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Era o meu tempo
como o da
Non ~""Y"~v"

GaJicia,
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Nos teus ollas de nai eu non sufrira
o pozo de silencio que che estiñara a guerra.
Ulíasme a herba seca que perfumaba o mundo
e ocultábasmc a cifra do medo e dos VUlJVU'u,

da abidueiras.

.LJU.~U'''''lU eu non sabía que abril n'1,,·,~r,hC\

nin que por entremedias das contras '.U~HH"'''''''''u

viña un silencio a
que ti se xuntaban mil xeracións de sangue
tamén te aterra...

Pala tarde de outono
se a morte será certa.

hoxe preguntando

Só os paxaros,
de dubidaren na corda

debnlzan sobre aterra re(:l1CmCl1l()S
metáforas en clave de salouco.

2

Coas armas poderosas e inermes que me deches,
que aínda retumbas meu pozo,

fun inorde
a casa das palabras,
f'nnc1'-1l1'ntiA o silencio.

Non hai
o eterno mterroQ.an1:e

permanece aí sempre,
en branco,
na soleira.

3

fronte ó mar
as rochas,

VH.¡;, .."U....'u~ de ventos corno escumas...
E ela aparece diminuta
inmensa e en ondas alento,

a me petaren nó da gorxa,
cons do peito trémulo,

navío corpo
cheo de vías de auga,
VH!;;"U~Ul'-''-' auga amarga mar adentro.
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Mar adentro da miña tempestada,
vesme ti, tan pequeniña,
desdebuxada e nítida na lisura do espello
que o balbordo do mar salfire e embaza.
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Mentres te me vas indo como vento de outono,
es~~az,an!C101me as follas de corvos,
queda a dos seus dous brazos toca
e un ameneiro triste do encoro inmenso.
Nas veas do meu río choran todas as albas
e un cavorco avesío aniña nos meus ocos.

Puxéchesme a voz dentro para que te nomee,
mais é a voz un encoro que filIa dor
ferida miña que non demuda,
canto onde axexa a morte de
cos seus dentes espidos como arestas de rocha.

vas indo corno vento de outono,
'H""'Arc" rYl"rf"h" se estiña
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