
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSIEDADE 
 

Busco... 

             atopo coa nada 

necesitando enche-los ocos 

dun baleiro aire da alma 

escurecida polo estremecer 

   do non saber. 

 

Bueu, maio de 1993 

 

 

 

 

 

 



 

 

E QUIZAIS NON..... 
 

E quizais non..... 

Non sei, mais necesito.... 

Dor, ledicia, grave,... livián quizais 

Vou, vindo da branca negrura 

sen recoñece-la luz do non saber. 

 

E quizais non..... 

Si sei, máis onde... 

Esquecemento, tristura, loucura,... receo quizais. 

Traballo descansado de non compartir 

sabéndose luz recoñecida. 

 

E quizais non..... 

Non sei, mais necesito.... 

Esquecemento, tristura, loucura...  grave quizais 

Vou vindo da branca negrura 

sen recoñece-la luz da ignorancia. 

 

E quizais non..... 

Si sei, máis onde... 

Evocación, ledicia, receo...  livián quizais. 

Traballo descansado de non compartir 

sabéndose albura recoñecida. 

 

                                Bueu, maio de 1993 



 

 

 

 

 

 .....E PASOU 
 

 

 Roxe-roxe de motores de historia, 

o 'doppler' das ilusións evoluciona a mirada 

subindo e xirando nun mundo de nora celeste 

onde os praceres navegan no dor da esperanza e 

                                          / bágoas de luz, 

cal festa antiga ós sons dos foguetes e fames 

                                               / eternas. 

 Foi... Quere ser...  E será sono de tumba 

que a húmida pedra do tempo calará no 

                                        /  esquecemento. 

Nin a xenética lembra... pasou... 

 

                                Bueu, xullo de 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A moneca 
 

 

Coloretes de mirada e rubor 

que indiferente chamas a para-lo tempo 

con vestido calidoscópico da luz do momento. 

Cabelos que serpean ós dentes do peite 

con cores de solpor prometedor do futuro. 

Entrañas que sempre volven ás mans 

que a tocan para falar co silencio 

do tempo enreixado do trapo. 

Postura final posterior ás mañás 

de limpeza, cambios, xogos ou...  ¡sabe deus! 

 

                                Bueu, xullo de 1993 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Desmaio 
 

 

 

Ir-vir de sombras cerebrais 

da insustentable verticalidade 

onde as tebras enfróntanse 

ós sons imperceptibles  e agudos da realidade. 

 

O esquecemento do músculo 

potencia a velocidade das ideas inconexas  

e non recordadas en  tempos de luz. 

Luz que adiviño coa cara deforme e medorenta  

                                      / do amigo 

 

                                Bueu, xullo de 1993 

 

 

 

 

 

 



Sala na penumbra 
 

Fuxindo do cénit ilumina 

con intensidade de cegueira 

ós larizáns da estancia 

e salpica o espazo de estreliñas de po 

nun aire vivo polo alento convector. 

Mesa e altar de cerimonias familiares 

onde os sentimentos de irmandade 

comungan por riba de receos 

con escusas de ser necesarios. 

Altivo castaño en harmonía 

garda pousadoiros de caldos 

e festíns, segredos de oleiros e prateiros, 

coa transparencia afroitada da terra. 

Avós levitando no tempo 

mudos notarios de como as horas 

colgadas moven as sombras 

pegadas ós elementos, duplicándoos 

en caricaturas que medran 

ata esvaecerse e abandonalos 

no escurecer do solpor. 

 

                                Bueu, setembro-outubro de 1993 

 



Guerra 
 

Tranquilidade enlatada por sorrisos 

de normalidade na cotiá alternativa 

de soles de traballo e esquecementos 

onde criterios de unidade en oficiais estatísticas 

desnivélanse pola realidade da crise 

e competencias de oportunidades na que 

os personalismos e intereses enfróntanse 

cada vez máis na antítese da escaseza. 

 

Querendo os sen quereres das revoltas 

e escaramuzas ideolóxicas cal fervenza 

que con potencial distancia afasta 

e leva ata un sumidoiro sen horas 

o que de común atopábase 

nunha sociedade de conflitos alleos 

servidora de probas de voráxine fatal. 

