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Selección de poemas de Xela Arias

DENUNCIA DO EQUILIBRIO (1986)

1.- 

As teas conformándose na paisaxe o sol saíndo

sen saber de onde    se tan difícil como ve-lo aire

 subido nas gorxas fose comprende-lo xogo un

 paxaro

derrotado

quedoume nas mans despois de pensar

como orballo caloume a tristura grande

 o planeta dando voltas sobre si e arredor

e vinnos a todos nós e a equipaxe derrotada

 tamén

a grolos de alcohol para imaxinar un cacho soltos polas 
esquinas

e tras de nós-nada-nin deixarémo-lo voo

da ave descrito nin pintado o sentido das follas 

outono cando as piso e ó tempo nos soño xuntos 

así

 de ben

2.-

¡Luz no delirio sentidos!

se te preciso cando te agardo non vés nunca 

e a súplica que molla

desfai un labio

e outro labio que espira nun silencio

compártome

sei que no lonxe das parábolas das frases 

cortadas e os puntos a parte son só 

medos escorrentados polo teu corpo

 soberano dunha idea poderosa que

tal vez suceda e eu non saiba quen es 

ti cando te agardo

unhas mimosas podres 

auscultadas da xanela ó xardín 

hai tantos ruídos nesta rúa... 

non tínga-lo cutis

pero ven, como te agardo
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3.- APÁTRIDAS

galicia e nós nó de verbos nos novelos dos nomes

mira entón pedinche que viñeses correndo tracexa-los

       mundos novos da maxia e o misterio inmiscuídos que

       foramos do inverno fillos sobrenome dos insomnes

       sen pai

un río tan sereno selou as fanegas das montañas peitos

      

        todos en orde de seducción ergueitos de ti parto

       último estertor no silencio

       derradeiro esforzo para caer frondosa nos lameiros 

       amainados

un cabalo

honrado habitante

segue a plegaria por ti     desterrada

entón erguín teimuda en labaradas os sentidos outra

       volta nalgún sitio dos cómaros en festa a chama

       futil dun tempo un cacho no que acamparamos 

       materia humana transformante

escoitouse o eco rebobinando no sobrancello dos penedos

       quedos da beiramar esbarrando ollos a xerfa barbollante

       padaleando disculpas non podías atreverte pasados 

       os erros todos da

       esperanza sen marco situado

pero é dereito que solicito nos suceda

eu túa filla nai de placentas asasinas calo perdón ámote e

       son carne da túa carne desexándote

4.- NOCTURNIDADE

caen inverno as chuvias longas as melenas

 a cidade revolcadas

-ascenden paxaros abertos-o fume do meu cigarro

     recóllome

     aposto gritos na noite

     se che falo non collo no cuadrilátero da habitación

              saio

pasado o solpor xunguín fios nebulosas onte

 nos prostíbulos de horas que son-sen sol-as rúas

 interna visión para esgazados habitantes

 degrañando sentidos-un lapsus-nos interiores

     xunguín fios nebulosas foi dicir 

     denuncia-lo equilibrio das estancias

as miñas estancias descubertas pasado o solpor

-cando a chuvia non deixou roto oeste vermello

 no horizonte-

(caio-suaviño chapuceo)

e hoxe despois de onte só eu - sei do segredo
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5.- A LÚA

houbo unha vez obxectivo sen pretensións

    (Trala caída na terra chantado

    quebraba o paso das follas

    a longa lectura o epitafio errado)

     “non franqueara-lo portal dos excesos”

      -e as fallas do honor…

e todo competiu          para atoparnos

          parados             no borde da praia

o mar e soñando cabalos

soñando cabalos embelesados

logo non estaban

¡séntese aprisionado! Mira

dálle un verso: alquimia redobrada

houbo unha vez unha elipse que se pechaba

e un paxaro derrotado que voara

6.- 

Onde o vento sementou eguas

o mar mulleres

viñemos nós deposita-los restos dun botín

único cacho persistente de sucesivas derrotas

que o enemigo

-recordo: sempre quere haber un enemigo:

calquera minuto máis antigo-

non infrinxira

e nós éramos tantas veces

o enemigo como quixeras

TIGRES COMA CABALOS (1990)
.

7.-

I. MONÓLOGO ADICTO

Ignoro que lugar é este onde me atopo

cos meus ósos e os silencios das palabras.

Detesto esa voz que vén tan alta

coa que persegues da miña morte detalles.

Só teño para ti xestos primarios.

Despedazda, outros xa van gastados.

Un día tiven desexos e cumprinos,

na roda da fortuna xoguei con talla.

Se xa só teño necesidades, ¿que dis ti

entre esas frases? É doutro de quen falas.

8.-

II. MONÓLOGO ADICTO

Non teño desexos.

