
CORVO

Anaco de noite para alumiar a luz
escandalosa e ofensiva
que fai do mediodía
brasa queimadora cintilante.
Axudas, desde a túa soidade,
a facer máis doados os solpores.
Corvo compañeiro, irmao da neve,
anaco de xistra e de xeada,
corazón de trobón enfurecido
en aberto diálogo coas lúas
e co toxo arnal en floración:
é ben falar dos teus agoiros,
invento dos homes máis sinistros
que queren atribuírche as tebras
demoníacas que a eles os posúen.
Corvo, amigo meu: comprendo
o teu grasnido duro, indestrutíbel:
con el quebras o ar para facelo
transparente, humano e respirábel.

REGATO do Cepelo: naces e morres
na miña tribo, breve como
a milagreira pinga do orballo
que se pousa no pétalo da rosa,
espello dos meus soños, marmurio
de frauta e asubío, salouco
emocionado e irreprimíbel, cunco
de pureza musical, laverca
chiadora, fadada raioliña
de lúa deitada docemente
nesta terra, humana e vella, só
para darlle a túa delicada levedade.

Tema: A intensa emoción do pequeno...
A ter en conta no recitado: ton delicado e á vez de 
orgullosa estima; énfase en naces e morres, breve, etc; 
leves pausas para os abundantes encabalgamentos...

Tema: O valor do corvo como regulador...
A ter en conta no recitado: ton próximo e revelador, con 
final contundente; énfase en alumiar, irmao, etc; escaseza 
de pausas máis alá da puntuación...

Letra grosa: todos
Martín
Jorge Novo
Sara Lijin
Román
Carlos

Letra grosa: todos
Lois Cordeiro
Pablo
Aldara
Jorge Lojo
Eva
Efrén
Lois Moledo
Lía Zhu

CABALIÑO do demo:
pinga de luz
cristalizada
en lene soño,
rumor do silencio,
calada semente
de paxaro,
asombro do azul
máis delicado,
pura nostalxia,
irreprimíbel
salouco de orballo.

Tema: A asombrosa delicadeza...
A ter en conta no recitado: ton delicado e borboriñante; 
énfase en pinga, rumor, etc; pausas versais...

CABALIÑO do demo: ninfa
que foche caravel
en xardíns subacuáticos.
Laio xurdido á luz
estremecendo
a virxindade
da auga saloucante.
Pétalo que vas
sobre as ondas:
navegante solitario
cara ás illas
incertas da lembranza.

Tema: A suxestiva delicadeza...
A ter en conta no recitado: ton delicado e borboriñante; 
énfase en ninfa, laio, etc; pausas versais...