 

 

 



Botas compasadas por ritmos de berros 

e lumes que adiantan ou foxen na busca  

de miradas picadas por lóstregos manipulados, 

noutros tempos colofón de ilusións de festas, 

con armas mantidas con odios arengados 

e medos de identidade que chuspen balas de dor 

rematando ideais e mesturando o sangue 

de inocencia cós cores uniformados da  

                                     / belixerancia. 

 

Batallas e treguas sucédense con ritmos 

de morte e historia esquecida de 

medallas ou glorias dunha 'patria’ sen 

pai, nai ou amigo que, paradoxo da vida, 

o tempo esquece e acerca con mortalla 

de berros calados pola intolerancia 

e incomprensión de razóns 

da sombra eterna que incita o pesar. 

 

                                Bueu, outubro de 1993 

 

 



 

 

 

 

Todos o facemos... 
 

 

Respiración freada na compaña 

do aceno forzado pola presión 

da ximnasia necesaria para despedir 

á ausente de chuviscas e despois mollado. 

 

Entremesturándose observacións, esforzos, 

distraccións provocadas ou miradas perdidas 

con un !xa está¡ malsoante de campá que provoca 

fervenzas que estarrecen de limpeza ós sentidos. 

 

                                Bueu, novembro de 1993 

 

 

 

 

 

 

 



UCI 
 

Unión de sentimentos tras a porta 

Con lágrimas mantidos e afogados 

Ilusións nos xemidos cheos de esperanza 

 

A vida pelexa con armadura metálica 

e respiración de sordina osixenada 

onde as gañas de seguir e os fíos que sustentan 

títeres convulsos facilitan o fuxir da meta. 

 

Dor con marca de corpos de arredada expresión 

na que o conflito case que sempre oculto é acusado 

tecnoloxicamente en formas algorítmica e luminosas. 

 

Batas de amencer móvense cal sementeira en vaivén 

de brisas de rutina e golpeadas pola présa compasada  

dun asubío que aferra a alma no aviso. 

 

A Dona, raíña da estancia, móvese despreocupada á 

espera 

do derradeiro enfrontamento cós corpos conectados 

a diapasóns que inician unha mística música con ritmos 

de oscilacións visuais e remate devecido, alomenos,  

                                               / posposto. 

 

 

                                Bueu, decembro de 1993 



 

 

 

A radio 
 

 

 

Voces sen  fíos  modifican diais dixitais 

coa ollada interna dun mundo non visible 

que nos conecta e avisa da achegada distancia 

dos pobos esquecidos, irmáns non recoñecidos, 

con suores de agonía ou de pracer, 

con representantes en representacións 

de política de circo, de contos 

con imaxes creativas e cambiantes. 

 

Razón de 

animar a escoita-la para 

diversión e cultura do pobo 

intentan busca-la liberdade de poder facer 

outra cousa coa súa orixe. 

 

                                Bueu, decembro de 1993 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FLORES 
 

 

 

Luces cedas espertan atraccións en recendos 

adornados de cores escuma de arcos da vella 

nos campos 

 

 

 

 

 

                                Bueu, decembro de 1993 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nadal 
 

Tópicos sons mesturados de sabor 

a neno salferido con ilusións 

de neon golpeado con burbullas 

escumosas da Noiteboa. 

 

Seres estraños fanse donos da realidade do xogo 

poxando por desdobrar á personalidade 

e interpretar vidas coñecidas e desexadas 

marcando velleces de tinxidura da infancia. 

 

Comercialización do íntimo 

chantaxeando promesas de felicidade a prazos, 

querendo coa fartura dun momento selar angustias 

dunha humanidade en valores de crises. 

 

                                Bueu, decembro de 1993 

 

 



 

 

Traballo 
 

 
Enfermidade que ten que ser ocultada ó alleo o xerar 

rexeitamentos de pestes desexadas por apocalípticos 

profetas ou servir de festín de arengas utópicas. 

Esta patoloxía chamase 'traballo'. 

