MAIOS 2008 - CERTAME "ENRIQUE GÓMEZ PATO
ÍES "Castro d e Baronceli"
Ai ven o maio
Cargado de flores
Marchan as néboas
Florecen os amores

É unha inxustiza
o maltrato á muller.
Entre todos
Temólo que deter.

Arranxaron a estrada
a Vilardevós
con dúas máquinas
e tres camións.

Pillaron un verde
con polviños brancos,
metéronlle un marrón
quedouvos ben ralado.

Coa lingua a fiada
Xa venen os malos
Aínda que molesten
Haiche que escóltalos

Aínda hai homes
que son uns machistas
matan as mulleres
son uns terroristas.

Por culpa dun penedo
teñen que desviar
a autovía en Mandín,
outra vez a escavar.

A estrada do Ladairo
Quixeron arranxar
Pero o único que fixeron
Foi porse a excavar

No Castro de Baroncell
Os maios cantamos
Presten moita atención
Que bo traballo levamos

En Verín só hai paro
E moitos concellais
Non hai vergoña
Nin tampouco ideáis

O alcalde do Oímbra
é gran tacañón,
non gasta nadiña
val todo para o caixón.

Na vila de Medeiros
Querían por unha antena
Como hai un xacemento
Quedámonos sen ela

Este ano o maio
vén adiantado,
sal ron as flores
con todo xeado.

O alcalde de Verín
Só pensa na súa mansión
Pense señor alcalde
Tamén na construción

Os días en Verín
non hai tempo dereito,
uns días val sol
outros podía chover diñeiro.

O campo de Bousés
Non serve para nada
Gastaron os cartos
En facer unha parvada

Aquí chega o malo
co canto do cuco.
Nos sen embargo
vimos ó instituto.

A vila de Verín
Sen un Plan de urbanismo
Isto non é serio
Parece un espellismo.

O campo de fútbol
de Lamardeite
ten toxos e xestas
non hai quen o "afeite".

A piscina de Riós
Xa está rematada
Só falta un bo biquini
Para poder estreala

Aquí vén o maio:
chorima e alecrín,
festa a esgallo
para os de Verín.

Señores políticos
En Verín cine non temos
A verse traballan algo
Que lio agradeceremos

Os de Vilardevós
Famosos van a ser
Saen ata na tele
Pensan que os van manter

No concello de Cástrelo
Gañou o Vicente
E puxo en Pepín
A auga comente.

No Castro Baronceli
houbo unha desfeita,
viñeron novos profes
comezou a tormenta.

Un auditorio ían facer
Na Vila de Verín
Pero a este paso
Verémolo en Pekín

Se vas a Vilardevós
Vai ó Bar Canguro
Que alí danche café
E se queres copa e puro.

Levántate maio
E ponte a criticar
Que chega a política
E tés para farfar

Antonio e Luciano
vanse xubilar,
o próximo ano
tranquilos estarán.

As prazas do Concello
Cotízanse mol alto
Pero a da biblioteca
Deu o gan salto

O equipo Vilardevós
Sobe a segunda
Esperemos que para o ano
Non caia da burra

O señor Rajoi
Quedou chorando
Poiso Zapateiro
Acabou ganando

No noso instituto
talamos galego
algúns profesores
non queren facelo.

Aínda quedan caciques
Coídese toda a xente
Non te das conta
E bótanche o dente,

As mulleres desta vila
Son moi espabiladas
Pero o peor disto
son as linguas afiadas

Din que é mellor
falar castelán
o galego é bruto
e soa fatal.

Co choio da biblioteca
É máis famoso Verín
Que o das Olimpiadas
este ano en Pekín

Os montes de Cástrelo
Están moi queimados
Porque os pirómanos
Táñenos caharruscados

O Partido Popular
perdeu as eleccións,
en Laza e Oímbra
tocan os trombóns.

Que non se confundan
que é o noso idioma
falámolo na casa
e tamén na escola.

Os Xogos Olímpicos
serán en Pequín.
Se eles non os queren,
que venan a Verín.

Queiman os montes
deixan todo negro
non sei que interese
teñen en facelo.

