquela rama,
Máis tarde varias follas,
Despois unhas materias de ruína,
Por fin, restos, anacos, faragullas.
Sempre na liña do fluír,
Camiño do deceso, na derrota.
No vento, pola contra,
O mundo precipita a súa ventura,
E bate contra os vidros das xanelas,
Varre rúas e campos,
Seca os paseos e as lameiras,
Torna o día unha revolta,
Un alboroto,
Unha desorde e un tumulto.
Vento e río dan na chuvia
Unha concordia,
Un principio de sosego.
Algo de chuvia ten o pranto:
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Río do tempo que se foi.
Vento da furia que nos prende.
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Son amargas estas cores que derrotan a mañá,
que perseguen a tintura da tristeza,
que procuran os pigmentos do porvir.
Son molestas, desabridas,
mesmo ríspidas, incómodas,
co seu ton de vida antiga,
cos seus azos de ledicia.
Chega un barco polo fondo
entre restos de calixe
a abrir sulcos pola brétema
nos combates da pintura,
no seu ton avermellado.
E hai quen deita unha cortiza de sobreira
cun pauciño como mastro
e unhas follas de velame.
Unha sombra nos espectros do neno que fun
Luz de augas interiores,
aire inzado de fracaso.
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Xirasol 1

Cultivo desde hai días esta planta de linguaxe,
Este estraño xirasol.
Sei que tiña un nome escrito e gravado na memoria,
Algúns trazos debuxados como espectros no papel,
Mais non sei onde ficaron.
Era o nome que me deran,
O vocábulo que viña da raíz,
O meu rótulo de estirpe.
Era o nome que traía
Desde os séculos dos séculos.
Esquecino sen querer. Nun instante o tempo puxo
Os seus dedos delicados nalgún punto da memoria
E premeu para que o sangue espallase no seu curso
Un esteiro de lagartos e de algas,
Unha foz de lamas rotas,
Un canón de bocas idas.
E hoxe escoito como a sombra
Vai pasando de vagar
O seu ferro moi a modo
Nas mortallas dos nomes.
Hai un mar de néboa antiga
Que pertence a outro país,
A outra néboa, a outra cidade,
Que esparexe unha fariña,
Un vapor de leite branco.
Porque o poeta non é máis
Que o que ausculta polo fondo
Como a sombra pasa o ferro
Nas mortallas dos nomes.
Estas roupas da ruína,
Abelorios do deceso,
Vestimentas do fin.
Son os nomes que propoño
Como traxes dunha voda,
Para o séquito nupcial.
Himeneo e desposorio,
Das palabras coa vertixe,
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Coa agonía, co fracaso.
Son palabras falecidas,
Os meus nomes máis extintos,
Xuramentos.

Xirasol 2

Pois cultivo desde hai días esta planta de linguaxe,
Este estraño xirasol…
Non é viño iso que verten neste cálice da tarde
As materias que derrama esta planta de papel,
Este voo de espellos cegos polas cámaras da alma.
Non é noite iso que chega polo fondo do horizonte
Nin os restos dunha borra en suspensión,
Sedimento ou gravidade do misterio,
Beneficio dunha chaga, capital dunha tristeza.
Son os días que prenderon reducidos,
As ruínas da desgraza,
Os destrozos do infortunio.
As balizas das estremas do vivir.
Non é noite o que cabalga, o que salta por enriba
Deste tempo delicado, desta hora do fin,
Senón o tenebroso deste son,
O sombrío dos enigmas.
Quen lle pode dar sentido
A esa nube que se afasta
E que agora me aparece como un signo
De enunciados ambiguos, de arbitrarias sospeitas.
Quen lle pode arrebatar a esta hora de sombra
A noticia,
Ese pus que se proxecta nunha luz de esquecemento.

Xirasol 3

Así que vivo aquí, nesta néboa das palabras,
Apalpando a súa materia falecida,
O seu voo de espectro grave,
A súa cansa corpulencia de ocaso,
A súa inerte institución,
O armamento esvaecido de altas sílabas e trazos.
Oh errante don Gaiferos,
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O teu lombo laminado pola lúa,
A túa barba enferruxada de tabaco.
Ti intérprete de oráculos,
Miserable detective
Que procuras nestes versos,
Nestas pobres cancións,
Que non poidas encontrar na soidade do mundo,
No silencio,
No motor daquel camión camiño do horizonte,
Na campá da túa carne vertebrada,
No tamaño da harmonía e da beleza.
Ti, agoiro e vaticinio,
Profecía,
Organismo da amargura,
Parte e peza da aflición.
Invidente tanxedor.

Xirasol 4

Ando privado de falar,
No estado de quen cala.
Teño calma, paz, sosego,
E estou sentado aquí, sentindo esta beleza
Da noite iluminada
E a lúa que semella pesar como unha esponxa,
Verter como unha esponxa de espellos e de prata
Ou calquera outro elemento metálico, brillante,
Denso e dúctil e empregado
Por ourives e alquimistas
En compor estas alfaias
De instantes que se espallan,
E que duran,
Agora que a linguaxe está perdida
E sinto o mesmo brillo da lúa na conciencia.
Esta áxil avenida, galardón de ter andado,
Trae os ecos do que a vida nos dispuxo en agasallo,
O seu rápido traxecto, alongada travesía.
Vexo agora o meu destino:
O solpor dun camiñante.
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Xirasol 5

Oh tempo, ao mesmo tempo
Amigo e inimigo,
Portador da continxencia
E niño do azar,
Pazo da noite
E pórtico da alba,
Tálamo nupcial do posible e do preciso.
Vestíbulo do fado,
Arcada da ventura,
Mansión da escuridade.
Ti que andas a querer nos nomes das palabras
Os buques afundidos, as praias sen acceso,
O cabelo agasallado polo ímpeto das flores,
Un hálito de sombra, un mel esvaecido.
Oh tempo espreguizando no corpo e na distancia
Hortensias sobre o azougue dos lagos reflectindo
Os cántaros perdidos con augas olorosas.
Porque os ríos polo fondo
Sempre aspiran a ser círculos,
Vertidos de auga azul
Nunha esfera que xira.
Mistérica canción dos meus enigmas.

