


 

 

 

 
 

 XOAN X. ARIAS BARREIRO,  nace en Bueu no ano 

1.938. Cursa estudios de bacharelato obtenendo o Título de Grao 

Superior no Instituto de Pontevedra. En Madrid fai oposicións 

ao Corpo Xeral da Armada e Corpo de Máquinas. 

 Estudiou Maxisterio, exercendo o mesmo en varias 

académias de Pontevedra. Máis tarde trasládase a Vigo, onde 

reside na actualidade, alternando a ensinanza co traballo 

administrativo. 

 Ten varios premios literarios, tamén, con poesía en lingua 

castelá. Colaborou cos seus artigos nalgunhas revistas. 

 O poema, “LEMBRANZAS DO MAR DE BUEU”, foi 

premiado polo Patronato Rosalía de Castro, e parte de súa obra 

foi publicada no Centro Galego de Buenos Aires, así como na 

Hermandad Gallega de Caracas. 

 No seu poemario escrito en castelán atopamos un estilo 

directo e engarzado. Na súa obra en galego destácase polo seu 

sentimento apaixoado co que describe os feitos e persoas, cheos 

estes de saudade e morriña. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Helena,  

miña dona, 

que sempre 

me deu folgos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCIÓN 

 

 

Eu quixera que este feixe de poemas que tendes nas máns, e que tiven a ben 

titular: “POEMARIO DE BUEU”,  fose publicado algún día. 

 

Dígovos de verdade, que estes versos saíron das fontes nobres e garimosas 

do meu maxín. E gustaríame, por elo, puidesen chegar a todos vós, 

principiando a miña dona, puxante de folgos e alentos no remate desta 

pequeña obra. 

 

Qixera, tamén, fósedes indulxentes na análise deste traballo, inherente ó 

autodidactadismo poético e literario que é, ademáis, froito de vivenzas da 

nenez, adolescencia e xuventude pasadas no pobo de Bueu, lugar e sitio do 

meu nacemento. 

 

Son cánticas de inquedanzas e morriñas latexantes que seguen presentes e 

vivas na miña memoria. 

 

Poemas de vivencias sinxelas, apaixoadas, e fideles as raíces de quen vive 

lonxe do lugar e do tempo. 

 

Como termo, quédame por dicir que, cando leades ou recitedes estes versos, 

tivérades a mesma paixón, o mesmo agarimo e a mesma ledicia que tiven eu 

nos momentos da creación e laboura dos mesmos. 

 

 

XOÁN X. ARIAS BARREIRO 

(Vigo, a comezos do século XXI) 
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A NOSA REALIDADE (1) 
(Poemas de onte, hoxe e de mañán?) 

 

Labouras mariñas e campesiñas, 

dous traballos escravos 

destas xentes galeguiñas 

que espremidas por avaros 

arrincan, e mares e terras, 

mariscos, froitos e peixes 

para levar, por terras alleas, 

a xentes que viven coma reises. 

Xentes mariñeiras, 

que mal dormen en madeiras, 

loitan en penas e cons 

na percura de catro camaróns. 

Homes e mulleres de tódalas idades, 

sen cáseque seguridade, 

alcóntrase con duras calamidades. 

Campesinos aldeans, 

de encallecidas mans, 

que traballan pras contribucións 

e mal comen un anaco de pan, 



son hoxe vellos sen ilusións. 

Mariñeiros e campesinos, 

Que loitan en mares e veigas, 

Deixan con morriña as súas leiras, 

Índose da terra na percura de caamiños. 
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A NOSA REALIDADE (2) 
(A emigración) 

 

Cando nacemos morremos. 

Vivimos dewspois da norte 

e decote na vida sofreremos 

até que o vento vire pro norte. 

Ímonos polo mundo adiante 

deixando en terras alleas 

noso suor e nosa sangue. 

Morriñamos por ciudades e aldeas 

na percura dun bo estar. 