Todo para nada e pronto.

Por un paquete de cigarros e unha palabra amable 

cambio.

O resto da miña vida.

Todo para nada e pronto

 o que me resta.

Sei que non teño desexos. 

Recréome na propia suor.

Alivia o pudor con que miráde-los

 ollos perdidos nas miñas cellas caídas.

Todo

para nada.

O que me resta.

Esa teoría non te salva

 da incompetencia.

Por un paquete de cigarros...

a auga do mar cando me afoga
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son brazos de rúas que cruzan cidades.

 Non ter un desexo.

Vou vestido e canso

 de bracear

paso

e déixome baixar.

Nos baixos do mar había un mundo de area e bechos que non 
coñecerás.

9.- 

III: MONÓLOGO ADICTO

Xa non teño fala.

Despois de recorta-los verbos quedei sen lingua

á que atender.

A nosa inmensidade remata un centímetro á redonda.

Non fales comigo,

deixei á posta o código

nas escaleiras de entrada ás casas.

Recortei, coma quen non quere, os ámbitos.

Case me perdo,meu,entre os paseantes.

Así que, recortei os ámbitos.

Agora teño un idioma inclinado nas entrañas.

E perdín para botalo fóra todo interese.

¿Que máis me ten que a min me entendas?

10.- 

 CULTURAIS

Ergue da cintura un paso cara ó norte

e pasa as bandeiras,

o herdo das enfermidades de abril

que nos deixaron.

Son os brillos que anotades quen consomen

caníbales

sangue e pegada de espíritos derramados.

A cultura

na inocencia non é

máis certa có futuro de esmolantes e perdidos.

11.- 

 ACOMPÁÑAME

Son dun tempo

de espectáculos,lanternas e acebeches comigo-

Tamén sei dunha violencia de silencio en serpe oculta de 
maligno

que maldigo.

Na raia da evidencia-tan ás claras- eu tributo,distraída dos pans,

cada pedazo entre o noxo das brasas, no molestar do cotián ese

odioso caníbal dos meus ollos.

Porque

Sei de sereas verdadeiras tamén cantando venenos, e máis das 
inmensas prosas do descanso.

Pero é que as miñas zonas

Tamén son rostros conxestionados polo traballo. Maldigo o 
precio da vida que arrastran,

e fusilo de min a disciplina da ordenanza.
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12.- 

Marcho.

Iso pode exasperarte.

Mais non perdas coidado,

vou para voltar co cinto recollido na cintura do meu amor.

Marcho,

así como marchei a miúdo a brincos de min.

Por uli-los tempos de casas que non vin ou non están,

que abandonei ou deixei xa entregadas ó meu desprecio…

Marchemos;

énchome de estupor e sen remedio volto a min.

Se da invención amañezo atristurada

porque as caixas non coñezan o dolor,

debo marchar.

Marchemos, por marchar

ó fondo dos insultos e probar

Que perder pé aínda é a ambición preciosa.

13.- 

DÍA MORTAL

Todo, todo semella familiar:

os insultos da amante,as forzadas

alegrías dos instantes

máis perversos,

todo semella familiar, os bicos

educados e chagas nas barrigas despistadas,

todo semella familiar, ti cando te achegas e lle anuncias

o imposible de ilusos apuros ás caricias,

todo, todo semella familiar

cando o desterro nos deixa coma balas

a medio camiño cara ó obxectivo

Suspendidos.

Se hoxe che espetasen a navalla entre os labios e ata os brazos

tamén...; todo semella familiar.

DARÍO A DIARIO (1996)

14.-

Nunha entrezona da miña barriga había un rato pequeniño

que ollabamos só nas pantallas do doutor.

Para os 
meus

era un centímetro de soño lindo que había ser desta e daquela 
maneira.

Para min, Darío, corazón,

eras ti en min,

de veras a xunción total,

aquí o íntimo conxugado no cotián.

Non había texto posible, rei, que eu escribise,

incapaz de anota-lo sentimento no instante, ¿sabes?

É que contigo era xa aquel poema enorme,

¡o desterro dos pronomes, neno!

O todos un como arelara espiritual,

tan longo tempo baténdome nas pedras portas, entre lugares 
xente.

E non soubera,

nunca soubera que así contiñas do divisor as mortes.

Cun ratiño unha vez fun universo.
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15.- 
Tódolos bebés son tu e ningún coma ti.

Tódolos nenos son tu e ningún coma ti.

Tódolos adolescentes son tu e ningún coma ti.

Tódolos mozos son tu e ningún coma ti.

Tódolos anciáns son tu e ningún coma ti.

Tódalas nais son eu e todas,coma min, saben que es único.

16.- 

Teremos, terás, ¿acaso non temos, tes?,

problemas: mais non te apures.

