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na vila, sospirando pola aldea;

asombrábana as casas cos seus muros,

e asombrábana as otres e as igrexas.

As rúas enlousadas somellábanlle,

sin verdor nin frescura,

cimeterio onde os mortos

fora andaban das tristes sepulturas.

I as comidas sabíanlle

a fariña sin sal i a xaramagos,

i as poucas que tocaba,

en vez de darlle alento a iñan matando.

Algunha vez chegaban hastra ela,

non sei si en ilusión si de verdade,

uns agrestes olidos

de leixanas ribeiras e pinares.

Íñase estonces a sentar nun alto,

contempraba os estensos horizontes,

e rompendo en sospiros que a afogaban,

ronca escramaba saloucando: "¡Eu voume!"

¡E íñase apresa sin remedio...! ¡Íñase 

coa tristeza mortal que a consumía!

Íñase a probe Rosa,

pero... ¡para a outra vida!

O poema fala de que a tristeza e desolación que produce a soidade pode
chegar a matar a unha persoa.

Eu penso que segue sendo actual. Moitas persoas hoxe en día séntense soas,
sobre todo persoas maiores que non teñen familia, porque os membros desta
faleceron ou porque non teñen fillos.



Porén hai unha diferenza coa época de Rosalía: agora hai moitas persoas e
asociacións altruistas que fan compañía e coidan desta xente, facendoos máis
felices e curando a súa depresión.

Tamén pode facer referencia a como a pérdida dun só ser querido che pode
facer sentir tan só e triste, a pesar de ter moitas máis persoas ao teu redor. 

Lucía Corzón Villar
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