Facémonos con catro diñeiros, 

até chegar ó noso lar, 

para morrer de vellos valeiros. 

Nacemos sendo emigrantes. 

Emigrados morremos. 

Levando sempre por diante 

a terra que non esquecemos. 

Cando pousaremos nos nosos lares, 



ter fábricas onde traballar, 

e non ir por eses mares 

fuxindo deste asoballar? 

Estas xentes viven para sofrir 

e morrer por vivir. 

Andan polo mundo a tombos 

até que alguén os leve para ó ceo. 

Alá, de seguro, Terán paraxe e acougo. 

Pónseme a carne de galiña 

en ter que decir e falar 

desta xente morrente de morriña 

que fuxiron, cal raposos, 

nos seus mellores anos mozos. 
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A NOSA REALIDADE (3) 
(Sempre eiquí) 

 

Eu non serei emigrante 

por eidos estranos. 

Estarei sempre dediante 

no Lar dos meus primeiros anos. 

Non deixarei a Terra 

aínda que ande entre toxos. 

Non fuxirei do chan 

anque non atope pan. 

estarei en medio de noxos 

pero daquí non me irei. 

Sempre, sempre eiquí. 

Sempre na Terra que é a miña. 

Sempre, sempre alí, 

O redor da miña casiña. 

Non quero daquí sair, 

arelo eiquí morrer, 

anque por elo teña que padecer. 

Treparei valos e outeiros, 



rubirei pola ponlas dos piñeiros, 

e contemprarei o alborecer 

até me chegue o fin, 

Pero da Terra que me viu nascer 

Non quero sair. 

Porque quero morrer onde nascín. 

Quero vivir no Ceo do noso mar 

E dide enriba mirar 

Sempre, sempre, o meu Fogar. 
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O CAMPO DA FEIRA 
 

 

Sempre que lembro a Bueu 

perdura en min o agarimo, 

de inmorredoira lembranza, 

do “Campo da Feira”. 

A “Feira” foi o meu campo de xogos. 

Eirado de “indios” e “vaqueiros”. 

Campo do trompo e da cachiza. 

Tiña grosos e outos arbres prataneiros. 

nos que enredábamos con xogos primiceiros, 

e cando chegaban as “Comeias” 

todo era ledicia. 

Parescíame o meirande e o mellor 

naquel meu pequeño mundo coñecido 

que hoxe, ó relembrar de maior, 

dóeme e apéname habelo perdido. 

 

Ín
d
ice 



– 5 – 
 

 

A ESCOLA DE DON CELESTINO 
 

 

A escola de don Celestino foi a primeira. 

Cantas mágoas e choros botei? 

Lembroa a miudo cos xogos da “Feira” 

Malleiras e castigos que non esquecei. 

O tempo na escola era una eternidade. 

De nove a doce pola mañán, 

e de tres a cinco pola tarde, 

mesmo no inverno que no verán- 

Don Celestino era outo, ben largueiro, 

de voz potente e imperial. 

Colecionaba vimbias que lle traían do Canabal. 

Eu, co medo no corpo, era como un can de palleiro. 

Caladiños coma ratos non se oía nin o gato. 

En verdade, foi meu terror até o bacharelato. 

A escola estaba enriba da taberna de “Misita”. 

A nós víñanos ben que houbera alguna visita, 

era un acougo temporal e reparador 

para o noso feble corpo e infantil dolor. 
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UNHA TARDE DE 1946 
 

O día era gris, sin sol, 

cando deixamos pola popa o peirao. 

O barco pouco máis que un lanchón 

estaba gobernado polo “isleño” 

que aún tempo facía de rapaz e de patrón. 

Era un home de corpo grande. Duro coma un leño. 

Debía andar polos centovinte 

pero a bordo movíase áxil e lixeiro 

coma se fose un rapaz de vinte. 

O barco ía cheo de xentes da illa. 

Era xoves, en Bueu, día de feira. 