Xirasol 6

Que moito me eu folgo da luz da mañá
E das noites inzadas de enigmas,
E do vento que sopra lixeiro en abril
E dos meses do ano
E das tardes.
Da lámpada da historia,
Do tempo sobre as máscaras,
Do tráxico da hora que o mar deixou atrás,
Das augas dun espello no límite do tempo,
Dun século de neve, dun pozo de misterio,
Da tarde a ollar as illas de vidros solitarios.
Dun prado refuxiado na caixa dun piano.
Da altura dunha torre ferida polo inverno.
Das noites que a memoria nas teclas da tristeza
Apousa como un son inerme e derrubado,
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E máis que me pago
De cada marabilla
Que os mundos atesouran en forma de luz
Ou de sombras e adiviñas.
Dos cólicos do arcano nun vento apresurado,
Do amor que nos acosa disfrazado de ternura,
Dos camiños que percorren salvaxes os cabalos,
Da frescura da auga nas mañás do meu rostro,
Ou da música que ascende coroada de espiñas
A morrer nunha cruz de brisa e neboeiro.
Desta paz que alimenta o mundo no mencer
E prende nos palacios as chamas máis sombrías.
Das rúas e as estradas, os camiños e os comboios,
Dos símbolos e os signos, as notas, os indicios,
Das letras e os sinais, as cifras, as cartas.
E dos matos e as cidades no seu torbeliño louco.
E de restos e vestixios, emblemas e blasóns.
E da viaxe.
E tamén do esquecemento.
Que moito me eu folgo da luz que aluma o mundo.
E por todo asino aquí
Este cantar dos agasallos.

Ben sabías que París xa non era unha cidade,
Unha marca sobre o mapa,
Un espazo reocupado polo azar,
Un ambiente do destino, un instrumento.
O día como un triunfo da noite sobre a carne,
O tempo como un eco de cristal,
Un reflexo de música,
Un sombrío silencio.

Xirasol 7

A noite vía en ti un borrancho de desvelo,
Unha pinta de ferruxe,
Un charrizo de metais emborrallados.
Como as portas dos garaxes ou dos vellos almacéns,
Logo de horas de chuvia,
Cando a lama e a humidade,
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O entullo e a inmundicia,
Ao proporen a nova fermosura do mundo,
Xa difunden a noticia, xa divulgan novidade,
E esparexen relatorios, ensinanzas,
Maxisterios e sancións.
Ben sabías que París non andaba polos mapas.
Cos nosos traxes de inverno entre os cristais da brétema
Con espiñas, pranto e queixa,
E as cerdeiras embriagadas pola dor,
Arquipélago do tacto,
Consagrámoste, canción, cantinela,
Arrebato da conciencia,
Arroutada da linguaxe.

Xirasol 8

Percorro nestes días a senda dos meus nomes,
Carreiros e camiños de rótulos de gloria,
As vías e os traxectos dos alcumes da fama.
Ando en círculos, transito
Por vocábulos e voces,
E propago, contamino
O seu chío de tristeza.
E o aroma das mazás
Ou da flor da laranxeira.
Baixo e subo, deambulo
Por outeiros como verbos.
E sento a descansar
Xunto a ríos adxectivos.
Son as augas dun torrente que se achega desde o fondo,
O rumor que se acrecenta por cadoiros e abanqueiros,
O incesante bater
Dun enxeño de sombra,
Unha chaga que fala entre neves e sol.

Xirasol 9

Porque existe unha linguaxe no linde das cidades,
Palabras que se gastan, que acougan unhas horas,
E deixan unha cinza, a lama, o refugallo,
Solemnes despropósitos por fuscos corredores,
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Excesos de beleza fervendo nunha pota,
E vicios siderais dos lumes máis sagrados.
Palabras que regresan
Da noite co seu vidro
Inmaculado
E deitan polo ambiente
Un pó que se espaxere
En ondas de naufraxio.
Cancións que poderían
Sentar a ollar o brillo
Das horas cando emerxe
O amañecer.
Son fórmulas atroces, acaso un arrebato,
Guindadas polo chan na flor da mocidade,
Que os ventos levan lonxe, feridas de fracaso.
Vocábulos esguíos, materias do son
Que baten contra os tímpanos
E prenden a faísca.
Son termos, xuramentos,
Substancias da voz.
A proba dun instinto que rexe polo canto.
Palabras como estrelas
Os votos máis astrais,
O sangue dunha chaga,
A pústula da noite.
As borras máis amargas que deixa o viño seco.
O espello da nudez no pozo dos incendios.
Existe esa linguaxe no linde das cidades.
Nos céntricos hoteis
As voces non conteñen
Ningún deses arroutos.

Xirasol 10

Por quen modula agora
O tremor do seu cantar
A coruxa de Minerva?
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Coñezo a sombra da historia do seu voo
Como o tempo foi pousando nos lugares do mar do esquecemento,
Unha hortensia enferruxada, un pigmento de flor.
Carreto sobre o lombo
A luz dun deus mancado,
Un pigmento de estrela,
A faísca derradeira dun astro vagabundo.
Foi o fado quen verteu
Nos meus ollos o naufraxio
No meu corpo o labirinto
E unha luz de néboa e cinza
Polos séculos umbríos.
Era o tempo en que eu batía
Cada noite coas palabras
Era a década caída,
Era o tempo en que se era.
Mais agora con palabras
Ergo torres de linguaxe,
Este estraño xirasol,
Esta planta substantiva,
Con flores numerosas de coroa ligulada
E corola tubulosa
Entre o amarelo e o laranxa.
E é por ela por quen treme
O cantar da túa coruxa,
Oh bendita e consagrada,
Venerable Minerva.

Xirasol 11

Onde vas, melancolía.
Quen che dixo que era hora.
Non comprendes que este tempo xa se perde
E que pasa á nosa beira
Como as augas do Miño.
E xa empurra contra o fondo
Unhas nubes derradeiras?
Non reparas en que a tarde
Vai espindo o longo inverno?
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Como foi que te achegaches.
En que estrada te perdeches?
A que vés, melancolía,
A que andas, se xa verte
Este inverno sobre as illas
Unha borra de hortensias e distancia
E un vermello de hematoma
E a semente da alegría sobre o mar do esquecemento.
Que procuras, melodía,
Aloumiño do feitizo,
Garatuxa do ar.
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Presenza
Sa mémoire, la mémoire de ses côtes, de ses genoux, de ses épaules, lui présentait successivement
plusieurs des chambres où il avait dormi, tandis qu’autour de lui les murs invisibles, changeant de
place selon la forme de la pièce imaginée, tourbillonnaient dans les ténèbres.
Marcel Proust

