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" ORACION DOS MARXINADOS "

O DEREITO DAS VACAS
•
A riqueza gandeira galega e moi característica. No ano 1973 constituía case o 59. por cento do valor a~o galego,por ribadaagricultura(case o 36 por cento) e o forestal (somentes o
6 por cento ). Hai que ter en conta que a ganderia española estaba entón case no 38 por cento.
Xa se ve, logo, a enorme diferencia.
•
Esa riqueza gandeira é sobretodo importante no que se refire ó gando vacuno; e neste terreo aproxímase a paises europeos como Dinamai-ca e Holanda. En consecuencia, Galicia ten na.
ganderia a sua principal fonte agraria de ingresos. Concretamente Lugo é a segunda provincia de
spafia ( despois de Asturias), seguida da Coruña e Santander.
•
Por eso os galegos estamos de noraboa ooa noticia de que, _¡por fin!, concederonos a facu1tade de Veterinaria, que tanto tempo le áb31llos pedindo. Seria logo a quinta facultade de
V terinaria de Espafia (actualmente haina en León, Zaragoza, Córdoba e Madrid) .

•••

••••

Unha das nosu loitas é que casi todolos irimegos aproveitemos millor o tempo hl>re.
Que nos metamos nalgunha actividade cultural ou social: xuntas parroquiais, Asociaci6ns de veciños ou asociacións culturais, Cáritas, ou movementos como a Agrupación de Alcohólicos Anónimos, que nestes dias recorre Galicia p se dar a coñecer; ainda que curas e taberneiros teñen
moito que ver, según dí o refraneiro popular, q11eremos desterrar esta plaga social que fai verdaciactón crea grupos de rehabilitación en cada aldea,
deiros destrozos nas nosas familias.. Esta
barrio ou vila, basados na amistade e na comprensión pra aquel alcohólico que queira deixar de
beber. Si queredes mais información, poded.es ~ribimos ou dirixirvos a Cáritas Diocesán.

••••

60.000 millóns de pesetas pra modernizar o campo españolé un dos regalos que nos
anticipan dende Madrid as próximas eleccións.. Queren que o campo produza a base de invertir
nel moitos cartos. Aló lonxe ondea a bandeira do Mercado Común, que tantos quebradeiros de
cachola nos estA a trago.er; ahí están os lios da fronteira francesa que impiden o paso ós camioneiros españoles. Si non queremos perder o tren. •• , hai que andar e cambiar. E sobre todo hai
que organizarse pros novos tempos.

••••

As axencias de Extensión Agraria q e existen en todalas comarcas galegas, están ahí
pra axudar ó labrego. E nalgu.nhas o traballo destes oficiales do Ministerio é realmente bon. Os
catro representantes da costa de l.Dgo, veñen de facer un balance do primeiro ano dun ambicioº programa a lo1J80 plazo: pra miD ru as explotacións agrarias desta comarca con vistas a entrada no Mercado Com6n... Nótase que teñen unhas ideas moi clara8 do que queren e onde van . .
Están dando cursiños pra _que os :xó enes se · tegren preparados e animados nas explotacións familiares; están axudando a milloru as viriendas e a transformar os montes; facendo invernadeiros caseiros, e proiectando a come.n:iali7.ació dos productos do campo.
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ORACION DOS MARXINADOS
Marxinado,
eu, un probe ve/liño
que non cobro o subsidio,
que ando co corpo encangado,
que a diario recibo
aldraxe dos fil/os,
achégome a ti, Xesús, pra berrarche:
Se queres, podes limparme.

o.

Marxinado,
eu, un neno pequeno,
no grupo escolar fracasado,
que sinto o rechazo de todos,
dos mestres, dos pais, dos amigos,
moi curto en aniñas, .
· en tristuras amargas bregado,
achégome a ti, Xesús, pra berrarche:
Se queres, podes limparme.
Marxinado,
eu, un obreiro parado,
que sinto a diario
a queixume dos meus e os laios,
que vendo as espranzas
ao precio dun probe salario,
promesa do pan cotidiano;
achégome a ti, Xesús, pra berrarche:
Se queres, podes limparme.
Marxinado,
eu, labrego galega,
que nin pincho nin corto,
que ofrezo o meu corpo
pra facer, obediente, o mandado, .
que me vexo na abriga
'
de apretar a diario a barriga
pra que outros engorden
cos sudores que nunca sudaron,
achégome a ti, Xesús, pra berrarche:
Se queres, podes limparme.

t

EVANXELIO SEGUfllDO MARCOS (1,40-45)

Acercouse un leproso, e rogoulle de xionllos:
Se queres, podes limpanne.