Eu, con oito anos, ía coa miña nai 

a mercar gando nas cortes o una eira. 

Chegamos á illa ás catro pasadas. 

Botaron os cabos e amarraron ó norai. 

O barco a tumbos de lado a lado 

beillaba polas fortes nortadas. 

Pola tardiña voltamos a Bueu. 

O peirao estaba deserto e baleiro 

Lembro que ó saltar fun o primeiro. 
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A LONXA DOS PEIXES 
 

 

Coa campá a repinicar, 

aberta, fría, e sempre mollada, 

acuden xentes de terra e de mar 

a mercar ou vender pescada. 

Barrida por tódolos ventos, 

cos homes e mulleres molladas, 

pousan gaivotas a centos 

na percura dos peixes magoados. 

A lonxa servía para todo. 

Dinde a venda de xurelos e bolos, 

con xuntanza de encontros mariñeiros 

nas tardes e noites invernales, 

até palco da música, en días festeiros, 

polas festas de San Martiño anuales. 
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O MASCATO 

 

Foi un inverno moi crú. 

As ondas do mar rachaban. 

O peirao, tapado polas augas, 

era como una balea queda. 

As luces das escadas tremían. 

Os homes embarullados en roupas de augas, 

movíanse coma monecos. 

A lonxa, aberta a tódolos ventos, 

estaba senlleira, 

barridamente limpa, deserta. 

O “Candamilo” mailo “Cañón” 

xa se foran. Non quedaba ninguén. 

Ao lonxe víase a Pedra Branca 

de maneira intermitente. 

As escumas voaban, 

por riba da praza, camino do Ceo. 

O Vento, cada intre máis forte, 

bruaba coma as feras doloridas. 



A rúa, mollada e limpa polo vento, 

ficaba queda. 

A campá da lonxa repinicaba 

de continuo accionada polo vento. 

De súpeto, albisco una luz 

cáseque enriba da “capela vella”. 

Amosábase por vegadas. 

Dinme conta de que era un barco. 

Era un barco grandeiro. 

Era o Mascato que viña de Marín. 

O barco subía e baixaba no senso das ondas. 

Estaba moi perto do peirao de Attilio. 

Non podía varar. Non había Praia. 

O mar estaba chegando á rúa. 

Logo mireino enriba das rochas de Pescadoira. 

Eu tremía de medo. 

Era o meu barco. Era o Mascato. 

Era o mellor. 

Tiña o norte fronte por fronte da miña casa. 

Era o primeiro da banda de fora 

por sere o máis grande. 



Era un barco moi mariñeiro. 

Forte coma un carballo. 

Unha cheminea ancha, 

pintada a dous coores, 

branco e vermello, 

mitade a mitade. 

No verán andaba a ardora. 

Seu aparello, como era moi grande, 

levávano en tres carros 

na volta da casca, 

pasaban diante da miña casa. 

Na tempada do Bonito ía moi lonxe. 

Cando o varaban na miña Praia 

parecíame un trasatlántico. 

En Bueu había máis barcos. 

Os de Massó estaban fronte á fábrica, 

á esquerda do peirao. 

Pero estes non eran os meus, 

quedábanme a desmán. 

Os meus tiñan os mortos 

na banda direita do peirao, 



mirando cara á Sanxenxo. 

Tíñaos sempre diante dos ollos. 

O mellor é o máis grande, 

xa o dixen, era o Mascato. 

Estaban amarrados 

aos seus respectivos mortos 

por este orden: 

O Mascato era o primeiro. 

O segundo era o “Soliño Grande”. 

O terceiro o “JOSÉ” 

que era ademáis o irmán do Mascato, 

por seren os dous so mesmo dono, 

estaban igual de pintados. 

O cuarto era o “Soliño Pequeño”, 

e o quinto e último o “JURO”, 

este era o máis pequeño, 

era o que estaba máis perto da Praia. 

