
 
 
 
Levan os cartos pra fóra 

e déixannos  no estranxeiro 
o único que lles importa 
e agochar o diñeiro. 
 
Uníronse os gandeiros 
e deciden protestar 
sacan tractores á rúa 
e non se pode pasar. 

 
Despois de moitos intentos 
para achegar posturas 
os produtores galegos 
seguen a pasalas duras. 
 
Aínda queda unha liorta 
pendente de resolver 

reclaman os funcionarios 
os cartos a devolver. 
 
Din que subiu o emprego 
e que baixan os parados 
destrúen traballos fixos 
e cóbrenos con ocupados. 
 

Contratos para a pobreza 
ata chegar á exclusión 
con goberno satisfeito 
presumindo de xestión. 
 
Con este austericidio 
moita xente é humillada 
cun porvir negro e incerto 
e a vida aguilloada. 

 
Quince anos de mentiras 
quince anos enganando 
polo remate do AVE 
aínda estamos agardando. 
 
Na pedreira do Gaiás 
seguen botando diñeiro 
para venderlle á xente 
un edificio senlleiro. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En Madrid houbo movida 
por mor dos monicrequeiros  
pero quen move os fíos 
son os dedos dos banqueiros. 
 
Pontevedra é capital 
para Vigo e os vigueses 

que se vaian decatando 
de que son pontevedreses. 
 
Cristina e mais Iñaki 
pasaron polos xulgados 
antes ían de presuntos 
agora son acusados. 
 

A infanta no banquiño 
nada novo aclarou 
dixo que era inocente 
e que nunca defraudou. 
 
Ao seu esposo Iñaki 
acúsano de estafar 
malversación e fraude 
e tamén de branquear. 

 
Semella non decatarse 
das preguntas que lle fan 
non sabe o dos contratos 
nin o de prevaricar. 
 
Acabóusenos a leria  
xa nos temos que marchar  

esperamos que o paro  
non nos faga emigrar. 
 
Imos dar a despedida 
a despedida imos dando 
unha despedida leda 
que se nos lembre cantando. 
 

Xa chegou a derradeira 
xa nos marchamos contentos 
rematando esta cantiga 
chea de adeuses nos beizos. 
 
Xa chegou a derradeira 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                 

 

 
 
 

 

        



 
 
Bos días para os presentes  
que nos van a escoitar 
somos os de Campolongo 
que volvemos a cantar. 
 

Comezamos estas coplas  
cun saúdo de benvida 
así berra o noso Maio 
na fermosa Ferraría. 
 
Cantamos na nosa lingua 
a fala da nosa terra 
outro ano nesta praza 

nós queremos defendela. 
 
Aquí no país da chuvia 
neste recinto de pedra 
reclamamos alto e forte 
en galego Pontevedra. 
 
A cultura oral é grande 

na moitedume da fala 
nós queremos transmitila 
que non quede marxinada. 
 
Este Maio que aquí vedes 
trae versos e recendos 
ataviado de adobíos 
guíndalle bicos ao vento. 
 

Con laranxas e fiúncho 
e con flores ventureiras 
vén entoar a esta festa 
as letriñas retranqueiras. 
 
Maio enfeitado de cores 
de bulicios e alegrías 
anuncia a primavera 

e os coloridos días.   
 
Guindada pola ledicia 
a primavera chegou 
e a tódolos paxariños 
a súa volta aledou. 
 
Canta o cuco e cala un pouco 

e volve o cuco a cantar 
canta o cuco paroleiro 
polos vieiros do ar. 

 
 

 
 
Escoitada un pouco todos 
da escola imos falar, 
os mestres xa botan fume 
e os alumnos nin contar.  
 

Moita LOMCE, moita historia 
esta lei ten que acabar 
tanto exame e contido 
non imos aprender máis. 
 
Estándares, competencias 
criterios de avaliación 
todos saben no goberno 

que ben vai a educación. 
 
Moitos premios recibimos 
iso non está de máis, 
pero o cheiro da cidade 
algún  día hanos matar. 
 
Pontevedra é boa vila 
dá de feder a quen pasa 

o que queira a cheirenta 
que a leve para a casa. 
 
A pasteira eternizada  
aínda cheira a miúdo 
cando veñen os turistas 
foxen antes do saúdo. 
 

Rajoy  saíu rexeitado 
seica é persoa non grata 
votaron os do Concello  
pola fábrica da pasta. 
 
Xa o din algúns avós 
isto non vai rematar, 
quedará pra toda a vida 

e os meus ollos o verán. 
 
Os concelleiros debaten 
como recoller o lixo 
o alcalde é composteiro 
pero Moreira non quixo. 
 
Deuse en desprezar o plan  

cunha idea innovadora 
o mellor é un porquiño 
que canto atopa o devora. 

 
 

 
 
Lores sentiuse molesto 
polas verbas de Moreira 

dille que algo tan serio 
non é unha brincadeira. 
 
Galicia sae do pozo 
xa o dixo o presidente 
con trece medidas novas 
e compromiso pra sempre. 
 

Quere que todos creamos 
con promesas e anuncios 
que despois de sete anos 
van mellorar os servicios. 
 
El xoga ao trampolín 
como aspirante á Moncloa 
mentres tenta coller rumbo 

dende a liña de proa. 
 
Sentadiños, sentadiños  
estamos a esperar, 
acordo e gobernación 
para non ir a votar. 
 
Houbo eleccións en decembro  

para que houbese goberno 
agora que son electos 
dedícanse ao enredo. 
 
Todos lerian democracia  
de palabra e pensamento 
pero á hora de acordar 
andan a perder o tempo. 
 

Poñen por diante o país 
mirando para o traseiro 
mentres fisgan as enquisas 
seguen cobrando diñeiro. 
 
No mercadeo do pacto 
adoitan ir de farol 
están mandando recados 

para novas eleccións. 

 
Son dirixentes de altura 
que pensan transformar todo 
mentres gobernen os bancos 
eles van cambiar moi pouco.  
 
 

 
 
Podemos ou non podemos 
impoñer a unidade 

o pluralismo verbal 
non se fai realidade. 
 
Pablo e Pedro, Pedro e Pablo 
agardan a lotaría 
van polo premio gordo 
xogando con poucas rifas. 
 

Mentres Rajoy en funcións 
reclama a súa cadeira 
pide apoios a Rivera 
a cambio dunha carteira. 
 
En-marea tamén quere 
formar un grupo aparte 
esas son outras historias 

que Podemos non comparte. 
 
Dos asuntos de corruptos  
levamos anos falando 
desta volta contaremos 
algúns que están pasando.  
 
Rita a encantadora  

non presenta a dimisión 
a experiencia de Besteiro 
non lle serve de lección. 
 
Quere seguir o camiño 
da compañeira Esperanza  
que andou tempo amagando 
antes de anunciar a marcha. 
 

Tamén temos que falar 
dos políticos listiños 
que seguen ás cacicadas 
e van polo caladiño. 
 
E amais  de exquisitos 
aplícanlle moita gracia   
para roubar canto poden  

no nome da democracia.  
 
Van de finos e admirables  

son refinados ladróns   
que depredan a mans cheas 
baixo da Constitución. 
 
 


