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    versos pensamentos opinións contos debuxos 

 
     
 

 
LISISTRAPHES. ALTOCÚMULOS 
 

« Je t´adore à l´égal de la Voûte nocturne 
Ô vase de tristesse, ô grande taciturne ». 
                                                BAUDELAIRE 
 
 
De tal furna de sexo e oración profana 
o escravo da sombra pacífica de guerra. 
Auténtico ceo crebado de amor, 
basta que se desangue. 

 
 

« As a lone ant from a broken ant-hill 
from the wreckage of Europe, ego scriptor ». 
                                                EZRA POUND 
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 Gonzalo 

Dixéronme un día (pola noite, para ser exactos): “nas túas terras houbo un poeta”. Si, por-

que por sorte ou desgracia os poetas cóntanse cos dedos das mans, os facedores de poesía 

son poucos. Vivir a poesía nunca foi -nin será- vivir dela, vivir a poesía é deitarse cos ver-

sos, coñecer cada sinestesia das posibles, soñar o fin das estrofas, e morrer…, morrer un 

pouco nas metáforas. Iso é ser poeta, iso é limpar bágoas con palabras. 

Lois Pereiro, foi un poeta. Quen mo dixo sabíao coma min e coma todos os que violamos 

(cando non nos violan elas a nós) as frases. 

Onde esteas, Lois, deixaches que vivísemos un pouco contigo todos os poemas. 
 

Alicia Fernández 

Colaborade ou acabouse o Ollándonos: ollandonos@hotmail.com 



VERSOS 

PENSAMENTOS OPINIÓNS CONTOS 

DEBUXOS 

Alicia 
Aitor ollandonos@hotmail.com 

*Enviade as vosas ‘inquedanzas escuras’ a: 

LENDAS DE BÓVEDA 

 
- A pena dos mouros. 

       O máis característico desta rocha é que nela se po-

de percibir unha cara humana. 
   Baixo a rocha encóntrase unha cova cunha entrada de 
tres metros de altura e 10 de longo que se fai máis pe-
quena progresivamente até pecharse nun pequeno bu-
raco, no que segundo a mitoloxía, habitaron os mouros 
que dan nome ó penisco. 
   Conta a lenda que unha rapaza do pobo de Remesar le-
vaba as vacas a pastar ó monte onde se encontra esta ro-
cha. Unha das mouras que vivía na pena díxolle á rapaza 
que lle sacaría os piollos da cabeza. Para pagarlle isto, á 
rapaza botoulle no mandil que levaba posto uns carbóns  e 
díxolle que non os mirase até chegar á casa. O único que a 
rapaza podía ollar no mandil eran carbóns, polo que os 
tirou, aínda que quedaron pegados algúns. Ó chegar onde 
vivía viunos e estes convertéronse en ouro. Ó ver isto a 
rapaza voltou ó lugar onde os tirara pero non atopou nada, 
entón volveu á cova e cando chegou encontrou uns mou-
ros que sabían o que fixera e castigárona meténdoa en 
aceite quente. 
   A nai da rapaza, que estaba preocupada ó ver que a nena 
non regresaba, foi na súa procura chamándoa polo nome 
“Doloriñas, Doloriñas...” e os mouros contestaron, 
“Doloriñas dolorón derretida en aceitón”.  
 

Patricia e Raquel (4º A) DEBUXO: www.cintiabarreto.com.br 
 

“a mão que tu ME deste” 

LEMAVO PARA PRINCIPIANTES 
 
I 
“Se che din chacueco, faite o liló” 
 
¿En que parte do mundo se atopa vostede se es-
coita esta frase? 
¿Que idioma é este? 
¿É correcta esta expresión? 
¿Que quere dicir? 
¿Débome enfadar? 
Atopar respostas ás anteriores incógnitas precisa 
dun traballo de investigación nada sinxelo, aínda 
que gratificante se un ama as palabras. Propoñé-
mosche aceptar o reto que supón buscar as solu-
cións; tómao coma un xogo, unha investigación 
que esperamos que che resulte divertida. Coa pri-
meira cuestión ímosche axudar: se pensas un pou-
co axiña descubrirás que se trata de Monforte, e 
que o idioma non é máis nin menos que o propio 
desta zona, o Lemavo. As seguintes preguntas que-
dan para ti ¡ seguro que podes con elas! 
 

       Mar Adentro.  

    O sábado fun ver mar adentro ó cine, gustoume 

moito, e pareceume unha película que reflicte moi ben 
a sociedade galega e tamén o entorno rural galego.  
   Sobre a eutanasia eu penso que se a persoa, quere 
morrer, que morra. Ademais penso que a calidade de 
vida das persoas  tetrapléxicas é moi mala. 
 

