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o que me come a carne





roeme os osos

—hatori o ninja vai correndo sen parar, quere ser amigo teu e contigo xogar 
—non sei si debería dicir isto pero...todo me fai gracia! 
—o seu pai está morto xa, era son goku xenial
—non creo en liñas rectas

ela acabará coas cellas borradas e el con calvas na súa preciosa melena ondulada



os ghusanos

un burato
no chan
eu
dentro del
morta

Hay cosas contra las que no se puede luchar 



lk

un libro é unha árbore
unha árbore é vida
a vida é unha merda
unha merda é Rajoy
Rajoy é un cheirento
un cheirento é unha mofeta
unha mofeta é un mamífero
un mamífero é un ser vivo
un ser vivo é unha árbore
unha árbote é un libro

amo os cheirentos que non se lavan



Bustamante

divertidas enchentas
pesadas dixestións
desagradable fin



odio a Bustamante

violación anal



Escarabotegrado

empezo a queimar
prendolle lume
alégrome
casas, xardíns e hortas
todo é lume
collo o lanzachamas
parome na porta
acaban no chan
cheira ó chamusco
escoito os berros
empeza a arder
sigo co meu choio
vexo como arden os corpos
vou á súa casa
carbonizados
todo está morto
remato
feitos cinzas
dame igual

marcho
que teño que marchar



todo o mundo é máis parvo ca min

e pasou o que tiña que pasar
e pasou porque os anos pasan para todos
e non a todos lle sentan ben
e toleu
e sentinme coma unha imbecil
e sentinme como si fora mais parva que os demais
e non era tal
e pasou o que tiña que pasar
e non o tiña porque aturar 
e botamoslle sal a terra

o pasado non volverá (nunca!)

Estou quente porque son un covarde, eu non quero nin citar 



o que me come a carne (06/12/2013)

Sólo a neve ve
a intelixencia de Belen Esteban
a simpatía do Papa
xefe da pedra desnuda
da pedra desnuda que alimenta ao home
e que chama a berros a deus
señor do verso, de ese burato
na paxina
por donde a realidade
pasa como agua sucia

unha flor é algo bonito, Belen Esteban non



cariño, comeme a carne

me beija
Eu me sinto como o aire
Estaba soñando hai moito tempo con ese momento
e, finalmente, pasa
quero que ese momento non morren nunca 



ti comesme a carne!

quen me come a carne
que me roia os osos




