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kazinguer 

koji ya puede volar, con mazinguer sobre el cielo azul.
koji ya puede nadar, con su robot bajo el mar
canseira!
adios mama pensaré mucho en ti...
non creo nos beatles, só creo en ni

a pequena bolacha mexicana rematou cunha golden shower por riba do 
morto que escribía poemas acedos con sangue baixo a neve.



privilexios da derrota

o pracer socrático da derrota
sede e pel de lixa
absurda rabía marela 
vinganza fria
morte quente

“yo me siento un privilegiado de estar

en el mejor club del mundo”



dr

o amor é un coitelo
un coitelo é un amante afiado
un amante afiado é un xoguete vermello
un xoguete vermello é un obxeto mediático
un obxeto mediático é unha puta barata
unha puta barata é un actor de teatro barato
un actor de teatro barato é un pesadelo real
un pesadelo real é un rei gordo
un rei gordo é unha toupa con rodas
un unha toupa con rodas é unha pornostar en patinete

amo un puto obxeto e odio a xosé barato



benjamin franklin “hawkeye” pierce

bonito do norte en latas que ninguén pode abrir
nin con martelos neumáticos
concelleiros presuntuosos
que xantan bocadillos de unto de vellos fanados
pequena orxía de canibalismo político



odio a benjamin franklin “hawkeye” pierce

fodido e canso de ser fodido nun fist fucking bárbaro
penetrado por polbos robóticos de ventosas mecánicas
atado por un pequeno xapones cego,
enchoupado en máis crack que four fucking niggers

fucking dead, man!



veterisgrado

cruzando á nova ponte de arquitectura espantosa, na que todo é 
branco,
prendo o lanzachamas
que cuspe vinganza con corpo de lumeira,
un vello mira asustado
é o primeiro en caer,
non pode correr porque é coxo,
unha rapaza con chandal de ionqui dos oitenta acode a cuspirlle ás 
chamas
asa un chourizo que pinga graxa no cadaver anciá
mentres canta unha canción de mecano,
comezan a arder os coches, paran e disparo
todo arde



todo o mundo é máis verde ca min

e comas as latas de baked beans es noxento
e non menos presumido cunha botella de albariño con lapela de 
faralaes
e suxo, noxento, suxo coma tripas de lura
e o chourizo chama por ti
e a caixeira mira de reollo
e nos conxelados o queixo derrete so cando pasas
e as moscas morren no ar
e no carriño esmorecen desexos frustrados con dóminas que venden 
pesicolas
e nunca fuches máis que froita podrecendo
e así es detestado coma os pobres na porta da igrexa

e fuches á miña beatrice, puta! 

es el único tipo que yo respeto, como político, o por que él se 
xugo la vida. El único, el único. por eso, es el padre de todas 

las Revoluciones cego emprenda la xente cego quiera salir adelante 

nove veces santa maradona
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non foi a derrota o que na túa cona vexo
sei limpar o ril:
                                      lamber
ca nada no lameiro da morte
e que non foi vivir.

pablito fuches unha flor de bosta un verso solto ao final



mazinguer kariño

na pedra, camiñando co lume de lado
o ceo ha queimar ese triste día
foi frío e é quente
os teus beizos, como coitelos de amor



mazinguer k?

foi así, nunha mañá fria, case escura, en silencio
aí decidín matarte por zorra, porque mereces que faga un 
experimento

afogueite cun pasquín de ofertas do gadis
e mentras morrías so preguntabas polas ofertas de carne
as vacas non comen carne, e ti non es boa
foi así nunha noite quente, con balbordo de xente

aí decidín amarte por zorra, porque mereces o que faga un 
experimento

ameite nos pasillos do gadis
e ti botabas leite desnatado polo chan, nadando con sereas bébedas


