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a cumbia é dos mortos





os mortos son da cumbia

— Soy siete veces más fuerte que tú, y veloz, y siempre estoy de buen humor
— Fixeche da lingua algo superfluo. Morra a gramática, viva o jarrrrl!
— Pequenos seres bondadosos que están viviendo entre nosoutros... pero seguro que no 
los verás.
— Non creo que a lúa estea tan deserta como nos contan.

As  hostias  e  a  contundencia  dos  peitos  rematados  en  punta  roma  impuxéronse 
finalmente á choiva dourada infecta, e na platea quedou o cheiro da matanza de hai 10 
anos.



os mortos vomitivos tamén son da cumbia

Procura infinita de listas de adverbios / ignorancia total das normas básicas da gramática 
/ cheiro a fracaso a anos luz do naris / ditadura verbal nos titulares desinformativos / 
brotes verdes podres e abortos nos buses da capital.

Míster, si hay un penalti, ¿la puedo picar? 
Él se rió y dijo que cuando llegara el momento no tendría agallas. 

Bueno, si llega la oportunidad tiraré el penalti y decidiré. 



E. R.

unha gata é unha trampa visual / unha trampa visual é a barba de Rajoy / a barba de 
Rajoy é unha nasa chea de nécoras / unha nécora é unha araña do abismo / o abismo é  
un furado das obras de San Pedro / San Pedro é un tío listo / un tío listo é un globo de 
helio / o helio é o gas da risa / a risa é un pistacho pechado / un pistacho é un absurdo da 
natureza

amo as @ObrasSanPedro



Chris pola mañá

O rollo é dun persistente que tira para atrás / aínda que o vicio pode ser tan grande coma 
un bafle / o cheiro sempre gaña, é irresistible. 



odio a Chris pola mañá

Coprofagia descomposta e bondage extremo. Rico rico.



Botellavillegrado

Paseando polo Retiro cheguei ós pés do Angel Caído, 
e no brazo que tiña en alto vin un lanzachamas. 

Trepei ata el e dende alí arriba prendín lume 
a todos os patinadores con freesbee e vigoréxicos varios 
que andaban cortando a paz do meu paseo de destrución. 

Saio do parque queimando tamén 
os numerosos camións de policía nacional que vixían as frores
antes saquei aos cabalos, claro
eles non teñen culpa. 

Saio por Atocha e atopo unha comitiva da Red Madre 
que non ten medo do meu lume infernal. 
Son tan osadas 
que me pegan un autocolante na solapa 
coa foto dun feto abortado. 
Segundos despois estou vendo como se derriten 
co seu material sensible. 
Non hai dereito a que che corten o rollo desa maneira. 

Chego pola miña rúa, 
e está chea de cagadas de can, coma sempre, 
e ademais hai folga de lixo. 
Sempre din que a incineración é o mellor para desfacerse do lixo
que mágoa que o Concello non quede no meu barrio. 



todo o mundo é máis alto ca min

E eu que pensaba que a sección groumet do corte inglés era o puto mellor
e cando conseguín xuntar cartos para ir a mercar 100 gramos de xamón de Guijüelo
e leveino para casa contentísima
e metinlle o coitelo jamoneiro de 10 leguas
e resulta que tiña vermes
e cagueime en todo porque me costara un riñón
e por habia xamóns igual de bos na charcutería do meu barrio
e foi alí onte me volvín socialmente responsable
e apostei polo comercio local 
e mandei ó Güijuelo e á sección groumet do corte inglés a tomar polo cú. 

Iso de rebuscar no baúl dos recordos é unha bazofia 

Eu estaba mal e eu paguei, eu compras o po mercado máis caro, pero o balón non 
Mancha e eu non sabía. Calquera deterxente normal serviría. 



a cumbia é dos mortos, 13/6/2009

A tenda da vila é o máis semellante  a un manicomio. No mostrador,  na súa ledicia 
arrepiante, trátase de vender o peso do que entra, animal ou vexetal, debaixo. Por iso 
non corremos. Comprar é santificar o día e devolver é beatificar coa tarxeta o agasallo 
doutro eu. Comer ou ser vomitados,  tanto da, mais nunha escaleira,  trepar unha vez 
máis, entre as súas orellas. 

No meu cole traíamos frito a un rapaz que era máis parvo que unha flor nun campo de 
minas. Despois soubemos que o era.



a cumbia é o cariño dos mortos

O certo é que é aburrido pasar a vida enteira asistir culos / pero de cando en vez pode-se 
ver unha película romántico / pode que algúns de pornografía, / por veces, a película 
comeza a ser o primeiro / e acaba por ser o último, / eses son os meus favoritos, como 
aquel  onte.  /  A fin  de  limpar  o  meu  nome  eu  teño  que  dicir  /  que  o  fin  non  era 
comparable ao principio, pero ben, / películas intelectuais son superestimados. 



é a cumbia dos mortos? 

A rá Gustavo é demasiado inquisitoria 
ás veces parece Torquemada 
mais un día veume con esta estúpida pregunta
e eu non souben ben que contestarlle
así que mandeina onda o Federico
Jimenez Losantos, you know beibi
e este si, tiña resposta
pero Gus, coitado, non tiña conta en Orbyt 
e conformouse con escoitar en bucle ó Sonoro Maxín. 