Ao longo dos meus anos fun seguindo o mesmo ciclo:
Unha casa, un libro.
Un libro, unha casa.
Sempre que alugaba algún apartamento,
Un piso, unha vivenda,
Comezaba na conciencia un torrente de discursos,
Como se alá polas fonduras da memoria,
Nalgún deses lugares onde asoma o manancial,
O lóstrego do canto,
Houbese unha vontade
De honrar o novo espazo.
Que sempre fun amigo dos deuses do lugar.
Lembro, por exemplo, o primeiro dos meus cuartos:
Unha vella habitación que daba para a sombra
Dunha rúa avesía,
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Lóbrega,
Fusca.
Nestes tristes apousentos procuraba a confluencia
Do repouso e a calma, a médula e a cerna
Do traballo
E do arrebato.
Eran anos inclinados
Como as torres da ruína
Que inda erguían as bandeiras dos arcanxos no ocaso
E deitaron pola borda un sen fin de corpos rotos,
Anos náufragos e errantes,
Vagabundos sen destino nunha asemblea de épocas.
Anos altos e gloriosos
Que deixaron a borra
Dunha ferruxe negra
E un leite mesto e seco
No carrousel dos espectáculos da noite.
Nese tempo a miña casa
Era un sobrado baleiro, de estudante,
Un lugar que permitía o amencer das músicas,
Un devir esfiañado polos toxos do tempo,
Unha fonte onde beber da outonía e o canto.
Era casa compartida pola música e as letras,
Un tellado que acollía
Os chagados, os feridos,
Esmoleiros e indixentes
Do devir do corazón, das batallas da escrita,
Mais tamén do dubidar do pensamento.
Unha casa alá no alto
E con vistas ao solpor,
A catedral en sombra.
Houbo casas que tamén
Me ficaron impregnadas
De vocábulos perdidos
E de adverbios de estaño.
Eran tempos agrisados,
Bretemosos, neboentos,
Cando o frío esparexía
Unha rosa de misterio
No xardín do silencio.
Lustros fuscos, extinguidos,
No mencer da anunciación
Para o arcano melodista,
Tempos tintos como viños
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De uva gorentosa.
E os anacos dunha idade
Tan sombríos como as cordas
Dun piano descomposto
Ou que mesmo atesouraron,
Entre as manchas das paredes,
Unha rosa de pus,
Unha espiga de pranto.
Houbo, mesmo, habitacións
Que aínda brillan desde a sombra,
Duradoiros relampos que difunden o acougo
Moendo a rara pedra do solpor
Nun mar de transparencia.
Moradías de aluguer
Que agasallan nos soños
A flor do transitorio,
O voo do esquecemento.
Lembro aquela en que abriches
O meu corpo arrebatado
E brincamos a tirar
Os dados do destino.
Eran leitos abisais,
Como un sulco polo centro,
As nosas mans superviventes dos asaltos
Ao castelo do poema.
Foi preciso irmos ao fondo
Dos delirios da linguaxe,
Unha danza das febres que habitei.
Os asombros do mencer polo horizonte.
Foron cuartos que pasaron
Polo século deixando
Unha mácula de espectros
Un rumor sobre as imaxes,
Un ruído cromático.
Casas, moradías, residencias,
Vivendas, hospedaxes.
Mais de todas conseguín,
Tal mapoulas dos seus prados,
Moitas páxinas longas
E adxectivos de frío,
Epístolas e notas devastadas pola chuvia
Como un ventre onde se fundan as palabras

48

Nunha rara sinfonía de adxectivos e cabalos.
Cantas horas consumidas
A tentar entretecer
Os fianchos dunha idade
E as las da súa tristeza.
Cantas tardes coa atención
Concentrada no devir,
No miúdo devalar do tempo polas marxes.
Houbo casas e houbo libros, recoñezo.
Houbo táboas e tellados que afastaron o vivir,
Que premeron sobre a carne un agarimo de algas
E estragaron a semente dun inferno de recordos.
Foi un xeito de vivir.
Ir pasando polas casas,
Ir verténdote nos libros.
Como os vermes que transitan sobre a carne corrompida,
Como o mofo que abalora un barco naufragado.
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Quen agora dilapide a fortuna e a existencia
E nun voo de desmesura deite a sombra sobre o mundo
E a bandeira esfarrapada dos arcanxos derrotados
Pague ao menos un denario de sol limpo polo ocaso
E un incerto acordeón sobre as laxes dos sepulcros.
Pague as sombras do saber e das músicas e o canto,
Pague o espello en que os fantasmas
Xa derraman o seu pranto de incendio.
Pague o mar deste mutismo
E esta luz de inadvertencia.
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Van as horas devalando polas fendas da linguaxe,
A minguar e reducirse nas fisuras da canción,
A atallar o seu camiño cara ao pozo do silencio.
Falan sombras de si mesmas,
Contan cousas inefables,
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Cantan óxidos salinos.
E eu pregúntome:
Onde as naves de Escipión, onde
As cobrizas guedellas de Afrodita,
Os roteiros que guiaron
Os espectros de Hamlet
Polos muros de Elsinor.
Onde os meses e as flores,
Onde as augas e a soidade
Sepultados nos milenios.
Van afónicas sazóns
Polas beiras de min mesmo
A viraren e a entornar,
A inverter o seu camiño
Cara ao termo e o deceso.
Son retratos do asombro,
Reflexos do cansazo,
Metonimias da tebra.
Van os días abaixando, desmedrando,
Reducindo o seu percurso,
E eu pregúntome:
Onde os ollos de Platón, onde
As barbas brancas de Leonardo,
Onde prados, agras, soutos,
Hortas, carballeiras e camiños,
Lúas, fontes, labaradas.
Onde os ríos e os solpores,
Onde os mares e a saudade
Sepultada nos milenios.
Van os tempos e con eles
Van as casas e os espazos,
Van os meses polos cuartos,
Van moradas cos seus lustros,
Escaleiras e ascensores entre décadas e aplausos.
Anos agrícolas, fiscais, climatéricos, civís,
Embolísmicos, correntes, litúrxicos, lunares,
Sabáticos, letivos, platónicos, siderais.
A durmir en leitos brancos,
A correr polas paredes.
Horas grises que abren portas
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E cancelas e xanelas,
Ventos negros que se abaten
Sobre as árbores da horta,
Sobre as flores da ameixeira.
Chuvias frías como dagas,
Neves cálidas de cinza
A verter sobre as idades
Uns pingares moi lixeiros
De vagar como unha sombra
De brea pola neve.
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Deixamos por atrás as praias desoladas,
Os bosques en que ardían as harpas da tristeza,
As sombras das ribeiras que, amenos territorios,
Funestas esparexen a soidade do mundo.
E démonos a andar.
Tamén vimos pasar os días de agasallo,
Fragmentos do relato de Venus e caprichos,
O sangue que brotaba do ventre de Nietzsche.
O tempo viña inzado de nubes que vertían
Domésticas mesturas de música e de lume,
Os salmos que cantamos nos ritos da saudade.
Eran barcos amarrados, naves atracadas,
Vagóns que descansaban do seu curso nunha vía lateral,
Eran caixas e paquetes que ninguén demandaría,
Os arquivos do baúl do esquecemento.
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E andan nubes a verter o seu corpo no horizonte,
Derramadas de outubro ou de novembro,
Amplas, libres, derretidas,
Como un longo carrusel que vira o mundo,
E deléitannos co fume,
Suspendidas na tristeza,
A daren conta de que segue
O balbordo e o bulicio,
A algarabía.
Porque a vida son clamores
E disturbios e tumultos.
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O ballet dunha paixón,
Abanqueiros e fervenzas.
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Haberá quen diga que xa escribimos abondo sobre a morte.
E que igual que a primavera nos convoca a celebrar
Os misterios do fervor,
Despois dos cumios e do cénit,
Despois dos interludios e as pausas,
Ao chegaren os camiños que desandan,
Os regatos que se abisman en fervenzas e abanqueiros
Cara aos leitos do mar,
Chega o tempo das esperas,
Das tardes sen fin,
Das noites a derreterse como lacre,
A imprimirnos sobre a pel
Como unha carta derradeira
O carimbo das últimas citas,
A canción da despedida.
Vexo imaxes que nos mostran
A Xesús co corazón fóra do peito,
Nos cartóns que che agasallan
Nas entradas das igrexas,
Cos seus dedos a afagar o mesmo pericardio,
Envolto nunha chama de misterio,
O espeto dunha cruz sobre a carne divina.
E lembro o gozo de Lacan,
Seminario 3, As psicoses, aula 3, 30/11/1955.
Oh daqueles que triunfaron e conquistaron o gozo.
Xa incapaces doutra cousa.
Xa perdida a humanidade.
O valor de uso convertido
En la valeur de jouissance,
Economía do inconsciente.
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“L’oubli est un puissant instrument d’adaptation à la réalité parce qu’il détruit peu à peu en nous le
passé survivant qui est en constante contradiction avec elle.”
Marcel Proust
“Why should they ask me to put on a uniform and go 10,000 miles from home and drop bombs and
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bullets on Brown people in Vietnam while so-called Negro people in Louisville are treated like dogs
and denied simple human rights?
Mohamed Ali

