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Faiados
sobreviven

sobre todos os fogares

os ratos
os mobles vellos

e todos os proxectos de vida truncados



Resistencia
habitar no andel dos obxectos que ninguén

recorda é a derradeira militancia que podemos
permitir neste mundo último

onde todo é rareza



Humidades
do tempo das humidades só podo recordar

o cerco que medrou no meu corpo,
un recordatorio unívoco

Destecer a marxe da calor
e alimentar

a cinza



Bionismo
cada vez que gume atravesa a miña pel
desexa chegar ao túnel humido das veas,
devece por ver esvarar o sangue quente
e chegar ao conduto estraño das veas.

procúraas coa lámina da ansia.

mais hai xa centos de pasos
que nos meus brazos
tan só conflúen cables.



Dandy roll
foi o día en que rachamos todos os papeis. todas e cada unha das letras
contidas nos anacos de papel no que escribimos que o noso futuro era
noso para sempre e que o noso amor de adolescentes sería como un
fravado en metal ou un corazón nunha árbore milenaria.

bañamos cada unha das nosas promesas en pasta de celulosa e deixamos
os beijos nos contedores do depurador probabilístico

fermoso

pero todo isto escribímolo sobre un papel tan transparente,
tan fácil de romper.



Vitoria
conquistamos

pequenos
paraísos

cada dia

mais nace das vitorias
a escalada dos chanzos que nos restan



Corredoiras
a roupa dos soños

gardámola en caixas a beira da corredoira

por se algún día fai falta, pero case xa
sen atesourar esperanza



Unidade Mínima de Traballo
Quixemos medir a velocidade dos latexos que discordaban entre nós ata comprobar de forma científica,
empiricamente mensurable, as formas que o noso amor collía entre as ondas frías do inverno, as
volutas que o fume desta comuñón que quixemos entretecer.

E reducimos as sintonías a esta presentación en diagrama de Gantt aínda sabendo que a carta non
indica as relacións existentes entre actividades. A única pregunta que deixamos de contestar é que
pasou coas arritmias e os latexos que non nos pertencían.



Claristorio

entre a tebra
entre a pedra

só as veces
colle a luz



Rabia

e se todo o que algunha vez foi teu
correspondese o teu amor
con rabia?

e se ademais comprendeses
que é a resposta máis razoable?



Abdicación

xurei ante deus e a cámara dos cónsules a miña abdicación do
meu reino e renunciei aos dereitos de monarca como única

forma de salvar un xaque mate. 
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