Polo verán achegábase a nado a eles. 

Ao MAscato ía poucas veces, 

quedábame algo alonxado. 

Cáseque sempre o visitaba en chalana. 



Na miña nenez coñecía, ben de lexos, 

a tódolos barcos das bandas do peirao. 

Tan axiña enfíaban a Pedra Branca 

xa me era doado recoñecelos. 

Os de Massó éranme máis enrebasados 

por seren moi semellantes. 

Eran bos barcos. Algo máis grandes co Mascato. 

Lembro o “Pardela”, o “Gaivota”, 

O “Pingüino”, o “Garza”, o “Bocarte”, 

O “Ibis”, o “Blanes”, o “Cormorán”, 

Este foi adaptado para a pesca. 

Antes fora un cargueiro. 

Despois da breve descrición 

dos barcos quero volver ó principio 

para seguir co fío da narración. 

 

Velahí: 

 

O mar e agora máis bravo. 

Está máis picado. 

Os lóstregos alumean as casas da Praia. 



A continuación óese un forte trono. 

Agora ven a chover a caldeiros. 

Xa non se mira o barco. 

Non vexo o Mascato. 

Disque varou en Loureiro. 

A noite é moura. A noite está cega. 

Por run intre vaise a luz. 

Bueu quédase a escuras. 

Non se mira ren. 

A xente escomeza a sair 

das casas con candiles. 

Eu tremo de medo. 

Penso no meu barco. 

A bordo van dous amigos meus. 

Van en baixo, nos motores. 

Son o Pancho Silvestre, o xefe, 

e mailo “Tolín”, o seu axudante. 

O Pancho é, ademáis, o meu veciño. 

Mora poucos metros máis adiante 

da miña casa. 

Ven de novo a luz. 



Pero as lámpadas son débiles. 

Vese moi pouco. 

O facho do peirao emite 

Un potente foco luminoso, 

en nun intre vexo o barco. 

Está cáseque no seu morto. 

Quedeime algo acougado. 

De súpeto parez que amaina o vento 

pero a un tempo ven una rachada de chuva 

que mesmo parez que abriron as portas do Ceo. 

Coido que isto é un segundo diluvio. 

A rada do porto está pecha. 

Agorad in na taberna da “Viuda” 

que faltan algún barcos. 

Lois, o dono da taberna, queda tristeiro 

porque o seu barco, o “Oviedo”, 

aínda non chegou ó porto. 

Mamá Pepa veume a buscar 

e lévame para a casa. 

Mañán hai que ire á escola, 

Dime, e méteme deseguido na cama. 



Pola mañán, ao despertar, 

érgome axiña, e o primeiro que fago 

e ir o balcón. 

Foi tan grande a miña ledicia 

que saín cáseque espido da casa 

para mirar de perto o barco. 

Estaba como sempre. 

Estaba no seu morto. 

Estaba, san e salvo, 

co seu porte maxestuoso 

de barco rexo, de baril, de petrucio. 

Era o meu barco. Era o Mascato. 
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ONS 
 

Sin darme conta tíñaa diante do meu narís. 

Foi máis alá de Pescadoira 

cando a gamela bulindo en popa pola remadoira 

dobra as rochas en Praia de Pitís, e pasando diante 

de Loureiro, chegamos a Agrelo. 

A o varar na Praia, e deixar de remar, 

albiscamos ao lexos una terra longa coma un cóitelo. 

Para vela mellor seguimos até o Santo do Mar. 

Foi, en verdade, a primeira ollada da illa. 

Ons foi sempre a miña illa de Ons 

quísena coma una boa amiga. 

Decote que ía a Agrelo e gateaba polos cons, 

aledábame mirala coma una balea durmida. 
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A ESCOLA DO PIRIGALLO 

 

A escola do “Pirigallo” 

foi a máis curta da miña adolescencia. 

Estaba provisional no “Salón Paraiso”, 

e durou, coido, catro ou cinco días. 

