
Ninguén nos soubo explicar  
o dos sobres con diñeiro 
os do goberno desmenten 
iso fede e da mal cheiro. 
 
Para levar boa vida  
e deixar de ser obreiro 
os partidos inventaron 
o choio de tesoureiro. 
 
Algúns son especialistas 
no tráfico financeiro 
evadindo os capitais  
ás contas do estranxeiro. 
 
Os piratas do “smoking” 
campan ceibes nas Caimán 
alí amasan fortunas 
cos diñeiros que se van. 
 
Nos xornais aparece  
Feijóo con Marcial Dorado 
de que falaría Núñez 
co “ilustre” condenado. 
 
Dos retratos no Oratus 
dirán que son fotocopias 
e a crema no ombreiro 
son cuspidas de gaivotas. 
 
Tamén lemos nas noticias 
que xubilan ao cacique 
pero coloca ao seu fillo 
para que siga a estirpe. 
 
Vivimos varias traxedias 
con algúns desafiuzados 
que se tiran das ventás 
por verse desesperados. 
 
Temos unha monarquía 
certamente cuestionada 
algúns cidadáns opinan 
que non serve para nada. 
 
Entre a infanta imputada   
e o rei que vai de caza 
as cousas da realeza  
non che teñen boa traza. 

Din que o sogro de Iñaki 
non pega tiro sen rumbo 
agocha ben as orellas 
non te confunda con Dumbo. 
 
Non se sabe ben do duque 
se “En Palma”  ou é “Palmado” 
pero  todos o coñecen 
coma ao xenro acusado. 
 
Iñaki de longa man 
xogou a poñer o cazo 
agora está inculpado 
de presunto “pelotazo”.  
 
A infanta non se aclara 
se participou na trama 
pásalle como a ministra 
que ten a boca pechada. 
 
A xefa da sanidade 
seica fai oídos xordos 
dos amaños  do ex-home   
non sabe nin ten recordos. 
 
Tantas mentiras con ENCE 
para deixala na ría 
esta  nova  Lei de Costas 
éche unha boa María. 
 
Ao decreto do galego  
saíulle un furado 
veu a xustiza coa emenda 
e deixouno no faiado.  
 
Se queredes que calemos 
e que se acabe o barullo 
que nos manden dúas roscas 
para encher o bandullo. 
 
Polo ar a despedida 
na boca a derradeira 
para a xente desta vila 
estas letras retranqueiras.  
 
Xa nos temos que marchar 
para o ano volveremos 
aínda que nos recorten 
nesta praza cantaremos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

 

 
 
 

 

           
                          
 

                                                                                                             
                                                                                                                

                                                                                                               
               
                                                                   
 



Campolongo canta o Maio 
con retranca e sentimento 
escoitade as nosas coplas 
bicando ledas ao vento. 
 
Cantamos na boa vila  
coa Lingua da nosa terra 
alí onde nos vaiamos 
sempre imos defendela. 
 
Alborece o noso berro 
no bicarelo do día 
resoan estas cantigas 
na fermosa Ferraría. 
 
Para vestir este Maio 
tivemos que carrexar 
tantos feixes de fiúncho 
que nos fixeron suar. 
 
Os ovos para xuntalos  
déronnos moito traballo 
as galiñas non poñían 
estaban todas no paro. 
 
Pampullos  e margaridas  
durmían espreguizadas 
as calas e as laranxas 
custou moito atopalas. 
 
Pero nós puxemos gañas 
moito esforzo e ilusión  
para vir a esta festa 
a cumprir coa tradición. 
 
Os versos de Campolongo 
soan por todo Galicia 
tódolos nenos e nenas 
recitamos con ledicia. 
 
Canta o cuco, canta o merlo 
tamén canta a bubela 
cantan os paxaros ledos 
na acendida primavera. 
 
Maio verde e xeitoso 
maio cheo de frescura 
cóntalle nesta cidade 
quen nos fai a vida dura. 

Son os que nos recortan 
dicindo que son reformas 
son os que nos estafan 
impoñendo as súas normas. 
 
Na escola aínda seguen 
con chafulladas e obras 
adeus ao salón de actos 
rematáronse as melloras. 
 
Agora o edificio 
adoece un pouco eivado 
cando lle poñan remedio 
converterano en privado. 
 
A educación popular 
ten medidas sobranceiras 
os ricos comen nos pratos 
os pobres en friameiras. 
 
No Concello son artistas 
teñen un circo montado 
para aproveitar o tempo 
fan debates “ de calado”. 
 
Como non lle quedan cartos 
danse ao divertimento 
Sacarino e Rompetechos  
é o tema do momento. 
 
Que ninguén se equivoque 
con estes grandes actores 
coma na Galia de Asterix 
aquí aínda manda Lores. 
 
E ás veces aparece 
o seu amigo Mosquera 
é Obelix cuspidiño 
cargando ás costas a pedra. 
 
Por outra banda o Moreira 
para axudar ao goberno 
disque anda ocupado 
co dos recados ao pleno. 
 
O chamado Plan Xeral 
moito se fai agardar 
debe ter tantos atrancos 
que non se pode aprobar 
 

A ver si o damos visto 
foran palabras dun cego 
pois tanto tempo esperando 
parece cousa do demo. 
 
Cada día é unha sorpresa 
con presuntos implicados 
pero os ladróns e corruptos 
poucos rematan xulgados. 
 
Houbo amantes do diñeiro 
do ladrillo e a corrupción 
que co cemento e o asfalto 
desfalcaron a nación. 
 
Tamén hai aproveitados 
que practican o saqueo 
despois de estar ben cheos 
dedícanse ao “ blanqueo”. 
 
EREs,Gürtel ou Campión 
son unha pequena mostra 
de como a política 
semella á “Cosa Nostra”. 
 
En Galicia houbo eleccións 
pero as cousas non cambiaron 
algúns xa se dan de conta 
que tamén os enganaron. 
 
Esta terra desde sempre 
tivo rexos gobernantes 
así conserva o atraso  
que vén dos tempos de antes. 
 
Hai que privatizar todo 
para obter máis beneficios 
agora que vai a menos 
a construción de edificios. 
 
Acaban coa sanidade 
estragan a educación 
non hai servizo público 
que reciba un patacón. 
 
Recortando, recortando 
no ensino e sanidade 
o futuro do país 
é vivir da caridade. 

Os sufridos pensionistas 
vívenche moi amolados 
reducíronlle a pensión 
e metéronlle o “copago”. 
 
A oposición galega 
anda co paso cambiado 
falan todos de unidade 
cada un polo seu lado. 
 
Pau de toxo para cuñas 
carballo para os fungueiros 
e para facer os recortes 
Mariano é dos primeiros. 
 
Pasan días pasan meses 
e Rajoy segue calado 
non se lembra das promesas  
que nos fixo no pasado. 
 
Seica lle obrigan os votos 
a rachar o benestar 
e o pobo indignado  
non para de protestar. 
 
Coa encomenda de Europa  
afúndenos cara o pozo 
algúns xa van afogando 
coa corda ao pescozo. 
 
Rubalcaba non remonta 
baixa en caída libre 
o día que toque fondo 
igual colle e dimite.  
 
Nas Caixas os que mandaban 
si que eran “preferentes” 
levaron todos os cartos 
e ficamos indixentes. 
 
Os que o perderon todo 
pouco a pouco van tirando 
ao non compraren nas tendas 
os comercios van pechando. 
 
Polo ar de Pontevedra  
óese un laio afastado 
é dos que buscan emprego 
porque acabaron o paro. 