Tiña eu antes de ti dúas mans para apaña-lo mundo;

desde ti, ¿sabes?, son a deusa hindú de múltiples brazos.

E con tantos, sen embargo, nada agarro agora, xa ves.

Son eles para che sacia-la sede, para amosa-lo mundo,

para che da-la xente e un día, tan axiña, agora mesmo,

empurrarte cara a ti.

17.- 

Nada que ver coa posesión.

Non te posúo nin quero.

Cóidote, ámote e manteño a esperanza

de aprenderche a te posuíres.

18.- 

Darío a diario.

Invasión que se me convén fantástica.

Invasión sen ocasión.

Invadíuseme a vida de cueiros e biberóns,

de roupiñas pequenas e xoguetes de colores,

de risas, choros, agarimos, agarimos.

Darío a diario.

A túa man ocupa un cuarto da miña xigante,

por iso detesto un pouco tantas palabras.

Todas para ti, ¡son a raíña parlante!,

¡emperatriz de sons guturais en diante!

19.-

I

Dis ma-ma-má

e consegues oitos pasos seguidos sen axuda

cara a nós. ¿Vesme?

Son a nai que te pariu e coida

face-lo necesario porque avances.

II

¿Que é o necesario?

Coma sempre:

asumir que me equivoco e seguir investigando.

Coma sempre en min, 

e máis contigo.

20.- 

Dis ma-ma-má

e prepárome a escoitarte:

-non me gusta así o que fas,

non quero, erras nisto e nestoutro,

deberas deixar, deberas tomar…

Pero dis ma-ma-má

e énchesme de forza contra o pánico.
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21.- 

Busco o modo de te acompañar sen estorbo,

que sexas ó meu carón feliz e creador

de ti,

de ti e mailo mundo que apañes.

22.- 

Non sangue do meu sangue.

Non carne da miña carne.

Son a gran teta ofrecida,

a gran boca que te agarima,

a man enorme en recollerte.

Hei ser quen che mostre e reña

por te dirixir quen sabe a onde,

anque coide procurar par ti

o máis exacto carreiro das estrelas.

E cando te despidas sabe

comparti-lo mundo cos demais.

Contigo vai

un cacho do meu traballo,

tal vez algún pecado,

o meu amor todo e por riba

ti, sexas cando sexas, GRANDE.

23.-

Se andas a gatiñas fórma-la columna

e a planta dos pés;

se te alimentas ó meu peito medras san,

rexo e forte.

Se che falamos con tino, a modo

recompós termos e frases.

Se a luz non é moi forte

descansan os teus ímpetos de neno.

Se te-lo ritmo da música has

rima-lo aceno dos días.

Se estimulado, creara-lo mundo sen que cho impoñan…

¡Canto sei! E, sen embargo,

que ananez perante tanta novidade

que ti agasallas a cada instante.

24.- 

Non me gustaban de nena os peluches

e lembran meus pais que non xoguei moito ás bonecas.

Non me deteño a cociñar e na química das quimeras

rocei un xeito de delincuencia xuvenil.

Un xénero feminino algo a desmán das narracións para o ano en
que nacín.

E vés

ti 

agora,

primeiro imaxinado e xa querido,

logo presente nestes cuartos a diario:

hai posible en ser muller un privilexio imposible de transferir.
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INTEMPÉRIOME (2003)

25.- 

A unidade componse..

Da desorde.

Desordénome, amor,

e dou co punto

único

do centro dos abrazos.

Abrazo a desorde das ideas

e sei

que a unidade se compón.

A unidade componse.

Da desorde.

26.- 

Convirás tamén no prezo

que che propoñen as procuras.

Pois volve

en ti

cando te vexa gavea-las sombras

a observa-lo pasto debruzado.

A

Garímate.

A

Brázate.

E beirea leve cun dedo a ferida

máis recente.

27.- 

UNHA copa, un fresco, o cine.

Un cigarro alabarado,

os pés na area.

Parece que perdura sabéreste así queda,

E asúme-la bendita expresión.

Mata-lo tempo.

O tempo...

¡que se perda!,

maino,diante nosa.

28.- 

Vencerse é cousa

de se tratar.

29.- 

Non me conteño,

non me conteño e abato

os cormoráns contra das rochas.

Non

me

conteño

e abato

rochas e cormoráns e abatibles e contidos.

E asómbraste

logo

Observando, observando

se os farrapos che corresponden.

Pois se non me conteño...

era sobredose de inferno de contidos,

e abatibles,

e rochas,

e cormoráns inmensos.
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30.- 

Ambiciono o equilibrio dos extremos,

que tanto pesan,

a cada lado.

Pero sempre hai un gañador,anque perda.

31.- 

Onde cantan os poetas

a nos lembra-lo que non foi

ou puido ser,

vese a dor da inmobil, invariable

medida do silencio que resta.