Non minto se digo que eramos catro alunos. 

Abandonamos e deixamos a Don Celestino, 

e ó “Paraiso” os catro nos fumos, 

na percura dun bon e mellor tino. 
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CISMANDO 
 

Cismando nos tempos vividos 

rexurden no meu maxín 

os recordos con quen sofrín 

e pensó, en verdade, que van esquecidos. 

Este rexurdir triste e magoado, 

con ausencia física de amigos, 

faime ser un orfo abandonado 

que debala tódolos meus sentidos. 

Deixo de cismar para non enfermar. 

Non é bo abanear o pasado. 

As veces é causa de malestar, 

que quede dormido que quede enterrado. 
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AS PRAIAS 
 

As areeiras e praias de Bueu 

foron, na miña xuventude, 

as mellores coñecidas. 

Eran praias salvaxes e dormidas 

lugares axeitados para namorar 

no verán todo era ledicia e ilusión. 

Desertas e limpas que acougo ó camiñar 

por aquilas augas ceibes de contaminación. 

A Praia da adolescencia 

tiña afronte da miña casa. 

O peirao e as escadas eran os trampolíns 

en acadar a experiencia 

na porfía e na competición. 

Máis adiante, deixando o peirao de Massó, 

escomenza a Praia da Banda do Río, 

areal longo e fermoso, 

Praia de redes eredeiros, 

sempre chea de xente, 



con moito bullicio, 

rapaces, homes, lanchas, botes, 

todos xuntos na laboura cotián. 

Pasando o “Penedo” albíscase a Robaleira, 

pequeña e recollida, sobre todo no verán. 

Seguindo máis adiante 

atópase a Praia de Beluso, 

cala obrigada, fermosa, acougada. 

Segue a da Roiba, deserta, illada. 

Cambiando de rumbo e pasando Pitís, 

atopamos a Praia de Loureiro; 

deseguido dúas das mellores: 

Agrelo-Portomaior e Lapamán; 

estas foron as praias verdadeiras 

da miña xuventude, desertas, valeiras. 

Lapamán foi, ademáis, 

a miña Praia emblemática, 

de área fina, chans endurecidos, 

ca,pos de xogos, fútbol, partidos, 

sombra no seu fondo, e auga doce. 

Ten rochas, penedos, e una illa, a do Santo; 



con ela remata o linde do Concello. 

Pasando á outra banda do pobo 

achegámonos a Beluso. 

No lugar de Sar atópase a Praia de Tuia, 

areal belo e salvaxe, 

arrodeada dunha fermosura de paisaxe; 

seguindo á esquerda, Mourisca, 

Praia de iodo, botes, dornas, 

con augas limpas, nin quentes nin mormas. 

Dando á volta ó Cabalo de Udra 

ven a Praia de Lago, 

una das máis belas e xeitosas do Morrazo, 

interesante no verán, no inverno, en todo o ano. 

Máis adiante o areal de Bon, 

a última do Concello, a derradeira 

en forma de cuncha, senlleira, aillada, 

e moi mariñeira. 
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OS CAMIÑOS DA VIDA 
 

 

Os camiños son coma cordas longas, 

con comidas ciscadas polo chan, 

a elas van chegando paxaros e pombas 

que peteiran todo, e logo se van. 

As vidas tamén son camiños 

onde cabemos tódolos humáns, 

pero sempre rompéndonos os fociños 

anque por natureza sexamos todos irmáns. 

Iremos algún día a una infinda planura 

e cabalgaremos polos seus andadeiros 

na percura dunha ansiada fartura 

mesmiño coma os antergos primiceiros. 
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PAROLANDO 
(Dende Vigo) 

En Hío disque hai un bo albariño, 

en “Cela” un “tintafemia” de primeira. 

Nós iremos ó “Buraquiño” 

que hai una boa taberneira. 

