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MAIOS 2007 
i.e.s. pintor colmeiro 
 
1. O INSTITUTO 
 
Chegou abril 
e agora o maio 
a facer coplas  
manda carallo. 
 
Plantamos uns bulbos 
á beira do ximnasio 
e a xente do instituto 
non lles fai nin caso. 
 
Foron a Andorra 
a aprender a esquiar 
coas rapazas de Toledo 
aprenderon a falar. 
 
Os estudantes dagora 
son uns lacazáns 
porque tódolos días 
son fin de semán. 
 
No noso instituto 
queren un futbolín 
andan detrás del 
como uns pelegríns. 
 
Nodar falta moito 
vainos dar Villamarín 
unhas clases prácticas 
de xogar ó futbolín. 
 
Non é o mismo 
Nodar que Villamaría 
non é o mismo 
ping-pong que futbolín. 
 
A casa do bedel  
está ben equipada 
e as nosa profesoras 
dan clase conxeladas. 
 
A profe de galego 
enfadouse con nós: 
non ides á excursión 
“polos meus collós.” 
 

Se non facemos nada 
alá vai a  excursión 
a profe está cabreada 
quen irá a San Simón. 
 
Pásanos de todo 
na clase de filosofía 
e o Suso ponse  
como un policía. 
 
Xa tivo un neno 
a de latín e grego 
veu tan espabilada 
que ata mete medo. 
 
Os  xoves deste curso 
xa non hai sorpresa 
todos os profes  
van comer á Devesa. 
 
No instituto de Silleda 
nada de butbolín 
dixo o profe Calleja, 
mentres el mande aquí. 
 
Estamos fartos das clases 
de grego e de latín 
só nos queda o recreo 
e nin temos futbolín. 
 
O de filosofia 
é bo partido 
pero aprobar con el  
é moi jodido. 
 
O Suso dinos 
palabras raras 
e despois non temos 
as cousas claras. 
 
Hai un tipo en BH 
que é un sobrado 
non fai nada de nada 
pra non acabar herniado. 
 
A peixeira de segundo 
tivo que a Lalín ir pillar 
porque para ela os daquí 
son difíciles de acadar. 
 

Unha rapaza en segundo 
ten moito aquel 
todos andan atrás dela 
pero xa a cazou Ezequiel. 
 
O de tecnoloxía 
é todo un agricultor 
quita as herbas ós pinos 
logo virá nun tractor. 
 
Hai en segundo 
tres presumidas 
non valen nada 
e son unhas creídas. 
 
O de física e química 
ten preparación 
de todo canto fala 
seica sabe un montón. 
 
Hai un profesor moi fino 
nin colle a tiza coa man 
ai da pobre tiza 
como se caia no chan. 
 
Hai uns rapaces  de BH 
son os do medioambiente 
se todos foramos así 
todo estaria mais decente. 
 
Co quentamento global 
vanse fundir os polos 
como non paremos isto 
coa auga ata os codos. 
 
No instituto Colmeiro 
hai xente moi preparada 
todos pasan de primeiro 
pero sen facer nada. 
 
Ós profesores do IES 
non lle gusta corrixir  
se están moi cansados 
excusan de vir. 
 
O ano pasado era vice 
este ano é director 
co que debe gañar agora 
ha ter para un bo tractor. 
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Na terceira avaliación  
cómenos a impaciencia 
os aprobados seguro 
brillan pola súa ausencia. 
 
Películas estamos vendo 
con moita filosofía 
e moitas delas tratan 
de dereitos de hoxe en día 
 
O profesor de ximnasia 
di que somos un millón 
pero el non é máis 
que un bo toubeleón. 
 
A norma de fumadores 
sentou ben no instituto 
todo dios para a cancela 
a fumarlle o canuto. 
 
A cancela do instituto 
é a zona privilexiada 
porque todos os alumnos 
alí están aínda con xeada.  
 
Chega o final de curso 
xa se comeza a apretar 
os bolis  van tendo uso 
e as mans están a suar. 
 