Foi nos tempos en que andaba
A adestrar para o combate contra Foreman.
Kinshasa (República do Zaire), 1974.
Eu cubría a información para unha axencia
E admiraba a Mohamed.
Negárase a servir na tropa colonial
E o Exército vingárase retirándolle a coroa
Mundial do puxilato.
Algúns anos despois, Mohamed Alí,
Antes Cassius Clay, nome de escravo,
Acordou competir con G. Foreman
De novo polo título.
A prensa titulouno The Rumble in the Jungle.
O barullo no mato.
O ruído e mais o estrondo, o rumor continuado,
O escándalo, o bulicio, máis propio do combate,
Na selva, na floresta, no campo inculto e salvaxe.
Unha mostra da maneira
En que as palabras constrúen
Un exército de espectros.
Foi preciso ver correr os anos e as sazóns,
Os ventos e as idades,
Para ter de novo a sorte de encontrar
A algún daqueles deuses.
Pregunteille a Mr. Foreman, uns anos despois:
“What happened in Africa, George?”
“I lost. He beat me”, respondeu.
E virou a ollada cara ao alto
Como se lle chegasen lembranzas moi distantes.
Ao cabo engadiu:
A vida que viviu fíxoo ser o que foi:
A prophet, a hero, a revolutionary,
Much more than a boxer.
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“There is no love that is not an echo”.
Theodor Adorno
“Every work of art is an uncommitted crime”.
Theodor Adorno
“La musique est peut-être l’exemple unique de ce qu’aurait pu être – s’il n’y avait pas eu l’invention
du langage, la formation des mots, l’analyse des idées – la communication des âmes.”
Marcel Proust

Un vento de poente deita luces amarelas sobre as árbores do parque.
New York xace tendida á miña beira
O mesmo que unha iguana, un longo cemiterio,
Un campo de verduras.
E achégame o seu vaso, un cálice de flores,
Cornucopia do solpor.
Hai músicos tocando un algo de Steve Reich.
O tempo habita en min, un barco fumegando,
E vai vertendo sombras e caixas de tristeza.
Sonora frauta, soño
De noites a furar
No alto das cancelas,
No centro de valados e estacadas,
Adarves, baluartes, cercados, paramentos.
Music for eighteen musicians.
Pois onte xa é pasado,
Mañá inda é porvir.
Mais hoxe é un agasallo,
Obsequio do presente.
Every work of art is an uncommitted crime, escoito.
Nos cálices do rito, en tempos de mudanza,
Mirei que te achegabas no ermo da paisaxe.
E agora estás aquí.
Non moras no traxecto,
New York, meu pesadelo,
Espectro da ansiedade.
E alguén que se apresura a contestar:
There is no love that is not an echo.
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As torres doutro tempo do Upper East Side,
Contidas na emoción da envergadura,
Reflicten toda a cor do meu Martini.
Se non morremos hoxe,
Tempo é de celebrar.
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Van os vidros e os metais destas épocas vertendo
O argumento da beleza,
A súa farsa de maxia.
Deitan puntos e suturas pola carne da paisaxe,
Cicatrices como liñas polos mapas da alma.
Son coitelos e navallas, pentagramas da distancia.
Levan peso dos espazos que nun tempo aveciñei,
As moradas como uvas dunha vide de sombra,
Domicilios pronunciados como proba
De existir,
De residir.
Este tempo hipotecado, flores murchas
Os seus días,
Débil, moucho, esmorecido,
Como torre na tormenta,
O misterio nunha roda no solpor,
Un farrapo esfiañado a súa bandeira ao vento.
Estes lustros derradeiros unha escura cicatriz,
Unha estafa, unha vinganza,
Un rumor de coros graves
Entre cábalas e cifras,
As da historia como un fondo de lama e neglixencia.
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Din que a morte se distancia
Dos que gardan alfabetos ao dumir
Por debaixo da almofada.
Dos que poñen un coxín sobre un caderno.
Dos que ocultan un volume polas sabas.
Lino en Jazra Khaleed, poeta de Chechenia,
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Que escribe en lingua grega.
Un dos centos
De miles de poetas
Que asoman cada tarde no horizonte
Se a néboa non se esvae
E hai tempo de achegarnos en trote de cabalo.
Porque os mortos son moreas de soidade
A falar dentro de nós
E é de mortos e de mortes do que falan os libros,
Pó de letras derramadas,
Mesmo aqueles que iluminan o presente
Ou proxectan o porvir.
Porque a morte teme o alento que fumega
Polas gándaras dos nomes
E as palabras dos mortos.
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Os amigos coñecían as fendas.
Por que táboas se filtraba o mar a cada pouco.
De que banda afundiría no momento do naufraxio.
Era sabido.
Comezara por perderse polos mapas.
O soprar do vento inflou cartas mariñas
E nun golpe despegaron entre a néboa e a chuvia.
Mares, illas e derrotas a voar pola distancia.
Despois, un cabalo da baralla,
Un cubilete.
Un dado de marfín a rolar polas ondas.
A radio, entón, deixou de transmitir.
E as aves foron sendo outra liña de mensaxes,
A pousárense nos cabos,
A partir a cada pouco.
O chiar sobre a coberta.
Por fin chegou a calma.
E non houbo nada.
Só unha barca que afundía sen remedio.
E así caeu o vello.
Naufragado no medio do bar.
Tamén o mar lle entraba,
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Ao tempo que afundía,
Polas fendas da cabeza.
Lixeiro, impetuoso,
Cada onda un bater do corazón.