Traballo en síntomas de necesidade, comodidades 

doutros ou en pequenas loucuras, ilusións e gañas 

de non para-lo mundo para evitar inercias explosivas, 

onde as ideas rachen coa nada dunha forma de ser. 

 

Illamento da soidade dunha vida repetida que, 

de cando en vez, sae o patio en castigos forzados 

de compromiso ou en esporádicos encontros de amizade 

onde o falar mostrase sereno ou ten alternancias 

controladas de paixóns posuidoras de verdades 

tecidas nun encaixe de idades, situacións e vivencias 

na que personaxes esperpénticos cicelaron este ser. 

 

  



Orde desordenado repetidamente por fervenzas de ideas 

e metas pasadas moitas veces -polo efémero- e mais  

sen acadalas pola distancia das mesmas ou pola  

                                                 / inconstancia 

das ilusións dunha vida non pensada senón feita. Traballo,  

enfermo sen seguridade de vacina para morriñas e  

                                                     / saudades 

onde o presente faise pasado a conta de tempos de  

                                               / desesperanza. 

                                 Bueu, marzo de 1994 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OS VIAXEIROS DA LUZ 
 

 

Valentía e constancia fan 

que a heteroxeneidade engada 

sentimentos, ilusións e esforzos 

a favor dunha idea cambiante. 

Borrow serve de cicerone 

dun antano real da Galicia 

de fin de século que un Polifemo 

baixo control retén na cárcere 

só liberada polas ondas e presentada 

con cores de ampla gama de verán-outono. 

A Ilustración camiña con pegadas 

de luz en xornadas e camiños  

de xentes na procura dos secretos 

dun pobo para mostrarlle ao mundo 

que se esquece das imaxes do tempo. 

 

 

Bueu, abril de 1994 
 



 

 

 

 

 

Xuventude 
 

Nada da morte da adolescencia 

onde o futuro cicelará a historia 

a través da perda da inocencia 

e tempos vividos que só quedaran na memoria. 

 

Sorrisos de acnes mesturados 

con informalidades e arelos 

de amores de albura saídos de corazóns 

abertos á novidades e gañas de vivir. 

 

Ideais tópicos en efervescencia, 

xenerosidade e valentía inconsciente, 

amizade valorada, submisos na insubmisión, 

descoñecedores de perigos coñecidos... 

 

O sistema tena en conta cal brita 

que terá que asentar en vieiros 

de acatamentos e maquillaxe dunha paisaxe 

con estética de uniformidade dirixida. 
 

 

 

 

 



 

Bueu, xaneiro de 1995 

 

 

 

           BENARDINO GRAÑA 
 

 

 

Cangas en mar de poeta 

de espigada figura 

que camiña no cumio das ondas 

coa sensibilidade de síntese 

das historias engurradas na pel 

dos seus protagonistas 

nos areais que tinxen de louro 

o abrazo illado da terra e do mar. 

............................................. 

 

 

                                Bueu, maio de 1996 

 

 

 



 

 

NA COMPAÑA DO ENFERMO 
 

 

Albisco a vida que tratando de fuxir 

polos beizos entreabertos 

é retida por xemidos entrecortados 

da apnea que se acompasa 

co gota a gota das bagoas 

caneadas para alivio do sangue. 

 

Cada instante, que se enche de lembranzas, 

de proxectos e esperanzas 

é un tempo retido ao vacio do futuro 

acrisolado pola realidade que o mata 

na atmosfera fétida dunha noite 

enfeitada de ouriños, menciñas e inquedanzas. 

 

 

                                Bueu, setembro  2002 

 

 



 

 

 

A LOITA 

 

 

Coa chegada das horas de dor 

iníciase a loita pola vida; 

unha loita de igual a igual 

con armas desiguais… 

 

A unha con: 

- Mares que gotean pequeños lagos de vida 

- Ríos de lava que avanzan repartindo a esencia 

da vida 

- Bocanadas forzadas que atrapan o aire da vida 

Todo ao ritmo monótonos que marcan os díxitos. 

  

A outra con a arma gañadora da Ley da Vida: 

- A MORTE. 

  

 

  

 

                                Bueu, 24 febreiro  2009 
 

 