No noso instituto 
hai moitos conflictos 
como en salsa rosa 
pelexan como pitos. 
 
Anda moi nerviosa 
a que chaman “Pantoja” 
debe ser que almorza 
unha taza de soja. 
 
As rapazas de ciclos 
están de moi bo ver 
unha rubia e unha morena 
quen as puidera coñecer. 
 
Este curso chegou 
un notas ao instituto 
fai o ciclo de comercio 
está feito un melenudo. 
 

A profe de economía 
agarda outro rapaz 
ai neniño o que che espera 
eu non sería capaz. 
 
Carmen a nova profe 
ten “asento” peculiar 
da clases de economía 
na súa lingua particular. 
 
Temos un chulo na clase 
que é todo un ligón 
non se afeita nin se peina 
está feito un fanfarrón. 
 
Un profe mandounos ver 
a película “Le Bal” 
que cousa máis aburrida 
non a puiden rematar. 
 
Agora no instituto 
hai un elegante limpador 
con ese disfraz de médico 
está feito un seductor. 
 
As profesoras de inglés 
montaron un karaoke 
se non se canta en galego 
quen verá os do bloque. 
 
Este ano unha exposición 
da represión de Franco 
imos facer unha nova  
da tortura do profesorado. 
 
No Colmeiro fixeron 
concurso de camisetas 
o modelo gañador 
vendeuse coma setas. 
 
Pero eu non che son tonto 
na venda sacan tallada 
xa se di polos corredores 
que farán a churrascada. 
 
Xa estamos en primeiro 
en 2 anos na universidade 
pero aínda hai que saltar 
2º  e a selectividade. 
 

A xente de segundo bac 
xa non trae mochila 
seica para estudar 
non fai falla abrila. 
 
Os que imos á cancela 
só vamos para fumar 
aínda que facendoo dentro 
a xente igual vai respirar. 
 
A profe da galego 
sempre conta a súa vida 
se non é da súa avoa 
fala da súa tía. 
 
Son famoso no instituto 
ás nenas póñoas a cen 
non dubides un minuto 
que me chamo Diego Ben 
 
Son a larga Cristina 
a máis alta do lugar 
e agora vou á piscina 
por ver se ligo con Juan. 
 
O gran enxeñeiro Xosé 
co martelo e coas puntas 
ghódeche o trimestre 
caghando virutas. 
 
A señora Toupa 
co seu fociño 
remóveche na terra 
como un remuíño. 
 
A señora Milagros 
co seu nariz 
detecta o tabaco  
de aquí a Madrid. 
 
Entre números e signos 
Milagros explica a voces 
na clase non atendemos 
que somos moi precoces. 
 
Os de terceiro 
andan moito ó fallo 
que teñan coidado 
non toquen o carallo. 
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O profe máis xeitoso 
é o meu querido Afonso 
co seu fiesta precioso 
pilota mellor que Alonso. 
 
Como viste a nosa Xefa 
canto lle gusta comprar 
é unha boa pena 
que non saiba combinar. 
 
O profe de alternativa 
é un pouco pesado 
sempre está dando fichas 
eu non as dou rematado. 
 
O profe de sociais 
é un pouco bacilón 
pero cando fai o parvo 
si que mola mogollón. 
 
O profe de tecnoloxía 
un auténtico guaperas 
pero se ten mal día 
asusta a tódalas nenas. 
 
Esa profe de galego 
que nos conta a súa vida 
como non me interesa 
fágome a durmida. 
 
A profe de castelán 
sempre fala despacio 
non fala da súa vida 
pero danos o coñazo. 
 
Co profe de ximnasia 
hai que ter coidado 
que o polideportivo 
sempre está vixiado. 
 
Os coches dos profes 
son de marcas das boas 
como non nos aproben 
ímoslle quitar as rodas. 
 
Marchou unha profe 
a un cursiño facer 
a ver se non voltara 
que sorte iamos ter. 
 

Parece un robot 
el nunca di nada 
gústanlle as nenas 
ata con xeada. 
 
