
Entre ladrillo e banqueiros 

esfumouse o crecemento 

e os coitados de sempre 

a traballar sen alento. 

 

Tecen as xerfas na area 

rosadas de escuma branca 

enchen os petos de cartos 

os que controlan a banca. 

 

A xente anda coa queixa 

do moito que xa perdeu 

pola culpa dos que empetan 

levando o que non e seu. 

 

E os que pagamos de sempre  

a tragar polo anzol 

aforrar para que outros 

gasten sen ningún control. 

 

Zapatero o do talante 

o paro e a deflación 

agora sobes o IVE 

despois virá a ración.  

 

Moito cambio de ministros 

e ningunha solución 

aos que procuran traballo  

non lle serven os sermóns. 

 

Rajoy espera no berce  

a que lle arreden as pallas 

para entrar de mandatario 

gobernando nas migallas. 

 

PONTEVEDRA a boa vila  

gran cidade e CAPITAL 

que o saiba o mundo enteiro 

tamén os que oen mal. 

 

Coa suspensión temporal 

e o botín permanente 

os políticos corruptos 

rinse de toda a xente. 

 

Entre presuntos e traxes 

con palabriñas bonitas 

saben amañar ao pobo 

coma nas mellores citas. 

Xa se ve gran contundencia 

nos casos de corrupción 

miran para outro lado  

esperando á salvación.  

 

AVE disque haberá 

tamén circunvalación 

xa nos cheiran os enganos 

máis  ca contaminación. 

 

A sanidade é negocio 

para os que queren medrar 

contratan cos da privada 

para nos hipotecar. 

 

Montecelo xa non serve 

non se quere ampliar 

imos a Monte Carrasco 

coa rodeira popular. 

 

Fala Maio, berra alto 

para os rudos de oído 

a Lingua é desprezada 

dende  tempo moi antigo. 

 

Chegaron os do barrete 

cunha orde que cumprir 

paremos aos do Galego 

que comeza a rexurdir. 

 

Con este designio  a Lingua 

agarda a  defunción 

para que morra contenta 

lle piden a “extrema-unción” 

 

E paseniño   camiña 

ao penal dos aforcados 

con sufrimento e aldraxe 

coma nos tempos pasados. 

 

Rematadas as cantigas 

que falaban deste maio 

imos a papar a rosca 

que nos deron de agasallo. 

 

Cun adeus nos despedimos 

na fermosa Ferraría 

Campolongo xa se marcha 

co folgar do mediodía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 
 
 

 

           
                          
 

 



Pontevedra ponte leda 

nesta mañá floreada 

aquí chega o noso maio 

que espertou na madrugada. 

 

Benvidos á Ferraría 

nesta amencida de cores 

Campolongo xa comeza 

a bater os palitroques.  

 

As letriñas que cantamos 

convértense na semente  

que florece nesta vila 

para ledicia da xente. 

 

Neste primeiro de Maio 

os doces airiños, mainos, 

con saudoso agarimo 

espallan os nosos cantos.  

 

En homenaxe a Lingua 

que nas gorxas nos estala 

guindamos estas cantigas 

pra que non quede ignorada.  

 

Flores fiúncho e pampullos 

visten ao maio galante 

chega arroupado á festa 

coma un señor importante 

 

O equipo dos rapaces 

 pasamos moitos traballos 

para apañalo fiúncho 

polos eidos e beirados. 

 

Abre o día e pecha a noite 

e nós sempre ocupados 

coa procura dos pampullos 

terminamos esgotados. 

 

Polos camiños floridos 

agroma a primavera 

cun ronsel de avelaíñas 

pousando beixos de seda. 

 

Na póla dunha camelia 

botouse a durmir o sol 

soñaba co son do río  

e o piar do rousinol. 

Vén o cuco resoando 

pillabán e garuleiro 

garda o sorriso nos ollos  

e as cantigas no peteiro. 

 

No bico doce do vento 

canta o cuco paroleiro 

trae acenos de aventura 

e o corazón viaxeiro. 

 

Maio tinguido de cores 

de bulicios e alegrías 

dos mociños da escola 

e dos luminosos días. 

 

Campolongo é noticia 

no eido da educación 

adscríbennos máis rapaces 

sen facer ampliación. 

 

Seica aumenta o alumnado 

sen alongar a escola  

pensan que masificando 

a calidade mellora. 

 

Coma din os entendidos  

que hai que baixar a “ratio” 

a nos tócanos encher 

e dar as clases no patio. 

 

Contando que faga bo 

pois como siga chovendo 

os zunidos dos recreos 

chegarán ao firmamento. 

 

Aos nenos do colexio  

no nos gusta o comedor 

ten a comida tan mala 

que non se lle ve a cor . 

 

Hai unha sombra que asombra 

na loita por ser alcalde 

e Telmo promete obras 

coma si foran de balde. 

 

Mentres Lores contraataca 

cunha versión diferente 

dicindo que non fixeron 

o que quedaba pendente. 

Os concelleiros da vila 

póñense a peonalizar, 

para que os nosos parados 

teñan onde pasear. 

 

Quen nos dera, quen nos dera 

que rodando en Pontevedra, 

nos lombos das súas rúas 

avariase o Mosquera. 

 

Lores acomete obras 

que non se dan rematado 

dende o Concello ata o Pino 

todo se volve valado. 

 

Valdecorvos, Salgueiriños 

coa reforma integral 

e a ponte das Correntes 

sofren retraso oficial. 

 

Pontes, paseos, rueiros 

e demais actuacións 

poñen a Lores mirando 

de cara ás eleccións 

 

O Telmo tenlle aprecio 

aos que escriben nos xornais 

cando fala con Feijóo 

lémbrase das súas nais. 

 

Pilla bici, pilla bici, 

nós non podemos pillar, 

hai que ter catorce anos 

para poder circular.   

 

A Tareixa e mailo Telmo  

tiveron unha porfía 

o Telmo non se fiaba  

do que Tareixa dicía. 

 

Da Xunta que desgoberna 

pouco queda por contar 

enchéronnos de promesas 

para poderen  gañar.  

 

Todo o cambio que traían 

gastárono en falar 

non se coñecen medidas  

para poder arrincar. 

Agora todo funciona 

ninguén lle pon nin un “pero” 

da penuria e a desfeita 

ten a culpa Zapatero. 

 

Os libros hai que pagalos 

xa non che é coma antes 

a educación para os ricos 

e os pobres que se aguanten. 

 

Din que farán todo novo 

para que sexa moderno 

á Lingua tamén lle toca 

mandala para o inferno. 

 

Van ordenar a paisaxe  

e tamén o litoral 

ratifican o desastre 

como algo natural. 

 

Prados, ríos, arboredos, 

piñeiros que move o vento, 

todo queda soterrado,  

baixo o letal crecemento. 

 

A oposición é feble 

ten un furado nas costas 

andan moi atarefados 

buscando novas propostas. 

 

Maxia e ocio no camiño 

e a cultura no “Desván” 

vai “Sobrado” o conselleiro 

cando fala en castelán. 

 

Caixa norte, caixa sur, 

caixa para o compadreo 

turra e turra polo chupe 

o control e o mangoneo. 

 

Maio  verde, maio longo, 

mira o que pasa aquí 

pois goberne quen goberne 

sempre dispón para si. 

 

Antes contaban mentiras 

agora non din verdades 

ladran sempre os mesmos cans 

pero  con outros colares. 


