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Do xeito en que me sinto quen de amarte

parte un vagalume

de como non quero estuadia-lo feito sublime

enteirarte do vendida que estou á túa man

regresan as moscas

facerme preguntas

pois hai cousas das que só a noite entende

verbos consagrados á ignorancia do control

e é aí onde de certo te atopo

xa sen dolor dos días que dudo saber

ou querer facer para ti          e te amo
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Denuncia do equilibrio (1986)



E agora que agardo de ti unha verba

é cando sei que xamais xa chegará

               ¿por que preguntarasme?

Sábe-lo todo: o meu corpo é cheo de ti

Nós –tan inexistentes

somos crueis –o amor morte antiga
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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. 

Despedazada,outros xa van gastados. 

Un día tiven desexos e cumprínos, 

na roda da fortuna xoguei con talla.

Se xa só teño necesidades, ¿ que dis ti 

entre esas frases? É doutro de quen falas
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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?
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Imos, meu ben, camiñar sereno

pola cidade sen ramplas nas aceras. Imos

comeza-lo xeito da túa vida, e mírame,

mesmo as bolsas dos meus ollos serán monecos

dos teus días xunta min.

Nin coa mísera desculpa de che mellora-la vida

escoitarás de min xamais

unha mentira.

Se aborrezo tal estilo, a túa nobreza

—e penosa che ha ser por veces—

ampárate solidario do humano.

Guerreiro forte da envexa afasta

de ti os mesquiños de espírito,

cariño.
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Darío a diario (1996)



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.
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VENCERSE É COUSA DE SE TRATAR

Incéndiate 

                               á calor da observación 

E repaso logo a ollada 

no pouso 

dos afectos.
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Porque contraes débedas

cos pasos que enlazas.

De certo, a vida ía en serio.

Por iso morrer non conta 

números.

Eras moza,

cómplice dunha 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

Alienados.
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