
 
MORREU DE FAME 

  
Morreu de fame. 
Xamais, con todo, se fixará 
sobre a súa tumba esta razón 
porque será enterrado na fosa común. 
Xamais se inscribirá sobre a súa tumba este motivo 
porque non hai pasaxe para a pura verdade. 
 

Tiña ido de ventaíña en ventaíña 
en tódalas oficinas 
por tódalas fábricas 
polas moradas de tódolos terratenentes. 
Non había nunca para el unha praza vacante... 
 

Farrapo a farrapo a súa roupa acabou en farrapos. 
E isto, xunto a miles de pezas de tea 
coas que ninguén sabía que facer. 
Tombábase ás noites en plena intemperie 
hoxe aquí, mañá aló. 
E, sen embargo, era un home. 
Un home coma ti. 
Un home coma min. 
Un home coma tódolos demais. 
Un home coma tódolos homes. 
E tombábase ás noites sobre a nudez do chan 
á veciña calor 
das confortables mansións.   
 

A fame, nas entrañas. 
O frío, nos ósos. 
As súas carnes, rotas de flaccidez e de cansazo. 
Sen cor. 
As súas costelas, un rosario de ósos. 
Un berro de rebeldía cada fémur. 
 

Non se escribirá, non, sobre a súa tumba 
que morreu lentamente, 
lentamente de fame, 

en tanto que a fariña 
balorecía nos comercios 

e mentres que, 
detrás das súas contadorías 

defendidas polas reixas, 
as fábricas, a rebentar de produtos, 

contaban e contaban os seus pingües beneficios. 
 

Un home morre. 
Un home coma ti. 

Un home coma min. 
Un home coma tódolos homes. 

Un home morre de fame, 
de fame, pero a carón da abundancia. 

 

Non. Non se dirá sobre a súa tumba: 
“Morreu de fame”. 

Maldito o home 
que despreza ao home 

e rebáixao! 
Non se escribirá sobre a súa tumba, non, 

“Morreu de fame”. 
 

E ti, amigo; pero ti, amigo, 
lémbrao: 

este morreu de fame 
lentamente, lentamente, lentamente, 

¡de fame! 
Un home coma todo home. 

Un home coma ti 
“morto de fame”. 

Lentamente, lentamente 
nun mundo de abundancia... 
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