
Somos da antiga estación
estamos postos no día
cantaruxamos ás musas
que aledan a Ferraría.

Ataviado e con afeites
este maio presentamos,
nesta praza con camelias
preta da dos  franciscanos.

Locen lindas as  laranxas
margaridas dos verxeis
coas calas e o fiúncho
os pampillos sonche fieis.

A coroa feiticeira
ilumínase cos trilos
é facho de Breogán
é farol dos peregrinos

Agroman da gorxa coplas
nesta riola bulideira
menestrel dos  nosos maios
cubillada rexoubeira.

O traballo foi  dabondo
o feitío é un pracer
o sorriso da gandaina
fixo da angueira lecer. 

Principiamos  pola escola
viveiro de  ecoloxistas
temos plantas penduradas
con botellas costumistas.

Testos dunha  reciclaxe
terra para a plantación
estudamos os esgallos
gravou a televisión.

Realzamos a Camelia
nunha nova edición
unha flor oriúnda
transportada do Xapón

Sementamos en Salcedo
onde había eucaliptais
medran agora froiteiras
abrollan os  mananciais.

Na beira do río Gafos
medra o  horto viaxeiro
con leitugas e fabóns
e algún allo porreiro.

Para plantar os narcisos
xa temos  o pavillón
mana auga noite e día
cae do teito a cachón.

As obras doutra piscina
estamos a soportar
pois un patio de recreo
tivemos que abandonar.

Matinouse ir ó parque
a xogar no  tobogán
a brincar  entre os enredos
e sortear bostas de can.

 A luz rutila nos tocos
corusca entre bambáns
o botánico do Gafos
vai camiño de San Xoán.

Temos  lixo rebulindo
dende o curso pasado
non repoñen papeleiras
loce o patio ben zafado.

Colectores hai na entrada
para orgánico e papel
o plástico omnipresente
buliga en  carrusel.

Se o Concello non acorda
sempre temos  Celulosas
compra todo en Pontevedra
e vende auga de rosas.

Con Greenpeace e os da Ría
os de ENCE están moscando
cae a bolsa e a concesión
prórroga de contrabando.

O “Ghafos” campa co  ENIL
e non é falsificado
agora tamén  prestaba
velo limpo e destapado.

Canta o cuco en galego
canta o Negro Caravel
como ficho a Sabela
cos beizos cheos de mel.

Da nosa administración
queren sacarnos a fala
éche cousa de caciques
querela embalsamada.

O luceiro natalicio
fixo as beiras  na cidade
o de Vigo fachendoso
refulxiu na inmensidade.

Con “The Guardian” o goberno 
atinxiu  o paraíso
a remolque nas noticias
a galega fuxiu  diso.

Venres negros e censura
son minuta cada día
moita pose nas ruadas
venden coa  fotografía.

Xuntáronse os Gladiadores
no país do Paternón
Pontevedra está na Ruta
de Atenas por tesón.

No entroido o Ravachol 
retornou o seu  estrado
imos ter que protexelo
cun pastor galvanizado.

Coa ITU multideporte
fai magosto a hostalaría
xa petaron  fai un mes
a douscentos por un día.

Teremos á Panorama
e tamén a “Doutor Queen”
a cultura e o deporte
van facer o San Fermín.

Ás  catro pitas e ó  galo
soldaron no formigón
teñen medo que o raposo
sexa un fero chapón.

Esmoucan a sanidade
venden logo o Provincial
máis recortes menos camas,
a privada non vai mal.

Na Europa e no Xapón
estudan a reciclaxe
Pontevedra no planeta
quere boa maridaxe.

Polo cheiro ambiental
destaca o de SOGAMA
o banco máis fedorento
está facendo campaña.

Levar pinza no nariz
propoñen  os do lugar
xunto ó lixo está GESUSA
cos efluvios do seu lar.

Poderíamos competir
nunha liga de país
nós temos preto da ría
arrecendos flor de lis.

Xa marcharon para Navia
moitos "centos de millóns"
xa se anuncia o apocalipse
as pragas e maldicións.

Na troca da  concesión
toda a ría está en risco
bateas e conserveiras
xa tremen polo marisco.

Ameazan con chantaxes
pagan prensa e colchóns
compran media Pontevedra
rexeitan  as mediacións.

Con ENCE o que se quere
e  cambiala de lugar
controlar o eucalipto
e na ría mariscar.

Non gustan da autovía
os de Hifas e Marcón
teñen lazos amarelos
entre Bora e Viascón.

Ó chegar a Pontevedra
o primeiro que se ve
son os lombos do Concello
que te fan estremecer.

Os que teñen unha hernia
cando van en autobús
evocan  o  santuario
vense eivados na cruz.

As colmeas na Galiza
languidecen  decontado
hai niños de velutina
sen sacar do ano pasado.

 Busca Lores voluntarios
houbo alerta en Campolongo
o Concello di que a Xunta
non quere baixar o lombo.

