
placentaria



 

prometéica
ESTADIO PRIMEIRO



ao comezo,
antes de ser o eu
que coñecedes que son,
o mundo era un lugar inmenso
unha atomesfera única e viscosa
en exclusiva para o meu corpo primixéneo.

ao comezo,
antes de ser este saco de pel
que vai empodrecendo
un pouco máis a cada día,
vagar continuo sen destino
todo era movemento placentario



ao comezo,
cando aínda non desexara 
crear as flores nin os prados
habitaba un lugar de meu
onde todo era agromo novo
e semente recén prendida.

ao comezo,
antes mesmo que houbese un comezo
era tan sorprendente o universo
que non existía nada,
nada fóra deste camiño incerto
que a cada novo ollar
partía a miña alma en dous.



xenopxyllica
DESTRUCIÓN PRIMEIRA



logo quixen ter un nome

e logo quixen poñer nome nas cousas

e logo amei a verba que nomea
o espazo baleiro que deixa
unha alma ao partir en dous vectores
e partirse en mil partículas de ausencia.

Entón chameime eu
e abrín coma campá de papoula
e dende o cáliz da flor
liberei a substancia somnolienta
da narcótica adurmideira
e fixen nacer ollos
nalgún lugar do meu universo.



Deixei entón caer
o po opiáceo, anestésico
para deixar de sentir dor
no habitáculo informe
dende o que os meus brazos naceron

de dentro a fóra:
dende a alma ao mundo.



Entón designei “cousa”
ás cousas que os meus ollos novos atopaban
    e designei can
    aos cans
    e designei árbore
     as árbores e plantas.

Entón designei “xogo”
a este divertimento de crear.
E designei paixón
o devezo de apreixalo todo
o alcance dos meus brazos e mans
   coma pólas
o devezo por beixar as imaxes todas
que pola boca me escapan:

  e só así, iluminando un novo eu,
  deixei de ser deus
  para comezar a ser un home.



eniálica
A LUZ É A ILUSIÓN DERRADEIRA



Nacín para o mundo que imaxinara,

 cegoume a luz primeira
 e sentinme verdadeiramente estranxeiro.

Expulsado do paraíso por vontade propia,

 comecei a arar unha terra escura,
 bloque compacto de masa árida
  que cobreguea lenta e pesada
  ata sedimentarse no fondo das uñas.

Procurei espazos nesta terra inhóspita
      autoimposta
para sementar os recordos
da miña creación primeira.



O pago da vida:
por cada tumba que escarvaba
recibín un feixe de luz,
un golpe de claridade intensa
coma unha puñada
na boca do estómago,
coma unha puñada
na boca da boca.
Cada nova caverna, era
un abismo que iluminaba
unha única parte de min
creando no rostro: a sombra.



argonáutica
O INTERVALO DA UMBRA



Cando creei o UNIVERSO
fun quen de dar claridade e cor
a todos os continentes.
A toda terra. Planeta. Fronteira
 chegou a miña man eléctrica
   de creador.

Mais houbo,
sempre a hai,
unha rexión esquecida,
un lugar oculto aos meus ollos de demiurgo
   que os seus habitantes chamaron   PENUMBRA
              SOEDADE
              DOR
Terra dos que procuran o final propio
como procuran a fame e a sede,
nun transo de devoción suicida.



Puiden vela por vez primeira
cando a sombra golpeou a miña cara.
E quixen coñecer aquel lugar
onde só podías vestir con roupa negra
onde só podías calzar zapatos negros
      e ollada negra.

O país da morte
abriuse entón
entre os regos escuros
que a terra escura
cincelárame nas mans
    claras.



Puiden ver por vez primeira
a terrible rexión da escuridade,

 e non sabes cánto a amei

Puiden ver homes
que desexaban a miña morte

e non sabes canto os amei

Puiden ver mulleres,
que desexaban soterrarse en vida

e non sabes cánto as amei

e cánto me divertiu
os seu desexo
e cánto  o fixen meu.



mercúrica
REGRESO



Da miña viaxe ao mundo dos mortos
trouxen a sombra
como primeira inimiga
pronunciei tanto  a súa presenza sempre,
   coma un recordo,
tanto,
que entendín que só podería vivir,
apreixándoa fortemente,
abrazándoa
sentindo a sombra contra min.

Odiei por tanto a luz
que toda a miña creación emanaba

e odiei a bondade e a perfección

e só puiden advertir o regreso
 como saída última.



Determinei perder os brazos no camiño de volta
desbotei as mans e a boca

e abracei a morte, o estadio primeiro:

  TODO camiño é un regreso.

 