En Portugal, pouco despois de cruzar o río,
En Vilanova de Cerveira,
Hai unha casa,
Cun xardín de señorío e avoengo
E escalinata cara á porta principal,
Cunha estatua na cornixa
Que goberna desde a altura
O devalo das mañás e dos solpores.
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Ben semella un santo guerreiro, unha figura
Destinada a bendicir e protexer
Ao mesmo tempo
Os tellados da vila, as laxes da rúa,
Os fervores da existencia entrando no lugar.
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Ao lonxe, o vello río vai tranquilo.
E esparexe preguiceiro
O rumor do seu percurso
E unha calma para os tristes,
Para aqueles derrubados.
Anda o día algo bebido, algo chispo de tristeza,
A deitar a súa amargura no silencio.
Trae desánimo e fatiga, e unha néboa de alcol,
E o cabelo esparexido de desazo.
Leva roupas e atavíos
E apósitos, vendaxes,
Que pertencen a unha sombra.
Ten a extrema ludicez dos navíos que se afunden,
Dos palacios incendiados,
E das torres que no ocaso da súa altura
Inda erguen o vigor
Da súa loita contra o vento
E contra o tempo.
Mais a estátua,
Desde a altura da cornixa,
Olla para o fondo,
Para o lugar en que se perde o río.
Como se quixese adiviñar
Algún prensentimento.
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Onte á noite
Na rompente do mencer
Sentín como a coruxa
Oulaba na negrume.
O parque fica lonxe.
E debes de virar
Á esquerda cara ao fondo
Se queres encontralo.
Acaso cinco ou seis
Minutos camiñando.
Mais eu, dentro do leito,
Soñaba residir
Na árbore do canto.
Na árbore do canto.
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E a ave prolongaba
O anuncio da mañá,
Da luz do novo día.
Despois de varias horas,
Xa perto da noitiña,
Pasei polo lugar.
O vento varre as follas
E hai leña derramada.
E mostras da ruína
Do outono sobre a terra.
E nada testemuña,
Entre restos, refugallos,
O triunfo ou o esplendor,
A palma da vitoria.
Supoño que a mensaxe
Da ave contería
Secretos privilexios
Da árbore do canto.
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E anda a brisa deste outono a debuxar
A memoria sobre a pel
Como se andase a repartir as horas perdidas,
Como se fose a súa obriga soprar nunha corneta
E facer que na lembranza aparezan as prazas
Que eu supuña esborralladas,
Evidencias que revelan que houbo outonos e houbo ocasos,
Que houbo espellos e inventarios,
E non só regresan sombras imprecisas e deformes,
E palabras que me asaltan entre vidros
Escachados,
Tronzados,
Rotos.
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Odisea XVII. Anagnórise de Argos.
O esmoleiro que demanda compaixón,
Ese refugallo que Atenea cubríu con atavíos,
Aquel que ninguén coñece
E que está a volver a casa,
Vinte anos despois,
Resulta, velo de intuír,
Aquel baril bo mozo que guiou
O teu curso orixinal na montería
De cervos e de lebres cando eras
Áxil e espelido, desenvolto,
E non estoutro refugallo
Deitado sobre o esterco.
Mesmo así,
Cos instintos que sinalan na amizade
Aqueles que son teus, a ollada xa dirixes
Ao infausto e malpocado que se achega,
Ulises que regresa canda os seus,
E a ti, esvelto galgo outrora,
Tamén te recoñece.
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Son horas da vinganza dos traidores,
Ti, can, a sufrires sobre o esterco,
Argos fiel, porque lembrabas
O amigo que levaron
As naves e as mareas,
O que deron por defunto, morador
Das marxes da outra beira,
Agora felizmente regresado.
Vello Argos,
Caro galgo,
E nós, aquí coitados.
Quen nos dera merecerte.
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Memorias e camiños que o tempo me tatuou,
Aldeas e lugares da alma polos libros,
Motores en que xiran as chagas do vivir,
E noites que se foron baixando por un río.
A cor que traen as horas, sinal de labirintos,
Un trazo do imposible que pesa sobre o lombo,
Ten aves que viñeron voar no esquecemento.
A noite fica impresa nun voo de néboa azul
E anda no silencio unha ferida,
Deixando os seus pigmentos nas casas contra o mundo.
Nos cólicos dos tristes asuma ao fin Saturno.
E sombra, escuridade,
O chumbo que derreten,
O costro que licúan
Fogares e moradas, vivendas, apousentos.
Esta noite ten a rúbrica dun país que se fugou,
Un estigma da tristeza,
O sinal dunha caída, a cicatriz
De apousentos queimados, domicilios de fume.
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Ningunha dor maior
Que aquela de lembrarse,
Nos tempos da indixencia,
Daqueles anos loucos
E longos
E felices.
Porque a vida non é máis
Que o conto dun parviño,
Barullento e furibundo,
Sen nada que dicir.
b
Os días en que dormes xunto ao mar
E sentes nos teus soños o regreso
Das ondas dos teus soños
E os días que labraron o teu mar
Pertencen como todo a unha distancia
Trazada como liña da existencia.
Signos que non demandan glosa.
Só contemplación.
Solemne e vagabundo
Como un anxo hipnotizado
No fondo do horizonte,
Unha sombra de mazás
Na alma dos espellos,
Felicítote este agosto.
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“Ma femme à la chevelure de feu de bois
Aux pensées d’éclairs de chaleur
A la taille de sablier”.
André Breton
“Not because of victories
I sing,
having none,
but for the common sunshine,
the breeze,
the largess of the spring”.
Charles Reznikoff
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“Le parole che dici non hano riscontro
con la scabra tristezza de questo cielo.
Tu non sei che una nube dolcissima, bianca
impigliata una notte fre i rami antichi”.
Cesare Pavese