O señor Fraga
non se xubila
anda cun bo caxato
non se lie acaba a pila

Os alumnos de cuarto
Quedamos sen excursiór
Aínda que moitos días
Tivemos discusión.

Sexa ben honrado
O señor alcalde
Faga boas obras
que sexan de balde

Manda o narcotráfico
Na vila de Verín
Ata apañaron
A un garda civil.

O Bono no parlamento
Está encantado
Aínda que tantas ministras
Téñeno atolondrado

O Zapateiro
Gañou as eleccións
E fixo en Cástrelo
Un parque de atraccións

Zapatero este ano
Gañou as eleccións
Rajoi está deprimido
E dalle ao garrafón

Que pasa coa Esteban
Menuda desilusión
A este paso casa
Co vestido da comuñón

O hospital de Chaves
Acabaño de pechar
E agora os portugueses
A Verín se venen curar

Rajoi non se dá conta
Que Espe quere mandar
E todo o bacallao
Ela quere cortar

A Belén Esteban
Loira moi legal
Queda sen vestido
Vaino pasar mal

O baile do Chiki-chiki
Xa o bailan en Europa
A este paso
Levámonos a copa

Zapateiro gañou
Xa é presidente
Mentres o Rajoi
Dá cun canto nos dentes

O Sarkosí
Estache moi contento
Porque con Carla Bruni
Haiche moito movemento

O Chiki-chiki
Está de moda
Pero é unha canción
Que moito non mola

Fernando Alonso
volveu a Renault,
vaiche tan lento
parece un caracol.

A Isabel Pantoja
Anda deprimida
Porque o Xulián Muñoz
Sae calquera día

Co baile do Chiki-Chiki
Irnos a Eurovisión
Isto non é serio
Parece un folión

O Fernando Alonso
Corre mogollón
Pero cando ven Raikonen
Non solta o acelerador

Da cárcere xa saíu
O exalcalde de Marbella
A súa moza Isabelita
Faralle unha boa paella.

O chiki-chiki
Vai a Eurovisión
E algúns políticos
Van a "comisión"

O Papa este ano
A Bush foi visitar
Só He faltaba
Querelo confesar

A xente está preocupada
Marcharon os do tomate
Non fan nada polas tardes
Só comer chocolate.

Este ano en Eurovisión
Canta Chiquilicuatre
Cunha famosa canción
Que é un disparate.

As Olimpiadas chinas
Invaden o planeta
Haí que estar atentos
Que non leven escopeta

No de Fama
Só fas bailar
Peor éenA3 bandas
Que só fan pelexar

Co chiqui chiqui
a Europa irnos de ir
a ver se nos dan algo
só por asistir.

Vivimos en aldeas
Ñas que só hai vellos
Son sete rapaces
En trinta concellos

Agora o Ronaldinho
Non quere adestrar
Só atopa tempo
Para troulear

Subiu o pan,
tamén o leite,
grazasa deus
mantense o aceite.

Xa podían empezar
O Ave a construir
Ao paso que van
¡monos aburrir

O Barcelona
Ten un problema
Eche o Ronaldinho
Que xoga de pena.

Al Gore intenta
cambiar o mundo
e anda por ai
nun Fiat punto.

Empeza Operación Triunfo
Acaba Supervivientes
Todos ben enganchados
Aínda que sexa eos dentes.

O Iker Casillas
Agora vende seguros
Xa asegurou as mans
Por uns cantos duros.

Quedamos sen polos,
emigran os pingüíns
dentro de pouco
verémolos en Verín.

Chanel n° cairo
O Tomate tamén
Como non se aplome
Acabanche co Bardem

O Ronaldinho
Non dá unha patada
Sempre está no banquiño
Sen facer nada

Xa estamos cansos
De tanto escribir
Outro ano voltaremos
A facervos rir

O Paquirrín
Ten moita fama
E co anuncio dos sofás
Está sempre na cama

O Ronaldinho está lesionado
E marcha para o Milán
A saber cantos cartos
Por el pagarán

Se alguén He faltamos
Pedímoslle perdón
Que crean os vecinos
Que foi sen intención.
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