Coas rapazas de segundo 
non se pode nin falar 
elas sempre pensan 
que as estamos a mirar. 
 
A profe Ana Díaz 
non fai máis que baixar 
pola ortografía 
ninguén vai aprobar. 
 
Ana a de Castelán  
quedou moi sentida 
ao ler nun exame  
“a literatura é aburrida”. 
 
Isa a de Castelán 
sempre manda estudar 
non lle facemos caso 
e empezamos a falar. 
 
Isabel Taboada 
é a nosa titora 
pero ben parece 
máis xuíz ca profesora 
 
Quédalle un enigma 
aínda sen resolver 
os partes de BH 
fóronse perder. 
 
Co seu pucho de lá, 
e as gafas deportivas  
vénnos o Cociña 
seducindo as cativas. 
 
Chuspi xa non pode  
coa súa titoría  
todo sonlle queixas  
día tras día. 
 
O profesor Roberto 
é pequeno e berrón 
agora que manda 
protesta mogollón. 
 

O noso Roberto 
agora director 
con tanta vixilancia 
parece un inspector. 
 
“A mi me la resbala” 
como di Carretero 
“tos a la puta calle” 
iso é ser sincero. 
 
Afonso de sociais 
chegou ao instituto 
todas as rapaciñas 
querémolo de substituto. 
 
A profe Lupe de mates 
sempre anda berrando 
cando está na clase 
non nos dá descanso. 
 
Alexandra Cabana 
tennos estresados 
con tanto estudar  
acabaremos cansados. 
 
Alexandra Cabana 
e máis o Eliseu, 
deben ter un lío, 
e andan a escondelo. 
 
Este ano o Eliseu 
vénchenos á moda 
parece un pimpín 
coa súa gorra nova. 
 
Se co Eliseu 
queres aprobar 
mil xamóns e nécoras 
teraslle que dar. 
 
En clase de Música  
non se pode mascar 
píllate Eliseu 
e vaite matar. 
 
O profe de Música 
doante de pelo é 
co seu corenta e seis 
pode durmir de pé. 
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Helena a de Inglés 
Sempre está estresada 
de seguir así  
acabará mareada. 
 
No karaoke,  
de Paula e Helena  
canta moita xente 
que dá bastante pena. 
 
Os martes e os xoves 
cantamos en inglés 
pero se non queres 
van Gerardo e Andrés. 
 
María a de Ximnasia 
está lesionada, 
tanto deporte 
tena escarallada. 
 
María Patiño 
sempre de baixa 
de seguir así 
comprará unha faixa. 
 
Que farán os alumnos 
ás profes de ximnasia? 
cada unha que vén 
xa se pon de baixa. 
 
A xefa de estudos 
viste pel de animal 
con tantos farrapos 
parece un carnaval. 
 
A xefa de estudos 
pon faltas de orde 
iso fai que a xente 
se poña máis borde. 
 
Gracia a de Galego 
acabou coas oracións 
agora, literatura 
que será peor? 
 
Cibrán o de Mates 
non para de escribir 
pobre encerado 
como aguantará o xiz? 
 

Anxo na clase  
non para de cantar 
esa é unha nova forma 
de podernos ensinar. 
 
Suso coa mirada 
parece un sedutor 
debe ter por aí 
máis dun amor. 
 
Insua o de Plástica 
manda debuxar 
se vexo unha parede  
si que a vou pintar. 
 
Este profesorado  
é moi frioleiro 
mandan pechar portas 
coma se fose Xaneiro. 
 
Hai un profesor 
que mide a temperatura 
seica no instituto 
hai moita quentura. 
 
Este ano hai novidades 
no bar hai froiteiras 
pero eu ben prefería 
empanada de Bandeira. 
 
Xosé Tecnoloxía 
tenche bos pelazos 
parece un fantasma 
no medio de dous pazos. 
 
A profe de Relixión 
pregunta a lección 
non lla volvín dar 
escapei nun camión.  
 