Airado, Xes6s alargou a man, e tocoulle, decindo:
Quero, queda limpo.
E no intre desap~eceulle a lepra, quedando limpo.

Marxinado,
eu, un borracho perdido,
sabedor de cunetas,
e de noites pasadas ao raso,
motivo de risas pra propios e extraños,
a diario mirando de erguerme,
a diario este carpo sin vida arralando,
achégome a ti, Xesús, pra berrarche:
Se queres, podes limparme.
Marxinada,
eu, unhá "puta perdida",
que ofrezo o meu carpo
prao uso e abuso de homes "honrados;',
que, seden ta de amor verdadeiro,
sufro en mino amor violado,
achégome a ti, Xesús, pra berrarche:
Se quere.s, podes limparme.
E vas ti,
e alargas a tua man,
e tócasnos con ela sen medo ao contaxio,
e queimado de rabia
-non contra nós, que somos as vítimas,
senón contra quen nos bota este fardo-,
vas ti, e disnos:
Quera, queda limpo.

O PAN DE .CADA DIA: OU FALTA, 01

Alimentarse ben
Levar unha alimentación adecuada non é ·cuestión de comer moito. Precisamente comer demasiadas calorías e a excesiva gordura pode ser causa de moitas enfermedades (por exemplo sobrecarga cardiaca; hedras (varices); tensión arterial
alta; artrosis; diabetes, etc.). Alimentarse ben consiste en comer o suficiente (e non máis) de toda a erase de alimentos que
necesita o corpo.
Na nosa terra e especialmente nas nosas aldeas comemos
p l xoral mal, e esa mala alimentación acábase pagando con
un e tad de saúde moi deficiente, avellentamento antes de
tern po, b ai xo rendimento e seolar, etc.
Irimia volverá a f alar máis extensamente sobre a alimentación. Ilox-e rematamos insistindo no máis elemental .

** O pouco consumo deleite ou queixo produce falta
de calcio.
** O pouco consumo de froitas e verduras (sobre todo crúas en ensalada) produce falta de vitaminas.
** O leite e o queixo dan calcio: _forman os osos e o
neno medra.
** As carnes, os pescados e os ovos dan proteínas:
forman os músculos do corpo que hai que ir repoñendo ó longo da vida.
As verduras e as froitas dan vitaminas imprescindibles prá saúde.
O pan e as grasas dan enerxía (calorías) pra queimar. Funcionan no corpo como a gasolina no coche
pero non axudan a repoñer nin a criar as pezas que se
desgastan no corpo (que é labor das proteínas).
As patacas e as legumes dan algo de todo pero en
pouca cantidade.
O tcuciño non é carre: é grasa que aporta calorías
pero non proteínas.

**
**

**
**

Ha115· anos os nenos galego:
se 6 centimetros menos que os ne:
ña, Baleares, Costa Cantábrica, L
hoxe as cousas? Está demostrado q
na estatura da xente. Pero non só 1
mento da intelixencia e nas defensa

U SOBRA, OU NON SE APROVEITA

A campaña contra a fame no mundo
O domingo día 14 de febreiro celeorase este ·ano o día
principal da Campaña contra a f ame, organizada por Manos
Unidas entidade vencellada á FAO (Organización das Nacións
Unidas j>rá Alimentación).
Con ocasión dese día chegaron ás mans de Irimia folletos e publicacións que contan cousas que arrepían e poñen a
un acapoado: cada día que pasa morren coa fa.me 140.000 persoas. Este ano que comenza" matará de fame a 50 millóns de seres humanos.
Pero ¿será o ano que mata ou será o egoísmo, a hipocresía, a inxusticia dos poderosos e a deixadez da xente "dapé" a
que mata?
Sirva de mostra este dato entre moitas outras animaladas
que consentimos ou apoiamos: con destinar cada ano ós paises
pobres o que se gasta en armamento cada 15 días (17 .000 millóns de dólares) remediaríase a necesidade dos paises famento~
e enfermos.

is daban unha estatura de camos da ~ua edade en Cataluevante, etc. ¿Como estarán
¡ue a alimentación repercute
na estatura: tamén .no rendi1s contra as enfermedades.

