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A acampada libre é como legalizar a liberdade 
 
pensar ilegal aquilo que se permite 
gozar furtivo dos lugares verdes agromados 
respirar un ar que permiten teu 
un permiso de liberdade con barrotes 
 
eucalitos escollidos 
 piñeiros esperantos 
penica mentolada 
 
a fronteira unha liña 
tenda fogar e a economía do capital 
 
até onde pon libre 
onde che gustaría instaurar anarquía 
en revolta de pedras de area lanzadas ao ar  
escuma rompente de marea 
lume de piñas secas con sabor a brasa 
nun sorriso que abarca até máis aló do curruncho último dun  
        fractal 
fanche o favor de deixarte estar 
 
aquí reclamo e chamo por ti 
que me acompañas neste camiño dos versos. 
  



 
 

Non escoitaremos a ledicia nas corredoiras 
nin nos tirarán caraveis ao noso paso 
 
pasearemos polo camiño 
  da man 
e nos nosos bicos gardaranse as palabras de loita 
 
bicarémonos en cada corredoira 
 
levaremos na man un puño cerrado 
un tallo de saiba nova  
e non hai flor que morra neste agarimo 
 
bicarémonos palabras de liberación 
cantos telúricos de raíces invernadas 
desexos de ledicia e vitoria 
e todo iso nun só milleiro de bicos 
 
diremos que por nós xa está ben 
empuxaremos a berros o rancor 
    odio 
     ira 
nun só acto irán alí de onde se volva 
  pero tardarán 
 
viviremos preparados listos xa 
loitaremos amarnos na loita 
 
ser un non é máis que vivir en ti 
e loitar por selo 
 
a loita continúa. 
  



 
 

Escarvaremos debaixo de cada pista 
 
rabuñaremos o piche ou a dentadas 
comendo as derrotas sen mascar 
 
sacaremos os berros do fondo 
como ondadas de vertixe 
furando espiral os muros e cadeas 
 
erguerse sen o lombo de sempre 
de perder 
sen vestimenta de vítimas como vector 
un facho só de ledicia que leve a vitoria no senso 
 
co convencemento de saberse ser 
demostrado no campo espacial no que vivimos 
e non ser só un 
nin buscar máis unidade 
nesta avalancha de mans atronadoras aplaudindo 
 
e será como acariñar novo 
cada espazo de ar 
a humidade fresca do mar 
a sinxeleza de calquera liberdade 
 
buscaremos as cantigas que fagan falla 
entoaremos símbolos 
pero xa no mesmiño subir da marea 
 
manterse vogando aínda agora 
nunca máis ser xermolo 
 
e contigo berrarei liberdade 
 en cada bico 
   sempre. 
  



 
 

Emerxer 
asomar o primeiro ao primeiro pulo 
mostrando xa sen gardarse 
 
aflorar fondura de raíz 
da friaxe viva do mar 
 
amósate 
vértete todo ti agora 
esta é a poesía do intre 
 
xa 
 
rebule remuíños 
e onde haxa materia 
colle pulo 
en cada átomo que atopes 
 
deixa atrás o saír a flote 
escachando superficies de cristais 
rompe en caos a orde 
rabuñando escachando esnaquizando 
 
sendo furacán revolver o vento 
formar ondadas 
 
mover a terra. 
  



 
 

A xenreira cuspila como os versos 
aos poucos 
coa métrica das causas vencidas 
como se importase o resultado 
sabendo da vitoria 
 por ecos 
 
pero ser no camiño 
xa de longo 
 
non hai outro xeito. 
  



 
 

Algunha vez andaches pola lama 
aquela que queda ao baixar a marea 
un pozo sen fondo máis aló do fémur 
 
quedas chantado como pasado 
 
non afundes até o infinito 
 por non habelo debaixo 
 
envólvete sen tragarte 
presión sen esmagar 
 
e tentas saír 
metido só medio ti 
sen pulo no apoio da auga 
incluso parece que a marea estea a subir 
 
tes que tombarte na lama 
incluso o medio corpo que queda fora 
coller pulo dende a mesma superficie da lama 
ou rodar 
 pero luxarte 
até nadar ou o fin da lama. 
  



 
 

Por que agocharse tras da corrección? 
 
eu berrarei  
 loitarei 
ou como fago agora nas letras 
e fuxo deste capitalismo 
 inquisitorial 
  reaccionario 
   neo e liberal 
ou todo xunto 
non teño medo a dicilo 
e non caio por iso na corrección 
 
quizais derrotado 
  si 
 ou outra derrota destas miles que asolagan 
 de semente e berros 
 este caderno espiral de bitácora 
pero non por sempre 
e menos vencido 
 
porque esperar sempre sinal 
ou o sibilino canto persoal 
da mesma sociedade da que escapo 
 
podo elixir ser ou renegar 
ou quizais por iso mesmo 
 non ser parte da sociedade 
ou selo 
 por iso mesmo 
 
de ser 
 renego 
e se o son 
 ríndome 
ou saio dela do único xeito 
loitando 
  perdendo? 
ou sexa xa a loita o xeito 
e ser. 
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