Cando Casal 
fai unha disolución 
o planeta pregunta 
“que foi da evolución?” 
 
“Sodes un millón” 
dixo o señor Nodar 
non ten nin idea 
diso de contar. 
 

Nas aulas cara ó monte 
non sei como se meten 
no verán vai tal calor 
que case se derreten. 
 
Nos sempre dixemos 
que iso das libretas 
serviría mellor 
para facer croquetas. 
 
Todos en silencio 
non se pode falar 
porque así na biblioteca 
non podemos estar. 
 
Devolvede os libros 
antes do prazo 
se non queredes  
que vos rompan un brazo. 
 
Respectade os libros 
non escribades neles 
aprendede a compartilos 
facede bo uso deles. 
 
2. A COMARCA. 
Temos un alcalde 
chamado Roucho 
comprou dous coches 
non ten nin para couchos. 
 
Que se vaia o alcalde 
é moi importante 
senón en Silleda 
a débeda irá adiante. 
 
Os do concello 
que traballadores son 
ata lle amarga 
prender o tractor. 
 
O alcalde de Silleda 
está moi preparado 
pero non arranxa 
as estradas de Escuadro. 
 
O señor rexidor 
está feito un liante 
enganou os da luz 
e non quere pagarlles. 
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Señores do  concello 
gasten sen parar 
se non pagan a luz 
o Audi vanllo embargar. 
 
Para as novas eleccións 
Arranxan  as carreteras 
Non hai preocupación 
Carrexan votos das 
aldeas. 
 
O noso famoso alcalde 
está feito un seductor 
non podemos entender 
cómo gusta este señor. 
 
Agora coas eleccións 
todo é publicidade 
Silleda vai medrar 
unha barbaridade. 
 
Hai un grave problema 
o estrago medioambiental 
pero non se solucionará 
sen unha pouquiña moral. 
 
Temos un gran debate 
co de Juana Chaos 
e agora os políticos 
están metidos nun caos. 
 
Uns vándalos do concello 
quitáronlle o pavimento 
e á nosa pirámide 
Víaselle o cemento. 
 
Andan co do AVE 
fan túneles e carreteras 
escarallan os camiños 
e van de guaperas. 
 
Os do concello 
para maio eleccións 
xa van polas parroquias 
as pistas novas co camion. 
 
En Bandeira e Silleda, 
todo é edificar, 
legal ou ilegal, 
medran sen parar. 

Hai un novo parque 
onda o cemiterio 
a ver que neno xoga 
cando haxa un enterro. 
 
Vai chegar o AVE 
á nosa Silleda 
devasta a paisaxe 
sen deixar peseta. 
 
Iso de Sogama 
ten que mellorar 
o cheiro na Mera 
non poden aturar. 
 
No certame de Tarragona 
a banda da Bandeira 
en vez de ir a tocar  
pillou unha peteneira. 
 
Na banda de Silleda 
todo o día bebendo 
non chegan nin a barra 
porque xa van caendo. 
 
Na tortilla de Laro 
os mozos van papar 
pero non queren  
máis ca se enchoupar. 
 
O sábado os borrachos 
primeiro en Laro están, 
uns rematan na Veiga  
e outros no Candán.  
 
A festa máis famosa 
é a do San Ramón 
hai fogos de artificio 
e moito bombón. 
 
3. O MUNDO 
Aquí ven amigos 
o maio de novo 
pra darlle a palabra 
as xentes do pobo. 
 
Celebráronse eleccións 
e o bloque gañou 
pero o cambio anunciado 
por agora non chegou. 

O noso país 
está hipotecado 
todos os políticos 
andan preocupados. 
 
Lévanse as Converse 
non me gustan nada 
o que as modas segue 
leva esa trapallada. 
 
Comezaron as motos 
a súa temporada 
o Jorge Lorenzo 
non perde tallada. 
 
Cando fai calor 
aquí en Galicia 
arden os montes 
que é unha delicia. 
 