Muller de cabeleira de montes incendiados,
De ideas con relampos de calor,
De van de reloxo de area,
Xa non canto por vitorias,
Oh eu o derrotado,
Senón polo sol común,
Pola brisa,
Por esta dádiva de abril.
As palabras que dis xa non se corresponden
Coa tristeza áspera deste ceo.
Non es máis que unha nube docísima, branca,
Atrapada unha noite entre ramos antigos.
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Anda o século tronzado a lamber as cicatrices,
A sentir na súa derrota unha néboa de cabalos,
A cargar sobre o pasado un espectro de fracaso.
E van os anos nas adegas
Dun navío enferruxado,
Velas rotas a empurrar dun destino sen distancia,
Un azar sen horizonte,
Unha liña de mar que se esparexe
Sobre as cartas escuras.
Anda a década a xemer, a queixarse, a saloucar.
Os seus impos e suspiros como balas que atravesan
Algún corpo no faiado da historia,
Corpos mortos que lembramos
E que pesan sobre nós,
Como pesan cada un dos meses e dos séculos
Sobre o lombo dos remorsos.
Lombo torto, atravesado,
Cambado e sinuoso,
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Polo peso do devir.
Corpos mortos que transitan cara á brétema do sur.
Nothing’s gonna change my world
Agás o acontecer.
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“Su la sabbia di Gela colore della paglia
mi stendevo fanciullo in riva al mare
antico di Grecia con molti sogni nei pugni
stretti e nel petto”.
Salvatore Quasimodo
A fotografía como un rito sagrado,
O lugar dunha colleita de tempo,
Un círculo de eternidade.
Piove senza rumore sul prato del mare.
Cesare Pavese

Hai bátegas que caen sen indicio nin sospeita
Sobre o mar como un panasco.
Unha relva azul, un escuro céspede.
Polas rúas ninguén pasa.
Só a noite. Algún espectro.
Houbo un tren que se detivo
E deixou unha muller.
A brancura do seu biso entre os pregues do gabán.
As súas pernas albacentas contra as portas sombrías.
Disque somos unha aldea mergullada.
A noite bate fresca nos tellados dos alpendres.
Fumaradas cor azul por un fondo de sombra.
Hai xanelas luminarias.
Unha luz polos postigos da casa denegrida.
Só despois do amañecer brilla o sol por este mar.
A muller do biso branco lava os dentes.
Ten cabelos como cascas de laranxa.
E máis mulleres abren portas sobre a praza.
Homes dormen na fronteira dos seus soños e a xornada.
Cando a noite recomece e escintilen os braseiros,

64

As mulleres abanearán o carbón
E ollarán para as casas sombrías.
Para o tren que pasa.
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“Felice chi è diverso
essendo egli diverso.
Ma guai a chi è diverso
essendo egli comune”.
Sandro Penna
“Como magma espeso de la garganta del Vesubio”
Ignacio Di Tullio
“Pity would be no more
If we did not make somebody poor
And Mercy no more could be
If all were as happy as we”.
William Blake

Como o magma denso, opaco, das gorxas do Vesubio,
Desde a noite das idades,
A verter polos canos do tempo,
Achégase unha lava pegañenta,
Que eslúe os refugallos,
Licúa as avenidas do sangue e as arterias,
Derrete cercas, valos, muros,
E segue até as cancelas da noite e o país
Das horas esquecidas,
Até os montes e os lugares da chaira e a tristeza.
E fai que a terra trema, abanee e se afervente,
E aves haxa que saúden o seu morno devalar.
Empurra até romper as albas e o serán
E fala nas fervenzas e os regatos,
Augas caldas e termas,
Como un limpo asubío de inverno.
Desde as fontes do país,
Como un magma denso, opaco,
Que chovese sen ruído nos panascos do mar,
Vén seguido desde o inicio
Ese lume misterioso
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Que chamamos Galicia.
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O importante que é aprendermos como se pon unha mesa.
Por debaixo do mantelo, limpo, de ferro ben pasado,
Ha de haber un cobertor, que atenúe as mancaduras,
Os choques, os percances.
Á esquerda do teu prato, os garfos.
Os coitelos e as colleres, á dereita.
Sempre en orde inversa á secuencia do seu uso.
Os primeiros cara a fóra.
Os últimos por dentro.
A vaixela ha procurar mantermos a coherencia.
Forma e cromatismo como un todo articulado.
Primeiro, un prato chan.
Por enriba, os máis fondos.
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O cristal, como a vaixela, ha buscar unha harmonía.
A cada comensal, como mínimo, dous copos.
Fronte ao prato, na parte superior.
A auga para a esquerda.
O viño na dereita.
Nunca apoies o cristal contra o vidro pra servir.
Nin o ergas da mesa.
Un pratiño para o pan ou a manteiga.
Sempre á esquerda do cristal.
Se hai saleiros, vinagreiras, pementeiras,
Tarros con mostarda…
Un conxunto para seis ou oito.
Flores secas ou frescas
E un fruteiro para o centro.
Tamén, se é pola noite, unhas poucas candeas.
Ningún cinceiro,
Que o fumar non canxa coa beleza.
A comida, como sabes, sérvese pola esquerda
E retírase pola dereita.
Orabén, se o prato é preparado,
Pode servirse igualmente pola destra.
E non esquezas que, sempre,
Hai dous grupos de persoas:
As que teñen máis fame que comida
E as que teñen máis comida que apetito.
E que en todo o que gorentes
Cos teus labres, coa túa lingua, coa túa boca,
O celme máis prezado, o buqué máis singular,
É acaso o máis senlleiro, o máis estraño e infrecuente:
O que provén do amor.
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What’s money? A man is a success if he gets up in the morning and goes to bed at night and in
between does what he wants to do.
Bob Dylan
Il prit le métro jusqu’à Wapping, et y passa une des semaines les plus réussies de toute sa vie, à
boire. Sa soif et son argent, par une coïncidence heureuse, prirent fin ensemble.
Samuel Beckett

