
¿POR QUE?
-¡Escoita!: Os algoasiles
andan correndo a aldea;

mais, ¿como pagar, como, se un non pode
inda paga-la renda?

Embargarannos todo, que non teñen
esas xentes conciencia, nin tén alma.

¡quedaremos por portas,
meus fillos das entrañas!

¡Mala morte vos mate
antes de que aquí entredes...!

Dos probes, ó sentirvos,
os corazós ¡cal baten tristemente!

-María, se non fora
porque hai un Dios que premia e castiga,

eu matara eses homes
como mata un raposo a unha galiña.

-¡Silencio! ¡Non blasfemes,
que este é un valle de lágrimas...!

¿Mais por que algúns lles toca sufrir tanto
i outros  vida antre contentos pasan!

[...]

Rosalía de Castro

Este pequeno fragmento é unha protesta contra as autoridades que como se explica na 
primeira estrofa as autoridades queren recaudar cartos, cartos que a xente non ten nin 
para pagar as rentas.

Na segundo estrofa di que lles van embargar todo, que van quedar sen nada, xa que as 
autoridades non pensan no pobo e so se preocupan de recaudar cartos e de si mesmo.

A seguinte estrofa Rosalía di que antes de que lle quiten nada prefire que esas persoas 
morran aínda que sexa dunha tráxica forma.

Na cuarta, diríxese hacia outra chica chamada María e lle di que se non fora porque Dios 
existe (algo no que non estou moi de acordo) mataría a todos os que lle intentaran quitar 
os cartos ou a casa, pero que non o fai porque cree que ese Dios recompensa e castiga 
as persoas.

Na última estrofa María dille que non blasfeme, e se queixa de que o mundo e moi 
inxusto.



Creo que este poema podería ser moi actual xa que moita xente xa sexa de este país ou 
doutro está nunha gran situación de pobreza, os estados non axudan e ademáis o 
sistema económico facilítalle os cartos as grandes empresas e empobrece máis a clase 
media.

 