No inverno, en días fríos, 

sempre vamos ós “furanchos”, 

tomamos uns poucos panchos 

que saben a groria fritidos. 

As viñas no inverno non teñen follaxe. 

Nós apañamos laranxas, 

con furia e coraxe, 

sen tremor ás inquedanzas. 

Anque somos uns rapiñentos lapáns 

gústanos máis os tempos de veráns. 

Con estes fríos de inverno 

mesmo semella que estamos no inferno. 
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GÚSTAME O MAR 
 

 Gústame a Praia, gústame o mar 

e vou nas gamelas para remar. 

Vento, ventiño, vento do mar, 

vento mareiro que me fai chorar. 

Brisa, brisiña puxa por min 

que ven un golfiño que é un galopín. 

Brisa, brisiña, lévame á Praia, 

que teño de todo, sardiñas e raia. 

Quero beillar e volver a cantar, 

que levo fartura pro meu fogar. 

Gústame a Praia, gústame o mar 

e vou nas gamelas para remar. 

Ín
d
ice 



– 16 – 
 

VENTOS DE ONS 
 

Lanchas, lanchóns, 

xeiteiras e dornas 

da illa de Ons, 

vinde a estas praias 

limpas e mornas. 

Gaivotas, carráns, 

pensade na branca área, 

ó despunte das mañáns, 

os peixes para á miña cea. 

Os trapos enchidos polo vento 

con proas afíadas como cóitelos 

cortan o mar con alentó 

na percura de peixes para collelos. 

O mar bica meu corpo enteiro. 

Tumbado na área, 

Que goce de vento mareiro 

cando é mar chea? 

Deitareime ó sol na Praia 

anque o mar molle a miña saia. 
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A ESCOLA DE ANTONIO MAGDALENA 
 

 

A escola de Antonio Magdalena 

é a prolongación da mesma “Pirigallo”. 

Como na do “Paraiso” non podíamos quedar 

alá nos fumos con Don Manuel mailo señor Carballo 

a una definitiva e de durar. 

A ela foron chegando nenas e nenos. 

Coido que chegaríamos a trinta, máis ou menos. 

Daquí, desta escola burato 

acadei, con folgos e traballos, 

o feliz remate do meu Bacharelato. 
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UN VENTIÑO LENE 
 

Un ventiño do norte 

nesta mañán de Galicia 

agarima o meu corpo con sorte 

nestas vacacións de ledicia. 

Baixo axiña para area 

E déitome ó longo da Praia, 

pero deseguido érgome polo mar chea 

que deixa mollada a miña saia. 
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A CAPELA VELLA 
 

Era como una balea varada 

no medio das lanchas polbeiras. 

Os fríos ventos de ventorrada 

cuspíanlle as escumas nas vidrieiras. 

Batida polo mar no inverno 

a capela era polo día una escola vulgar. 

Pasei nela días tristeiros de inferno. 

Alí íamos co grego mais o latín a estudiar. 

Os domingos pola mañán había misa. 

Homes e mulleres con roupas domingueiras 

acudían engaiolados, elas as primeiras, 

para fachendear. En verdade, hoxe, dame risa. 
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AS CAMPÁS DA IGREXA 
 

 

As campás repinican no igrexario. 

Mamápepa laboura cos seus remendos 

i eu na horta cos meus enredos, 

ao pouco escoitamos alguén co rosario. 

Pregunto polas campás e o tanxir, 

e miña aboa dime que tanxen por alguén, 

dime, tamén, que uns son polo principio de vivir 

e outros polos que van ó alén 

En verdade, daquela, non entendía ren. Ín
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GAMELAS E BOTES 
 

Alumean no mar as estrelas, 

e os ventiños lenes coma brisiñas 

puxan nas lixeiras gamelas 

que mesmo piden ser anduriñas. 

Os botes, con trapiños coma velas, 

alónxanme da área coa rede e coa liña; 

van de pesca en compaña coas gamelas, 

para voltar xuntos pola tardiña. 
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CANTIGAS DE BUEU 

(dende Vigo) 

 

A miña moza treme no camino de Cela. 

