
Benquerida Pontevedra
exultante e primorosa
amosamos  este maio
de feitura ben garbosa

Con cartuchos e camelias
pampullos e margaridas
decoramos no fiúncho
esta alfaia ben lucida

Non faltaron as laranxas
nin ovos e caraveis
buscando as máis bonitas
chegamos preto de Meis

Somos os de Campolongo
os da antiga  Estación
onde  se agochou o río
como se fora un ladrón

Cantaremos como sempre
falando da actualidade
tiraremos dos arroutos
das nosas autoridades

Comezamos pola lingua
dos galegos o  dosel
elixir da nosa terra
Pergamiño de Vindel

Segue a pique nas sondaxes
suscita certa amargura
loitaremos polo cambio
para darlle unha fervura

Latricar da nosa escola
é falar do  pavillón
descuberto e con pozas
e pingueiras un montón

Estamos a matinar
nalgunha exhibición
de piragüismo ou remo
ou clases de Natación

Que aproveite o Concello
a reforma da Piscina
conectando do colexio
tubarias de auga fría 

Seguimos na  capital 
falando da Celulosa
xera cartos nos equipos
sae sempre fachendosa

Non se busca unha saída
saudábel e  ecolóxica
déitase  todo no ría
escóllese a  máis tóxica

Vertendo moito ciscallo
o río Gafos colabora
aceites con deterxentes
e botes da lavadora

Na confluencia co Pintos
puxeron unha arqueta 
cando chove a caldeiros
sae frasca en metralleta

Con vontade e decisión
ordénase a reciclaxe
non sabemos o gafume
do calor na compostaxe

No Nadal a luminaria
foi murmurio principal
cachondeouse  Ravachol
foi rexouba en Carnaval

Daba mágoa en Pontevedra
pasear na Ferraría
nas rúas de Campolongo
o Natal non existía

Fai baixar a produción
a avespa velutina
da castaña e do mel
esta nespra asasina

Imposible controlar
co abandono do rural
e co  lume do eucalipto
todos van á capital

Citaron non invasora
a árbore da Celulosa
culparon ós científicos
de intencións dubidosas

Con xistras e sarabiada
Campolongo chapodaron 
se sumamos o picudo
moitas árbores finaron

Tivo en Reis un agasallo
do Concello o Presidente
non entende que hai rúas
de golpistas no presente

Despreciou a Rosalía
nun discurso militar
quere a Salvador Moreno
un golpista popular

No currículo nacional
remexeron na bandeira
obxectivo primordial
que a bique España enteira

Porase como modelo
o fervor e a paixón
dos rexos lexionarios
cando van de procesión

Cando poñas dous pendóns
co tamaño ten coidado 
o máis grande o español
ou serás ben sancionado

Para a letra do himno
no baremo  popular
vai gañando por goleada
a de  Manolo Escobar

Teno cru  Marta Sánchez 
con tremendo aspirante
o retrouso Viva España
ten honores de almirante

O himno dos lexionarios
fala do noivo da  morte
cántase con moito ardor
nos ministerios da  corte

Coa folga  da Xustiza
non contaban os da Xunta
piden medios e salarios
cunha xornada  máis xusta

Levan xa  dende febreiro
recruando  as posicións
ferven  xuíces e fiscais
coas mesmas intencións

Este ano caen chuzos
hai  fervenzas a cachón
pasou Ana, pasou Hugo
e tamén o  Puigdemón

Abrollaron como fungos
moitos casos de censura
letras, cadros e viñetas
non entran na ferradura

Subleváronse os rapeiros
desafiando á xustiza
“Os Borbóns son uns ladróns”
canta a letra pegadiza

Deles algúns estalaron
ó carón desta porfía
foi  o caso de “Fariña”
o marisco  dunha ría.

Fala o libro de tabaco
e dos narcotraficantes
que costeaban as campañas
dos políticos moinantes



Pasou o mesmo con ARCO
cos cadros da exposición
había presos nos lenzos
de variadas coleccións

Para controlar o xuízo
aplican a Lei Mordaza
mandan todo ó Supremo
xa non hai veda da caza

Para endereitar o barco
do fervor nacionalista
o cento cincuenta e cinco
barrena como un dentista

Abanea os  parlamentos
anestesia á oposición
manipula as noticias
da  vulgar televisión

O Bará fende nas fotos
como se fora un canteiro
non lle cabe na cabeza
tanto preso no caldeiro

Confiscan o indumento
que non sexa españolista
requisan o  amarelo
e a bandeira galeguista

Complicado é entender
polas urnas ter un preso
andar libre por Europa
e que aquí te deixen teso

Suman centos de millóns
o patrimonio dos Franco
ou donabas o Meirás
ou voabas nun barranco

Para os mortos das cunetas
de orzamento nin un can
rescátanse  autoestradas
e os bancos do seu clan

Anda de capa caída
a nosa Universidade
pagan soldos miserables
agriden a dignidade

Se  queres ter un mestrado
faite amiga da Cifuentes
contarache as manobras
para levar sobresalientes

Bule  o chiste popular
dos exámenes  pendentes
dende agora levarán
de nota  “Moi Decifuente”

Agroman as áugas turbias 
nesta nosa monarquía
exabruptos, latrocinios
cambalean noite e día

Con Leticia e Sofía
loce o morbo de Palacio
moitos celos e desaires
levedan un epitafio

Cataluña e Cifuentes
desgoverno e corrupción
esta España está na UCI
procurando a salvación

Xa sabemos onde estaban
as armas de destrución
campan hoxe pola Síria
provocando indignación

Rematamos  estas coplas
non serán as derradeiras
troulearemos  outro ano
recitando brincadeiras

Consumamos con loubanza
esta bela tradición
ensalmo da nosa lingua
sementeira da nación