67

“On n’aime que ce qu’on ne possède pas tout entier.”
Marcel Proust

Oh nada como a absenta
E o mar para saber
O xeito en que se espalla,
Amarga como o cloruro de magnesio,
A luz do esquecemento.
Voa o fume deste habano mentres ando
A ler un vello artigo
Na Revue de deux Mondes.
Neste escuro paquebote
Vai América vertendo
A súa danza de fantasmas arrasados,
Os panascos de Diana.
Comezan xa a medrar
As herbas da fatiga,
No seu baile de espectros.
Voa o aroma deste habano pola brisa
E xa asoma no horizonte
O skyline de Manhattan.
Poesía, colección
De diplomas do fracaso.

Medra a herba na memoria do cabalo.
O vento está nos soños da andoriña.
O mar é unha emoción nos músculos do peixe.
Como chamar a luz que che aparece
Polo fondo de antigos corredores,
Nos roupeiros que inda gardan os insomnios,
Nos espellos en que brillan as sombras e os espectros.
Alento, animación, fervor, continuidade?
O tempo deuche a mina dos instantes.
Ti arrincas da súa veta a xema do carbón,
O gromo das mañás,
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A hálito da cinza e da riqueza.
Raíces de tormenta que acertan a gritar:
“Hai décadas que optei
Por vivir eternamente
Ou morrer no meu empeño”.
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E foi de nós deixarmos o porto de Ortegal
E vermos inflamarse do navío
Orgulloso velame,
Cando as aves que seguían o sulco do ronsel
Eran panos desde a altura a despedirse,
Cando o mar se presentou como promesa:
Unha túnica gris con destellos de negro,
Un escuro atavío de néboas con sal.
Eu levaba unha tristeza remendada polos anos
E un abrigo de quenturas sustraídas
E un sombreiro que velaba no solpor
As candeas que acendían
Cen mil estrelas vagas.
Capitán dun paquebote sen destino,
Almirante dunha frota derrotada.
Nunca souben onde ía,
Porque andar e coñecer son maneiras de vivir,
Porque os libros e os camiños son o mesmo alá no fondo.
E o caderno da existencia só se escribe no pasado.
Mais erguíamos bandeira de enerxía e liberdade,
Unha enseña flutuaba como nube polo mastro
Sinalándonos o rumbo, a dirección,
De ventos e tormentas.
E esa era a miña vida.
Pouco máis que outra calquera.
Moito menos que os meus soños.

Dos coitados, dos feridos,
Dos que sofren a desdita,
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Ten piedade, solpor.
Dos que aturan a distancia
E soportan o destempo,
Ten piedade, solpor.
Dos queimados polo lume
Nas fogueiras do vivir,
Dos errantes sen consolo,
Vagabundos, fuxidíos,
Ten piedade, solpor.
Dos que en páxinas escuras
E perfumes de misterio
E en ignotos pentagramas
Ven a tebra da túa luz,
Ten piedade, solpor.
Dos que en corpo consumido
Cruzan séculos de vida,
En vivendas, en moradas,
A tocaren o piano
Entre ánforas de outrora,
Ten piedade, solpor.
Dos errantes ou vadíos
Ou dos presos e exiliados,
Ten piedade, solpor.
Dos escuros, dos sombrizos,
Dos que erraron no seu rumbo
E mancaron o camiño,
E igualiño que os pelouros
A rebolos sobre a lama
Viran, brincan e perseguen
O sabor dunha laranxa,
Ten piedade, solpor.
Dos que levan un inverno
E unha idade sen presente;
Dos roídos polos vermes,
Vagabundos e moinantes,
Dos que rouban unha sombra
En escuros almacéns,
Ten piedade, solpor.
Dos que en barcos afundidos
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Ou no alto dos cantís,
Carretaban un farol
E finxíanse monarcas;
Dos que en tempos de fatiga
Cando nada se escoitaba
Acenderon un cordel
Sobre un prato de aceite,
Ten piedade, solpor.
E perdóanos, solpor,
Pai da Santa Noite Excelsa,
Nai da lúa arrebatada,
Por tanta luz de vida,
Por tanto amañecer,
Por tanto cénit branco.
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“Al cor gentil rempaira sempre amore
come l’ausello in selva a la verdura;
né fe’ amor anti che gentil core,
né gentil core anti ch’amor, natura”:
Guido Guinizelli
“And no one knows why the night is going.
And no one knows why the wine is flowing”.
Leonard Cohen

Levo anos sen probar os aromas dun cigarro
E meses sen saber dos efluvios do licor,
Dos diamantes do viño,
Lúas sen ollar a cor da túa mirada,
Semanas sen o tacto da túa pel,
E días, moitos días,
Sen o gozo da túa voz a agasallarme.
Mais onte, ao reencontrarte,
Ao dar de novo conta dos teus ollos,
Da túa boca,
Do perfume esparexido como néboa no cabelo,
Por un segundo regresei
A outro lugar,
Décadas atrás.
Non foron máis alá duns poucos minutos
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Afinando os instrumentos da saudade,
Escoitando o diapasón da noite e da linguaxe.
E hoxe, ao espertar,
Unha voz veu suxerirme
Que o inferno tamén podería
Ser
Esta resaca.