Álvaro Naveira Núñez 
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http://www.cintiabarreto.com.br/


                                                                      Irrádiasme co teu 
        
                                                                                       desexo mais non  
                                                                                  atopo consolo;  sinto 
                                                                                       danzar as igrexas 
                                                                                       sobre o ventre que se  
                                                                                  (me ) 
 

                            entumece 
     
               O cosmos fórmase todo un 
 
                                                          mentres      eu     vou  
 
             perdendo  un  grolo  
                                                     de  azucenas descompostas en pequenos fíos q se                                                                                                                                           
                                       van convertendo en madeixas de la no bocexo orixinario,                                               
                                                      vermello           
 

e apertei as pernas         
e pousei, entreabertos, os beizos en chama. 

Nº 15 
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ollandonos@hotmail.com 

Alicia 
Aitor 

PATRIMONIO DA HUMANIDADE 
 
 Dende o ano 2000 a provincia de Lugo pode presu-
mir de ter un monumento patrimonio da humanidade. 
2.117 metros, 71 cubos dos 85 iniciais, construcción que 
pechaba a romana Lucus Augusti, ese  punto estratéxico 
de gran valor e de consideradas augas termais. Falamos 
das murallas, exemplo único, espectacular cinto, paseo 
gratuíto, que todos admiramos cando nos achegamos a 
ela. 
   Pero hoxe, catro anos despois desa nominación, unha 
zona máis preto de nós pode converterse no segundo 
exemplo. Estamos a pensar na Rivoira Sacrata, a Ribeira 
Sacra, bañada pola auga dos ríos Sil e Miño, epicentro de 
non poucas actividades viables da sempre cambiante e 
adaptable oferta turística do século XXI. Mosteiros, igre-
xas, pazos, paisaxes de incalculable beleza, que configu-
ran un conxunto ideal para selo tamén e, cecais o máis 
importante, convértese nun correcto elemento dinami-
zador das comarcas implicadas. Tarefa de todos e todas, 
sen ningún xénero de dúbidas. 

Miguel Cumbraos 

*Precisamos máis ollos, non deixedes de mirar… 

Comba   

Quizais a túa boca nunca se 

perda  
neste (xe)lado quente, 
pero os teus beizos estarán en min, 
nos meus pensamentos esquecidos,  
n’algures... 
 

               Aitor G. Gacio 



 

    Ollándonos 
 

 

 

 
 

 

                                       poema visual de Elvira Riveiro 
                                                       (http://www.culturagalega.org) 
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LIBERDADE, ¿existe en realidade? 

Na súa totalidade non. É dicir, unha persoa adquire o adxectivo libre cando pode de-

cidir por si soa o que quere facer, falar, escoitar…, pero ela mesma condénase a uns 

límites. Estamos limitados polo sono, pola fame, pola fe, polo amor. Non podemos 

facer todo nun día porque temos que parar para comer e durmir, non podemos facer 

certas cousas en certos momentos porque a nosa fe, a nosa relixión… non nolo per-

miten. Tampouco podemos namorarnos cando queiramos, pero si de quen queira-

mos. É o único aspecto que deixa algo de liberdade. Aínda así, ninguén é libre, uns 

máis ca outros, mais nunca TOTALMENTE LIBRES. 

 

Lorena R. de la Fuente 

De botar o mar polos ollos, 

que ocorra nunha cidade 

onde a orientación desapareza 

e os xogos de nena non existan. 

Onde as cores verdes estean preto 

-uns metros é suficiente- 

e as mans de millo apreten as ideas 

(ou as tetas).  

Onde ti sexas procura. 

Onde ti (me) habites. 

 

Alicia Fernández 

versos 

 

pensamentos 

 

opinións 

 

contos 

 

debuxos 

A SOIDADE 

 

A soidade é essa travesia constante 

Que envelena os teus dias 

É essa agonia surda 

Essa prisom 

 

Essa morte em vida que te invade 

Esse fel ressesso 

 

É umha derrota antiga e amarga 

Fiel e dolorosa 

 
A soidade é um cancro na esperança. 

 

Ramiro Vidal  

Bágoas inquedas que escorregan polas 

túas meixelas; verbas inacabadas 

tremen coa incertidume da inquedanza; 

olliños enchoupados en 

esperanzas agoniantes... non loites 

máis...¿Merece a pena? 

Deixa que un vaivén de aloumiños e agari-

mo inquebrantable acompañen a 

túa fuxida. 

Xa marchas... noto como a sombra da des-

pedida te agarra pola man... 

......................... 