Silencio que resta, ou non que nos restan.

O ritmo do silencio historiou sempre

a aparencia de acougo

Estupefaciente.

32.- 

De certo, a vida ía en serio.

Por iso morrer non conta

Números.

Eras moza,

cómplice nunha derrota que non

sumabas. Feliz por terte insomne

por inmortal.

Xa temos cadáveres amigos

e coñecidos,

sabemos da morte o legado inútil.

Pero¡que ridículo!, ¿non?,

abraza-lo feito feliz de xa medrar

-camiñar ás aforas-

en tempos asepticamente tan

Alineados.

33.- 

VIDE.

Convídovos ó espectáculo de non ser para ser de todo.

Vide que vos convido

a vos ver.

Ven que te reto

a ter ver ti a ti desde ti en ti.

34.- 

Hasme oír;

agora busco que conxugues

ben o verbo dos posibles,

e que ti esquezas esa radio de cousas previas

amarrada sempre aos pensamentos.

Hasme oír; déixate

que te percibas a ti,

tamén ti atropelada das palabras,

á procura de trazos que nos

describan.

35.- 

Intempestiva,

serse intempestiva.

É domea-la furia á procura

da froita

madura.

EDLG e Biblioteca do IES Lamas de Castelo       Curso 2020-21         Rede de Bibliotecas Escolares de Galicia



17 maio 2021 Día das Letras Galegas  2021                             Organizan:  EDLG/ Biblioteca Escolar/ LG

POESÍA DISPERSA (1982- 2004)

36.-  

Celebro en ti, lembrando a moitas,

o teu E e maila túa praza.

Pois fillas de batalla doméstica

(e así por fóra)

sexa pracer

engadir na pintura a raia obviada,

construí-la casa coas ventanas.

Abrir portas á palabra e

buratos ás entrañas. Recoñece-las mans,

e os pés e os brazos e as pernas.

Estou en saias,

ensaio a vida,

en bragas, 

ensaia-la vida en bragas.

Reconducir da historia a narración negada.

Sacudi-lo patrón da cabeza

e botar fóra a nosa andada.

Ensaia-la vida en bragas, M.ª Xosé.

As bragas de nós todas nesta xornada.

Festa da palabra silenciada 15 (1999)

37.- 

DIGNIDADE

Marea miseria invade gobal Galicia

colleita inepta de intereses financeiros.

Burla negra.

Oes o son mediático das novas nas casas,

a química diplomática na fiestra da praia.

Nunca máis.

“Mar de fondo, capitán”.

A velocidade do vento non é nada

se deciden as pantasmas.

Never more,  never more.

No lombo 

a miseria do hábito domeado.

As maquinarias do acougo anotan

as lindezas dos conformes.

Burla negra. Nunca máis.

Intempériate, fogar dos rumorosos.

Pon prezo en castigo

á patética esperanza.

Nunca máis.

Velaí te-la estúpida batalla.

Alma de beiramar (2003)
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Algúns poemas escritos para Xela Arias 
logo da súa temperá e repentina morte.

38.- 

RECORDATORIO E LAIO

POR XELA ARIAS

Manuel María

Teño que volver ós moi lonxanos

días da mocedade a retornar

ás terras de Barreiros e a Vilerma

e contigo, teus pais e teus irmaus,

revivir días soñando cun futuro

no que aínda nada era imposible.

Ti eras fonda claridade,

unha grande ollada sosegada

semellante cecais a unha abeleira.

Non sei qué ventos te levaron

á beira do mar das despedidas

decíndoche palabras indecisas

-¿perderías ou non o equilibrio?-

que che clarificaron ese sen sentido

de ter que vivir nun mundo cruel.

Foi entón cando o tigre máis feroz

vilmente, a traición e por sorpresa

nos destruíu inxustamente dun zarpazo

a luz do teu amor esperanzado.

39.- O OCO DO TEU VERSO

Marta Dacosta

Pero no verso,

quero dicir

que penso no oco do teu verso,

no oco na alma,

na conversa pendente.

Búscote entre as palabras,

na selva do verso inzado

e inclínome,

inclínome ante ti,

ante o valor dos teus ollos,

ponte colgante en que o tempo se para,

para te facer presente.

Penso no verso,

quero dicir que penso

no oco do teu verso,

no oco das palabras conn que nos golpeas,

con que nos feres no estómago

nacéndonos á poesía.

Penso no verso,

no oco do teu verso,

nas palabras que iluminan a ponte

que nos une

a pesar do silencio,

40.-

 María do Carme Kruckenberg

Cando morre unha poeta

terán que calar os ventos

na condena da luz.

E debería de chorar o mar

e as gaivotas voar

por riba das estrelas.

E non é así.…
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