O PP non deixou  
avanzar o estatuto 
agora os do bloque 
andan de luto. 
 
Chega o bo tempo 
chega o verán 
co cambio climático 
ata o inverno temperán. 
 
Agora os de telecinco 
buscan no pasado 
non será dabondo 
co tomate e a tu lado. 
 
Hai moitos botellóns 
na zona de Santiago 
por eso os estudiantes 
andan a facer o vago.  
 
Este ano no Barça 
non xoga nin Ronaldinho 
parece que confunden 
a velocidade co touciño. 
 
O gran Fernando Alonso 
esta feito un campión 
co champán que lle dean 
vai montar un botellón. 
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Ultimamente o PP 
convoca manifestacións 
contra de Juana, anti ETA 
e ata contra a negociación 
 
O presidente Zapatero 
xa empezou a negociación 
coa dinamita da T4 
facían voar un avión. 
 
Ás manifestacións do PP 
ata van algúns franquistas 
se queredes o meu voto 
quitádeos da miña vista. 
 
Na volta ó mundo a vela 
afundiu o Movistar 
para comprar outro barco 
máis caro será chamar. 
 
Temos un xoven piloto 
chamado Dani Sordo 
a ver se neste mundial 
pode facer algo gordo. 
 
Novo campión do mundo 
o equipo de baloncesto 
a ver se os do fútbol 
toman algún exemplo. 
 
En xullo correuse o Tour 
sen doping gañou Pereiro 
se os gabachos non o din 
queimámoslle o palleiro. 
 
Uns din Galiza Ceibe 
outros que viva España 
o que compre facer 
é os políticos darlles caña 
 
Da Xunta Galega 
mellor nin falar 
os burros o xugo 
non saben levar. 
 
España progresa  
da man socialista 
con falsas promesas 
e algunhas mentiras. 
 

Agora tócalle ao PSOE 
levala responsabilidade 
soltan aos presos de ETA 
pois vaia felicidade. 
 
Agora co botellón 
os findes borracheira 
non queremos garrafón 
bebemos na miña eira. 
 
Soben os prezos 
baixa a natalidade 
vaia unha epidemia 
parece unha enfermidade. 
 
Alonso vai primeiro 
e Raikonen segundo 
que non se confíe 
aínda queda un mundo. 
 
Renault vai perdendo 
o que levaba gañado 
nótase que non está 
o do ano pasado. 
 
Este ano o Celta  
vai ben de carallo 
eliminado da UEFA 
e na liga destacado. 
 
Velaí vai o Deportivo 
da Copa eliminado 
se queren a UEFA 
que fichen a Balado. 
 
Bush invadiu o Iraque 
dicindo que alí tiñan 
os de Bin Laden as armas 
de destrucción masiva. 
 
Seica din que o Sadam 
non merecía a ofensiva 
que mal quedou Aznar 
coa guerra preventiva. 
 
Agora está de moda 
a bisexualidade 
saen famosos na tele 
perdendo a virxinidade. 
 

A nosa conselleira 
é Sanchez Piñón 
agora entendemos 
como vai a educación. 
 
Xa saíu do cárcere 
o de Juana Chaos 
que ande con ollo 
para non levar uns paos. 
 
O presidente Zapatero 
quere a tregua de ETA 
estes non fan caso 
e seguen coa metralleta. 
 
Zapatero fala e fala, 
promete moitas cousas, 
e para tomar un café, 
tes que vende-las chousas. 
 
O novo Mister España 
foi caer en Madrid 
se iso é o máis guapo 
que pasa cos de aquí? 
 
Vente para o Colmeiro 
se vives en Trasdeza 
os rapaces de primeiro 
sómosche boa peza. 
 
Alá vai o maio 
do ano dous mil sete 
se non che gustou 
fai o que che pete. 
 
Non o tires no chan 
aprender a reciclar 
se lle das a volta 
pódelo aproveitar. 
 

 
ALUMNADO DE MÚSICA, ÉTICA 

E FILOSOFÍA DO DEREITO. 