Non quere ir polo atallo 

porque hai, dí, lobos na de “Carballo” 

e pide contenta que me achegue a ela. 

A miña moza gústalle o viño. 

Cando vamos a Cela, polo camino, 

paramos e tomamos uns grolos, 

e sempre pedimos una tapiña de bolos. 

A miña moza, que vive en Aldán, 

traballa na Rectoral, 

sae pola mañán e volta polo serán. 

A xente marmura e pensa que é mal. 
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AGAVEANDO A SANTACRUZ 

 

Dende a pequeña Praia da Robaleira 

até as hortas da Carrasqueira 

agaveando por cons e penedos, 

chegamos sen folgos ó “Quitamedos”. 

Este “Quitamedos” chamado tamén Santacruz, 

e o mesmo “Quitapesares”. 

Ameigallado de sombras e luz, 

tivo donos pudentes e dispares, 

o primeiro, disque, abade fachendoso. 

En verdade que é un pazo moi fermoso. 

Enriba, perto da súa Capela, 

divisamos una belida lagoeira 

ensombrada polos montes de Ardán e Cela. 

Foi para min, de Bueu, a vista primeira. 
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GAIVOTAS EN TERRA 

 

Saiu ó mar nun barquiño de vela 

deixando as gaivotas na Praia de Cela. 

Chove na ría e vanse mollar 

que é tempo de brétema e non saben pescar. 

Na volta para terra as gaivotas pousadas están, 

máis non na de Celam e sí en Lapamán. 

Peixes non houbo pero si moito orballo. 

Desazoa a todos, mariñeiros e labradores. 

Este mar, tan lambido, agárdannos días peores, 

gaivotas sen peixes e nós sen traballo. 
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VANSE AS ANDURIÑAS 
 

 

Soben moi altas as anduriñas. 

Van con longos ventos 

sen folgos e sen alentos 

chorando de morriña. 

Van camino das estrelas, 

deixando, ciscallos i estrelas, 

este podre mundo de fedores 

na percura de tempos mellores. 
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LEMBRANZAS DE ONTE 
 

Que fermoso é lembrar 

as cousas da nenez! 

O tempo era para xogar, 

soio berros de cando en vez 

rompen a ledicia san 

de todo un día de lacazán. 

Os ríos, as fontes, 

os camiños e as carballeiras, 

cos paxaros e anduriñas lixeiras, 

sempre virxes e doces, 

eran como fogares e lunes, 

ainda vivos, hoxe na cidade, 

entre cementos e noitedumes. 

Que fermoso é lembrar 

e vivir aqueles anos da nenez! 

cando nada era fenecido, 

ó latexar agora outra vez, 

onde cáseque o tiña esquecido. 
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FRÍOS DE OUTONO 
 

Con estas friaxes de outono 

os miolos, principiando a súa laboura, 

atopan una sombra tan moura 

que me arrincan todo o sono. 

Me fan lembrar que nada hai perdido 

cando chegue ó meu maxín 

o recordó dun tempo vivido 

en sitios con quen vivín. 

Estes relembros, magoados e tristeiros, 

son reflexos sentimentais 

de quena topándose valeiros 

síntense orfos de país e nais. 

Para poder dormir un sono 

agardo días soleados; 

estas noites frías de outono 

sonche mesmiño coma días roubados. 
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EPÍLOGO 
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Estes poemas principieinos coas primeiras chuvias 

do outono de mil novecentos setenta e tres e 

acadei a remátalos en novembro do mil novecentos 

setenta e cinco, uns días despois da norte do 

dictador, o xeneral Franco, ceibes xa da opresión 

informativa oficial, e sen medos ós pasos polas 

censuras vixentes de entón. 

  

X. Xosé Arias Barreiro 

(Vigo a comezos do século XXI) 
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