Nos casos de  anafilaxe
pregarase a Santo Antón
refusando  o  problema
entre administracións.

Xa pasou co Marisquiño
e co Alvia en Compostela
e co aciago “Once Eme”
tamén se prende  candela.

No cadro de Castelao
fusilan a un galeguista
ser patriota da Galiza
era un acto terrorista.

As bandeiras e as  cores
provocan  alteracións 
tricolor e  amarelo
sarabullo e comechón.

Gostan moito da española
os da Praza de Colón
cotifan con bandeirolas
producindo  conxestión.

Os obxectos semellantes
poden provocar loucura
deuse o caso en Madrid
coa cinta  da  eiruga.

Poden entrar as mulleres
no exército  dun rei
no do alto vaticano
está prohibido por lei.

Que atrevido é o Papa
definindo o feminismo
vernizando os abusos
edulcora o machismo.

Cociña, igrexa e fillos
predica o patriarcado
o movemento feminista
está farto e cansado.

Como urna  perigosa
é a muller que  opina
referendo e igualdade
éche maldición divina.

Hai frases que fan historia
que soan como un canón
na do aborto de Suárez
non se atopa parangón.

Arrimou no paleolítico
e non foi de paseniño
sentenciou “cortar cabeza”
do meniño mal nacido.

Sustentan moitas familias
os cartos dos xubilados
nóminas de catrocentos
non olen nin os recados.

Puxéronse en pé de guerra
fixeron concentracións
amarráronse de brazos
non se xoga coas pensión.

Os de Arco este ano
non tiveron o mal fado
cando merquen  a Felipe
o chamusco vai mirralo.

Hai propostas argalleiras
para  ósos de xeneral
espallar polas Bermudas,
estercar na  capital.



Ó chegar as eleccións
despéchase  o hostiario
o que bateu en  Rajoy
sacou outra do mostrario.

Reclaman  abandeirados
reconquista e rebelión
queren os toros e a caza
e a muller nas  procesións.

Gostan moito das pistolas
e do traxe militar
anuncian como proposta
escopetas   no fogar.

O cento cincuenta e cinco
é como o  vello rosario
prégase todos os días
recunca  como un canario.

As cloacas do estado
son vergoña  popular
cos  “pinchos”  do  Villarejo
pode un  alucinar.

No proceso catalán 
vese algunha escaramuza
testemuñas e xuristas
no medio dunha chapuza.

Sentimento e autoestima
queren criminalizar
mártires e desconfianza
e o que están a fabricar.

Estalou nunha entrevista
o ministro de exteriores
el quería que as preguntas
viñeran con outras flores.

Quince horas de illamento
sen ter ningunha condena
preguntou si é xustiza
o señor desa cadea.

Mudar a Constitución
foi motivo de cabreo
o setenta que hai no CIS
provocoulle un mareo.

Aplicada a lei mordaza
vinte mil hai no caldeiro
as letras de M. Rajoy
non entran neste celeiro.

Outras cifras dan vergoña
ó falar de inmigrantes
sete mil os afogados
nesta Europa petulante

Populismo e racismo
concertinas e máis  muros
é o  pan dos inmigrantes
cando buscan un futuro.

Enxurrada de millóns
dóase na  “Notredame” 
os parados e mendigos
rogan as migas de pan.

Coa memoria escondida
non se pode avanzar
dixo o Papa Francisco
nun programa popular.

Rebelouse California
xunto con outro condado
o da épica de España
está voando picado.

Para honra dos nativos
mudan a celebración
seica agocha xenocidio
a estatua de Colón.

Polo outro continente
bate forte o mexicano
queren o perdón do rei
polas  guerras de antano.

Que lea  ten Inglaterra
cos países da Unión
o “Brexit” pica dabondo
como aquí  o Puigdemón.

A frustrada Palestina
queren do mapa borrar
se buscas en "google maps"
Israel vas atopar.

O petróleo en Venezuela
é cobiza dos veciños
validan a un presidente
que non foi o elixido.

Irak, Siria, Afganistán
e así até cincuenta
os países derrocados
por políticas noxentas.

Con Arabia e Israel
teñen  boas relacións
o negocio da metralla
enche petos e  caixóns.

Con soberbia e desleixo
non asinan protocolos
que regulan e protexen
o  ambiente e os polos.

Este ano está de líder
por mortes a polución
adiantou no memorando
ás que hai por condución.

Érguense moitos países
ruxe forte  a mocidade
protexendo ás  especies
e a saúde nas cidades.

Como David e Goliá
ten que rematar o  conto
e a sueca Greta Thunber
tombe o xigante pronto.

Xa nos temos que marchar
outro ano volveremos 
troula, música e coidado
desta xolda agradecemos.

Aquí vai a despedida 
aquí vai o colofón
viva a terra do fiúncho
da sardiña e do lacón.

E se  es vexetariano
non falemos de capóns
viva o nabo e nabiza
e os pementos de Padrón.
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