
Testamento da Meca 2018 

 
Aí ven a Meca Mecamequiña, 

paso a paso, camiña e camiña. 

Aí ven a Meca, Mecamecanto, 

máis que unha boneca é un quebranto. 

 

Cambiamos vestiduras, mudamos roles, 

rachamos feituras de plástico e papel. 

E ardeu Troia aquí no Feal, 

xa celebramos o Carnaval! 

Cadaquén buscou un disfrace, 

e ataviouse dende os pés ata a face. 

Hoxe todo vale: á muller vella, que está por casar, 

chamámola doncela e pedímoslle a man. 

Os pobres cidadáns de a pé son ricos 

que nunca perden o seu sorriso, 

e os traballadores, grandes preguiceiros; 

velaí os lacazáns, agora os mellores obreiros. 

A xente de igrexa xa non reza e vaise de festa, 

e os ateos en Deus cren e van á misa 

con gravata e ben alisada a camisa. 

Neniñas pequenas, vólvense maiores, 

e os homes velliños, galáns moceadores. 

Os alumnos examinan hoxe aos profesores, 

suspenden todos, aínda que logo aproben. 

 

 

Nesta festa todo é posible: 

Os ditadores van á escola 

e fan un curso de meditación e ioga. 

O machismo xa é feminismo 

e as desgrazas vanse soas da casa, 

lévaas a Meca todas consigo, 

con ela queimamos estas tristuras 

sen racharnos as vestiduras. 

Esta Meca esperpéntica, fociñona e mal falada 

é unha boneca que deseguida vai ser queimada, 

deixando unha morea de vagalumes, lucecús, 

meigos e vermes canteiros que din adeus, aburiño, 

deica logo, que che vaia ben no camiño, 

ata sempre a todos e todas, xente. 

 

Adeus negra sombra que nunca me asombres, 

Adeus vagabundo que morre de dor 

e so o escoita o sapo que canta cro-cro. 

Adeus aldeas baleiras, cidades ateigadas de contaminación. 

Adeus ciclo-xénese explosiva, quecemento global. 

Adeus planeta que morre pola man do home. 

Adeus traballo sen soldo, avós criadeiros, 

sexo submiso, home agresor, 

incultura, ignorancia e mala educación. 

Adeus corruptos, psicópatas, brutos. 

Adeus contrabando por xente violenta. 

Adeus “todo vale” nesta sociedade. 

Adeus sanidades coas salas de espera cheas 

de moreas de xente enferma, 

médicos cardíacos e persoal laboral de aquí para alá, 

todos sen acougo, sen folgos, tratando aos doentes, 

mirando o reloxo, pois non hai tempo para o repouso. 

Adeus mans sanguentas, mentes criminais; 

adeus escenas cruentas que logo as leis mal feitas 

impugnan de forma desigual e noxenta. 

Adeus féridos e duros, imbéciles e escuros. 

Adeus boneco-boneca que xa vas arder. 

 

A libre palabra, o libre pensamento, a libre expresión, 

o libre sentimento, a libre inclinación, a libre elección. 

Que viva a liberdade e morra toda maldade, 

todo sometemento, toda tristura, discriminación, 

corrupción e soidade nesta diversa sociedade! 

Lévaos contigo Meca Manola, 

que fuxan de inmediato desta escola! 

 

E a Meca arde, vaise sumindo pouquiño a pouco 

polo camiño da cremación, cun bafo de fumes varios 

dando lugar ao remate final desta canción. 
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