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hoxe non





onte si, mañá se cadra

—pon la boca así como si fueras a bebeeer
—sorriso no estómago – que non se vexa na boca!
—ve soltando el aire poco a poco y a la veeeez
—non creo en deus nin na virxe e vou crer na merda esa da homeopatía

consumiuse entre lapas mentres miraba as súas longas unllas pintadas, moradas e rosas
come on light my fire, bitch



onte si, mañá se cadra intrascendente

sabor a sangue, meu sangue
vergoña
bágoas na gorxa
renuncia á luz
final

“Hay cosas contra las que no se puede luchar”



ers

o fútbol é así
así é a vida
a vida é unha sala de espera
unha sala de espera é un limbo
un limbo é unha froita tropical
unha froita tropical é un microplaneta
un microplaneta é un planeta pequerrecho
un planeta pequerrecho é unha lambetada
unha lambetada é o degoiro dun neno
o degoiro dun neno é unha escola sen mestres

ámote limbo sabor papaia e mango



chandler

agradable, ganas de quedar aí para sempre
inaturable no estómago e nos sentidos
incomprensible como as letras dos ramones ao lonxe
mañá lamentareino
hoxe non



odio a chandler

sodomizado por un submarino nuclear soviético
sen vaselina ou piedade
gangbang de porno barato búlgaro
mecánico con humidade nas paredes
e pensando,
boh,
podía ser peor



delémontgrado

arden edificios 
ardes ti e mais el, ben o merecedes 
arden edificios cadrados aburridos 
arden en silencio como en silencio existiron 
silencio de segredo bancario e cartos negros 
derrétese o chocolate negro 
tedes chocolate nas veas 
ardedes os que pediades que baixase a música 
ardede 
como ardín eu e os meus



todo é mundo é mellor poeta ca min

e eras tan chulo e vacuo como a sección bio do supercor
e rías de aquela como se fora a caixeira loiro peróxido do dia%
e remataches con aquela
e quen lle dera a esa ser a caixeira loiro peróxido do dia%
e amosáchesnos a tarxeta desconto, pendurada do chaveiro
e non te dan vendido na sección de oferta
e xa non poden rebaixarte máis
e vende máis o hacendado ca ti
e o rapaz de mono azul acaba de retirarte dos andeis
e caducado soñarás que che doen á cociña económica

iso son fotos marelentas, só existe a herba que agora está embaixo dos nosos pés

"A droga é como un home pac que vai comer a súa familia"
(pac pac paaac)



hoxe non, 16/09/2011

eu aloumiño unha vaca marela á que maldín parva.
no xantar dos sacerdotes quen pensa se o meu apelido
algo aínda significará: poeira sobre o chan
ou pan para a caipirinha.
os irmáns non tocan as tetas cando calan.
como unha serea na trastenda do pesadelo
eu aloumiño unha vaca marela á que maldín parva.

nin se che ocorra compararte a unha flor, ti toxo esmagado



hoxe non, cariño

tres turistas perdidos veu
el, ela e unha terceira moza
nevou
enviei máis neve
e rodeado que
con fermosas rúas brancas e casas de conto de fadas
el e ela mirou para o outro
súas bocas se xuntaron
a terceira nena que testemuña
e fun a un camiño
ela non quería interromper
pero sería o mesmo
había só ela, el e a neve



hoxe non?

non sei se isto foi un xogo
de neve, vísceras e lanzachamas
dos ramones e papaias e porno barato 
búlgaro e vulgar
pero divertinme
e afundinme
pero agora non paga a pena amañalo
amañalo é estragalo
déixao que sangue
mellor marchar
hey ho, let's go