Día do xexún (aúno) voluntario
A Campaña Contra a Fame organiza tamén un día de
xexún (aúno) voluntario que iste ano é o venr~s 1~ de febreiro.
Quere ser un día de protesta pola situación inxusta da
que falábamos. Tamén é un día de achegamento e de compromiso con tantos irmáns nosos que carecen domáis elemental.
Cando leas esto en Irimia xá terá pasado o día 12 peru
ninguén che impide que faigas ti o teu día de xexún adicado a
alimentar en ti non o corpo senon a decisión de axudar a millorar o mundo.
A alimentación entre nós
España non figura nas listas dos países pobres e non obstante tamén entre nós hai xente que non come nin suficienk
nin ben.

HABER HAINOS ... ¡O CASO E DAR CON ELES!
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OS DOUS VELLIÑOS CEGOS E O MAL VECIÑO

Ternos noticÜls de que en moitas casas estiveron todos a buscarlle o remate ó
conto da semán pasada, axudándolle aos vellos a atapar a ola que lle roubara
aquel veciñón. Este é un deses remates;
·

De alía dous días foron estar co ve. ciño. E .facendo coma se non souberan
nada do ·roubo, dixéronlle. que, como
eles xa iban moi vello,-estiveran pensando como d ispoñer dos seus aforras
para cando morreran, non fora ser que

calquera dia · os . sorprendera a marte
desprevenidos e quedasen os seus car~
tos e~condidos onde ninguén dese con
eles / E que, como eles non tiveran fa-milia ningunha, non había outro ninguén a quen deixarllos mellor cá el,
que sempre fora tan bo veciño. Oue xa
os esconderan había tempo nun burato debaixo da figueira por medo dos
la dróns e que conforme iban.. gañando
iban metendo na ola; que ainda tiñan
al í unha presada de moedas que non
l les dera tempo a esconder o día anterior, que as iban esconder aquela mesma noite despois . que escurecese. E
con estas volvéronse para a casa.
Pasaren eles a porta para fóra, eco1ler a ola o veciño avarento para voiver
a enterrala, foi todo un.
Aquela noite foron os velliños a tiro
feito. recoller a ola.
E ás apalpadas e como puideron erguérona ben erguida onde ningún veciño ·cobizoso tivese ocasión de míralos
cada vez que l les fose mester abrila para gardar cartos.
E disque encheron a ola e que aJó
quedou chea.
i Ouen dese con ela !

Evitar o consumismo
q.~e quere o capitalismo
Pr<l que fabriquen somente
o que precisa a boa xente. -

Pon ª"epío pensar
que cada día que pasa
cento corenta mil homes
mo"en ca /ame sen tasa.
E mentras entre nosoutrps
consentimos como parvos .
inmensos gastos en armas
que ameazan con matamos.

Como sinal de protesta · ·.
aunar tampouco está mal
· pra achegamos algo máis
ós que están faltos de pan.

Esto cambia ou esto peta
non pode seguir así
é tempo de facer algo
e ti podes coma mín.

Esto non quita que o Antroido
·- o celebramos moi ben
en compaña cos amigos
coméndolle ó cocho o pe.

Invítannos a gastar
non te deixes engañar
que os anuncios sonche cebo
·e nós a troita a pescar.

A festa nunca foi mala
une á xente no eantar
· e se somos bos.cristiáns
· pode unimos pra loitfll)

11

lrimia" pooese mercar:

• En Santiago: Librería Agarimo". Praza de Cervantes.
• En Coruña: Libreria "Nos6 Praza do Libro.
• En Lugo: Libre~ía 8iblos". Dr."Fleming.
11
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