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Banquete é parte dun livro ainda inconcluso. Ao 
longo destes últimos anos escrevin unha segunda parte 
baixo o título de Dragón. Mas considerei que deveria 
amosar, nun livro individual, un fragmento da miña 
obra. O Banquete continua pois en plena celebrazón. 
Mentres este primeiro anaco ve a luz, un terceiro, 
Martírio, comeza a tomar forma. O meu ideal seria 
publicar a triloxia nun único volume, sen embargo, a 
própria xestazón e elaborazón do poemário, demora
ría anos a sua publicazón. Asi, tentarei ir oferecendo 
en diversas entregas a miña única obra, que non é só 
divertimento, prazer ou experimento literário. Estades 
diante dun anaco de aventura que permanecerá aberta 
a novas reflexóns o resto dos meus dias. 

Que este Banquete, coa luz dos emperadores, vos 
salpique de ódios e glórias. 

LINO BRAXE 
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