
NADA DÚAS VECES

Nada sucede dúas veces
nin vai suceder. Por iso
sen experiencia nacemos
e sen práctica morremos.

Inda na escola do mundo
sendo alumnos moi burráns,
non imos nunca repetir 
ningún inverno nin verán.

Ningún día será o mesmo, 
nón hai noites similares, 
nin hai dous beixos idénticos, 
dúas miradas semellantes.

Onte, cando o teu nome 
dixeron á miña beira, 
foi como se unha rosa 
caese pola xanela.

Hoxe, cando estamos xuntos, 
volvín á parede a cara. 
Rosa? Que semella a rosa? 
É flor? Qu pedra se cadra?

Por que ti, hora ruin, 
te mesturas con van medo? 
Es, logo tes que pasar. 
Pasas, logo isto é belo.

Riseiros, medio abrazados 

tentaremos do acordo a busca, 
inda sendo tan distintos 
como gotas de auga pura.

***
A LEDICIA DE ESCRIBIR

A onde corre esta cerva escrita por este bosque escrito?
A beber da auga escrita
que o seu fociño reflectirá como papel carbón?
Por que alza a cabeza, escoltaría algo?
Sostida en catro patas prestadas pola verdade
debaixo dos meus dedos agudiza o oído.
Silencio —ésta palabra tamén murmura sobre o papel e afasta
as ramas causadas pola palabra “bosque”.

Enriba da folla branca asexan para saltar 
letras que poden compoñerse mal, 
frases cercadas, 
ante as que non haberá salvación.

Hai nunha gota de tinta unha provisión considerable
de cazadores cun ollo entreaberto, 
preparados para baixar pola escarpada pluma, 
para asediar á cena, para apuntar o fusil.

Esquecen que isto non é a vida. 
Outras, negro sobre branco, leis dominan aquí. 
Un intre durará tanto como eu queira, 
consentirá ser dividido en pequenas eternidades 
cheas de balas detidas ao voo.
Para sempre, se o ordeno, nada aquí sucederá. 
Sen a miña vontade nin unha folla caerá, 
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nin unha herbiña se pregará baixo o punto dun pezuño.

Existe logo tal mundo
sobre o que controlo un destino independente?
Un tempo que ato con cadeas de signos?
Unha existencia constante á miña orde?

A ledicia de escribir.
A posibilidade de perdurar.
A vinganza dunha man mortal.

***

NÚMERO EQUIVOCADO 

Soaba o teléfono na galería de pinturas, 
soaba na sala baleira a media noite; 
se alguén aquí estivese adurmiñado, espertaría deseguida,
pero aquí profetas insomnes e sós, 
só algúns reis palidecen pola lúa 
e, co alento contido, miran a todo dálles igual 
e en aparencia móbil a dona do usureiro e
xactamente cara a este obxecto sonoro da cheminea,
pero non, non afasta o abano, 
como os demais está aferrada á inactividade.
Con arrogancia ausentes, con roupa ou nus, 
despréndense da alarma nocturna con descoido, 
no que hai máis, xúroo, humor negro, 
que se dende o marco descendera persoalmente o mesmo mariscal da corte

(nada, polo demais, salvo o silencio zumbándolle nos oídos).
E isto de que alguén alá na cidade, xa dende hai un bo anaco,
manteña inxenuamente o auricular na sen 
despois de marcar un número errado? Vive, logo trabúcase.

AS CARTAS DOS DEFUNTOS

Lemos as cartas dos defuntos como impotentes deuses,
pero non obstante deuses, porque coñecemos as datas posteriores.
Sabemos qué diñeiro non foi devolto.
Con quen velozmente casaron as viúvas.
Coitados defuntos, cegos defuntos,
enganados, falibles, torpemente cautelosos.
Vemos os acenos e os sinais feitos ás súas costas.
Cazamos co oído o murmurio dos testamentos rotos.
Sentan diante de nós ridículos, como en boliños de pan con manteiga,
ou bótanse á persecución tras os sombreiros arrebatados das cabezas.
O seu mal gusto, Napoleón, o vapor e a electricidade,
as súas letais curacións nas enfermidades curables,
a parva apocalipse segundo San Xoán,
o falso edén na terra segundo Xoán Xacobe...
Observamos en silencio os seus peóns sobre o taboleiro de xadrez,
só que desprazados tres casas máis alá. 
Todo o que previron sucedeu de xeito absolutamente diferente,
ou un pouco de xeito diferente, é dicir, tamén absolutamente diferente.
Os máis afanosos mírannos fixamente e con confianza aos ollos,
porque facían conta de ver neles a perfección.

***

DISCURSO NA OFICINA DE OBXECTOS PERDIDOS
 
Perdín varias deusas no camiño do norte ao sur 
e tamén moitos deuses no camiño do leste ao oeste.
Apagáronseme dunha vez para sempre un par de estrelas, ábrete ceo.
Afundíuseme no mar unha illa, outra.
Non sei incluso con precisión, onde deixeí as ganas,
quen vai co meu pelexo, quen vive na miña cuncha.
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Morreron os meus irmáns cando me arrastrei a terra firme
e unicamente algún osiño festexa en min ese aniversario.
Estiven saltando da miña pel, malgastando as vértebras e as pernas,
toleando unha morea de veces.
Hai moito tempo pechei a todo isto o meu terceiro ollo,
axeitei a aleta, encollinme de ramas.
Esvaeceuse, desapareceu, aos catro ventos ciscouse.
Eu mesma abráiome, que pouco de min quedou:
unha persoa illada do xénero humano polo momento,
que só perdeu o paraugas onte no tranvía.

***

UN TERRORISTA, EL OBSERVA

A bomba estalará no bar ás trece vinte. 
Agora temos tan só as trece dezaseis. 
Algúns poderán aínda saír, 
algúns entrar.

O terrorista xa cruzou ao outro lado da rúa.
Esta distancia protéxeo de calquera mal
e ben, a vista é coma no cine:

Unha muller cunha cazadora amarela, ela entra.
Un home con gafas negras, el sae.
Uns rapaces con vaqueiros, eles conversan.
As trece dezasete e catro segundos.
Ese máis baixo ten sorte e sobe a unha scóoter,
ese máis alto entra.

As trece dezasete e catorce segundos.
Unha moza, da vai cunha fita verde no cabelo.
Só que de súpeto tápaa ese autobús.

As trece dezaoito.
A moza xa non está.
Seria tan parva e entraría, ou non;
verase segundo os vaian sacando.

As trece dezanove.                             -
Dalgunha maneira non entra ninguén.
Polo contrario aínda sae un gordo calvo.
Pero ao parecer busca algo nos petos e
ás trece vinte menos dez segundos
el volve polas súas miserables luvas.

Son as trece vinte.
O tempo, como se alarga.
Xa, probablemente agora.
Aínda non agora.
Si, agora.
Unha bomba, ela explota.
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