Se un vento sen sosego comezase a soprar
Días e días e días,
E abrise as portas todas,
Derrubase nos andeis das bibliotecas
Volumes, cartafois e documentos,
E enchese as avenidas de papeis a revoar,
Textos arrincados ao chou,
Epístolas, retallos de novelas,
Anacos sustraídos ao cántico do mundo,
E eu andase polas rúas a coller
Os cascallos da desorde do existente,
Só no mapa que guiou a náutica de Orfeo,
Só nos libros de perfumes e de sedas rugosas e brutas,
Podería eu encontrar
Un relampo de esperanza.
E se, inmerso na lectura dos naufraxios,
Eu puidese ollar atrás, polos abismos do tempo,
Errante como as nubes pasaxeiras,
Páxina tras páxina, seguindo os inventarios
Alfabéticos da morte,
Vería como emerxen, entre os fondos da memoria,
Os nomes dos que foron, os títulos ilustres
Que as épocas gravaron,
Os rótulos en pedra,
As grandes dignidades.
E se alá, polo máis fondo,
Nos misterios abisais,
Entre as lamas que alimenta o neboeiro,
Unha pedra, co meu nome e unha data que anunciase
Cales eran os trazados,
Enmarcase un horizonte,
Entre o triunfo e o fracaso,
Unha liña fronteiriza de vitorias e derrotas,
Unha ponte que separe o desastre ou a desfeita
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Das palmas do triunfo,
Optaría sen pensalo
Polas gándaras da quebra,
Polas veigas da ruína.
Son a carne que gozou
Un fragmento do tempo.
O reloxo sen agullas.
Os espellos sen azougue.
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Hai na luz que che amañece por debaixo dos ollos,
Cando as pálpebras fechadas aínda entoldan a mañá,
Unha intensa plenitude,
Unha sobria fogaxe.
Tes nos soños a cidade acendida de cal,
Cos seus muros albacentos a relucir contra o mar,
Cos seus brillos de arxenta a ferver sobre as augas,
E non ves a outra cidade
Que te espera cando espertas,
A cidade que te arroupa e te acobilla
Cando a volves percorrer
Nos camiños da túa sombra,
Nos traxectos do solpor.
Debe ser que na cidade que percorres soñando
Hai un tempo clausurado,
Un reloxo sen agullas,
Que xa non é veloz
Nin anda con apuro.
E é no tempo dos teus soños
Que visitas o lugar,
Sentas nas prazas e camiñas as rúas,
Para sempre esparexidas a voar no esquecemento.
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O título deste poema sen título
Podería ser fatiga.
Hai quen di que todo chega:
os momentos da ruína,
cando o lume
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do fantasma do tempo
non queima,
o derradeiro escintilar da noite,
os mundos a pingar desde a distancia,
os tránsitos da fenda, da falta,
o voar do esquecemento,
eses signos.
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Como un monte que eu levase
Sobre o lombo a derrubarse
E fose vertendo cascallos, minerais,
Pedregullos e lixo,
Así a vida que vivín
E que fun esparexendo
Nas palabras,
Nos poemas.
Como un campo cheo de minas
Que ninguén atravesase
Por temor aos estouridos.
Porque hai palabras e poemas que rebentan
E che obrigan a sangrar.
Cando encontras, nas tinturas
Que entreteces ao filtralas
Coas materias dos teus soños,
Nos pigmentos que a luz varre
Con anacos de néboa,
Chagas vellas que xa dabas
Por curadas,
Por perdidas;
Cicatrices sobre a pel que inda supuran,
As pústulas do tempo,
As úlceras dos anos.
Como árbore que axita o temporal,
Como as tellas que a tormenta precipita,
Como as pingas dunha neve que derrete.
Esta voz.
Este cantar dos arreguizos.
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65 Psicopómpica

As almas cando emigran
Xa deixan por detrás
As famas e os renomes,
Os éxitos, as glorias.
E deixan de temer
As víboras, as aves,
Os espellos e os ecos.
Ou senten a extrañeza
Da vasta eternidade.
Nos cuartos que habitaron
Fica un fume supérfluo
Que sabe do imposible
E impregna libros e cartas.
Tamén as fotos vellas,
A roupa sen usar.
Reúnen os fuxidos
Nun souto ou nunha roza
E cántanlles a copla
Dos ángulos do outono.
Se alguén entre os presentes
Coñece algo de música,
E máis se foi criado á sombra dos oboes,
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Suplícanlle que toque
E déitanse a escoitar
Na luz itinerante,
Nas horas ilusorias.
Se algunha anda cansada
Ou sente esgotamento
De tanto derrear
Ou ve que, aborrecida,
Na ansia de correr,
Ten ánimos minguados,
Espíritu lixeiro,
Ocupan unha nube
E déixana voar
Un tempo polo trópico.
As almas emigrantes
Carecen da ilusión.
Mais teñen o saber
Da luz do que acaece.

66 Il mito di Amore e Psiche
Porta due lampade, calde come il petto delle rondini,
e, verso sera, quando il tuo viso avrà la penombra del cielo
apri il cancello di vetro del mio rifugio azzurro,
e, in silenzio, accostati a me.
Salvatore Quasimodo

Leva sempre da túa man
Dúas lámpadas dipostas
Por se a tebra te derruba
E amañeces entre o voo das andoriñas
A sulcar cara ao sur.
A primeira para andar
No interior da psique escura
Apalpando polos cuartos embazados
A música espectral
Da cinza dos tempos.
A segunda como guía
Do teu curso polo mar,
Polas ondas dos naufraxios e os fracasos,
Entre as sebes dos xardíns que anuncia a noite,
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Para ollar o teu reflexo desde as bocas dos pozos.
E non esquezas a vaiña
Para o sal ou a pementa
Para os ecos da vileza que percorren a distancia
Por minguar os maleficios,
Os feitizos,
Os xaneiros.
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“Cowards die many times before their deaths; the valiant never taste of death but once”.
William Shakespeare

Dixéchesme que o mundo era proverbial.
Que ninguén asoma nunca.
Só corpos e linguaxes.
Sepulcros para honrar os corpos dos vencidos,
Cancións que se vertebran como enigmas,
As néboas a abrazar un barco branco
E sombras e contornos e fantasmas.
Somos seres expulsados, engadías.
Trocamos unha patria por un mar de exilio.
O mundo foi a nosa escolla.
Porque os covardes gorentan o sabor
Da morte varias veces.
Só os valentes
Coñécena de vez.
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“Hai un cadro de Paul Klee titulado Angelus Novus. Nel vese un anxo no momento de afastarse de
algo sobre o que ten fixa a súa mirada. Ten os ollos fóra das órbitas e as ás despregadas. O anxo da
historia debe ter ese aspecto. O seu rostro está virado cara ao pasado. No que para nós se presenta
como unha cadea de acontecementos, el ve unha catástrofe única, que deita aos seus pés ruína tras
ruína, amoreándoas sen cesar. O anxo quixera deterse, espertar os mortos e recompor o destruído.
Mais un furacán sopra desde o paraíso e arremuíñase nas súas ás. E é tan forte o furacán que o anxo
xa non pode pregalas. Este furacán arrástrao irresistiblemente cara ao porvir, ao que dá as costas,
mentres o cúmulo de ruínas medra diante del ata chegar ao ceo. Este furacán é o que nós chamamos
progreso”.
Walter Benjamin

81

Calquera di nada
Rematou de ser composto
Dixitalmente
En Vigo
O 18 de febreiro de 2017
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