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OLLADA NA POE SíA 

POlr ·M,ANOEL NElHA LOPEZ 

o RETORNO ÓS 'ORIXES 

Isemanatío sen lindes de soidade, de misterio e de pureza que é a 
montaña, deixou cair sobar dos nasos vieiras da vida, e por medio dun 
poeta, unhas pingas de luz nun libro de versos: ~' 

(cO libro dos ,martas)) (1). 

Todo poe-ma ven ser un pequeno escrarecimento dos grandes miste
rios escondidos, ben na terra misma, ben na terra espiritoal que da feitío 
á cerna do ser. 

Así pois, naquil enmarcamento, é ande Eduardo Moreiras realiza a par
te máis esencial da súa obra. As alturas e mailo mar son, poi s, os dous 
eixos fundamentais arredor doslcaes xira o seu quefacer artístrco e mis
mo espiritoal. A súa obra -cecáis un fidel espello da vida- refrexa a pro
pia orixe de ande ises borbollós de soidade e de belideza xurdiron; de ande 
todo xurde en · ondas ciscadas e que lago ún ten -dejpra- captar, com-

( 

por e refrexar. O poeta do que falamos, soubo beber pingas de música 
da fontela azul, e dise xeito, as palabras saíron !Coma aguias, coma xoias 
abo/ando polo reino divino e cantando suaves sons de vida. 

Eduardo Moreiras, que chegara con outro libro: «Os nobres carreiros», 
a un atino lírico .oerto, l\/ai con estoutro libro .máis aló :coa palabra; a pala
bra adequire caracteres de malar fondeza, demaior -si se quer-' efica
cia. Tenta caletrar coa palabra a ialma pra confortala ou ferila direitamen
te. 

Despoxado daquila belideza máxica de grande parte da anterior obra 
-que por banda outra iba estreitamente engarzada coa palabra ispida, ou 
cicáis producto dista misma- tenta, e penso que .acada, boa parte da súa 
maior arela: palabra ispida, direita, xusta e colocada no seu xusto lagar. 

lugo, 'maio, 1982 

(1) Edic:iós do Castro, 1979. 
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