Marchaches....... 

 

      L.L.M. 
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   Quero escribir algo distinto, 

mais non me saes do pensamento; 

nel so estás ti, coma un tormento, 

iso es, un tormento no meu pensamento. 

 
Sandra Moreira (4ºA) 

   Teñen algo especial, que nos fai soñar, 

céganos, íspenos, e logo… 
vótannos a voar… 
Perdámonos entre bágoas, que nos inundan na soidade… 
e pouco a pouco, encontramos o camiño á liberdade… 
 

Anónimo 

       -TEMPO PERDIDO-    

        

   Unha dor nun intre, 

sentimento desacougado, 

miradas reflectidas no bacío, 

a felicidade nun caixón perdido. 

 

   ¿A quen mirarás agora? 

Respostas voando no ar, 

suspiros de anhelo, bicos de 

felpa. 

Tíñate tan preto e lonxe ó mesmo 

tempo… 

 

Compartindo Palabras 

ollandonos@hotmail.com 

Alicia 
Aitor 

   Son unha alumna de 4º ESO B, e quérovos 

contar unha simpática ocorrencia: facer unha 

torta de castañas para comer na aula… As 

cociñeiras fomos Adriana, Tania, Andrea e 

mais eu. Quedamos un día pola tarde para 

merca-lo necesario, e puxémonos mans á 

obra. Pasámolo xenial. 

   Ó día seguinte na aula sacáronnos unha 

foto, e comezamos a comer. A verdade é que 

a torta estaba un pouco empachosa, pero co-

mo o que conta é a intención, pois iso. Por 

certo, se algún día precisades axuda na coci-

ña, non dubidedes en chamar a ‘4º ESO B 

repostería’, e acudiremos de contado. 

Sandra 

   Saloucando baixo a lúa chea 
duns tempos estraños, desfeitos. 
Tiramos da cadea 
dos fíos verdes dos vermes. 
As mazás podres do inverno 
saloucando piedade. 
Felicidade ínfima do tempo. 
 

G.   . 

* Colabora!! 

Laura 



 

Ollándonos  versos   pensamentos   opinións contos   debuxos 
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11 de Outubro 

 
Berrar Galiza 
berrar bágoa de mil afluentes que se adentram raiz sede de terra 
e de universo que comece no teu cala-frio 
Berrar pola voz roubada esquelete ramificado na tua orige 
umha arela imperfecta 
formigueiro das nossas noites assalto ao muinho sepultado na terra 
apodrecida 
acougo na humidade luita leitosa Lola José 
Seria abrir as horas unir as peles mais fondas 
lamber todas as fontes 
e os sexos e a ponte dos recordos que arda sobre o océano 
que nom nos deixem só fotografias baixo as lousas das cidades 
Berrar brinco do sonho estoupido silêncio que golpea a torre 
barco de néboa das nossas miradas rotas 
remorso espido dum dia atrapado na caixa registadora deserto 
Berrar: doi a raiva dos montes a raiva do desengano do futuro 
as paredes inscritas que suam raiva 
o pescoço da esperança a ferida de todos os versos apagados 
os enredos das nossas pegadas o caducar-se dum rio dumha ledícia 
impossível 
povo armado de história de língua de menceres 
povo de suor acedo orvalho de reixas tortas 
armado coas áncoras deslocando o céu as máquinas a mentira 
Berrar que somos ainda sem pocimas válidas 
ferramenta vendimia sementes de liberdade asubio no tempo crisálido 
como retorcendo-se a serpe o abraço esquecido. 
 

Senlheiro 

    Non  

son 

indefensa-inxenua na  

cidade, 

(aínda que leve  

p u n t o s  

s u s p e n s i v o s  

no ollar).  
NO REGATO DE BALDEIROS 

 
Nesas noites de muxicas arroiadas 
-vagalumes reloucando polo ar, 
frangulliñas de estrelas peneiradas 
traendo de moi lonxe un marmexar- 
 
unha arpa de músicas divinas 
derrama nos penedos debuxados 
a linguaxe antiga dos arxinas 
coa pátina dos luares encantados. 
 
Cantan ledos os grilos gallofeiros, 
croa rapsodias un sapo tarambaina 
dende o húmido reino do Baldeiros. 
 
O tráfego da vida, unha lilaina, 
o terte comigo nesta andaina. 
¡Que guapos nos teus ollos os luceiros! 

ollandonos@hotmail.com 

Colaborade mandando imaxes, olladas en papel.  
De pechar as pálpebras, estar observados polo feito. 
 
Xa queda menos para as vacacións. 

http://www.theethnicshop.com/instalacion/jl2.htm







































































