
En esta terra, irmán ao ceo,
que de beleza xa ten o don,

polas mulleres, que son estrelas,
non lle envexamos a luz ao sol.

Pois a dozura
nelas nativa
en nós aviva

grada paixón.

A fermosura
que en si atesouran
é a que nos rouba 

o corazón.

Calo 1934



- Vamos correr o Entroido,
vamos comer a cacheira,

e despois vamos pro campo
a bailar a muiñeira.

- Comer ben e beber moito
e divertirse está ben, 
pero teredes coidado

de que non vos colla o tren.

- E pídovos o favor,
non direis quen fixo os versos,

que se se enteran as mozas
danme unha  tunda dos demos.

Luou 1946



Están en Vilar de Calo 
aprendendo castelán,

pois queren ser de Santiago 
antes de que chegue o verán.

Houbo de vacas en Mazas 
unha manifestación,

din que queren ir ó boi,
non á inseminación.

Á xente de Carballal
gústalle moito o traballo;

dan unha volta polo inferno
con tal de non atopalo.

Calo 1975



Están os de Mouromorto
dispostos a pelexar

pra que non poñan na aldea
unha central nuclear.

Os veciños de Balcaide
xa están medio enfadados

porque vaise enchendo a aldea
cos chalés dos millonarios.

Pola aldea de Texexe,
-moitos aseguran velos-

van a miúdo os marcianos
pra roubar das leiras grelos.

Calo 1975



Elas
Aquí estamos as mulleres

a correr o carnaval,
vimos a falar cos homes

que nos queren deixar mal.
Eles

Pois aquí estámo-los homes,
os machotes deste pobo,

vimos cantarlle a elas,
non pensen que somos bobos.

Elas
Téndesvos que dar de conta

 que somos todos iguales,
levamos os pantalóns

e fumamos se fumades.

Cacheiras 1985



En Cacheiras todo é bo,
boa xente, bos gaiteiros

pros que teñan moitos cartos 
tamén hai bos merendeiros.

Temos tabernas e bares
e tamén supermercados
onde venden as cousas

a prezos moi arreglados.

Por fin veu o teléfono 
por certo ben desexado,

podemos falar polo corno
o malo é ter que pagalo.

Cacheiras 1988



O que non temos agora
son muíños de regueiro

un tras outro deron quebra
o mesmo cós zapateiros.

Os hórreos están de adorno 
todos eles están baleiros,

xa non queda na parroquia
media ducia de palleiros.

Ninguén quere ser labrego
todos queremos folgar
e buscamos a maneira 
de vivir sen traballar.

Cacheiras 1988 



Elas
Coidado mozas solteiras

non deixarse enganar
polos mozos da patilla 

pois non saben traballar.
Eles

Algunhas aínda non saben 
nin lavar, nin cociñar

soio saben ir cos mozos
a beber de bar en bar.

Elas
Vós pensades que as mulleres

somos as vosas criadas,
ides todos pra taberna

e nos quedamos na casa.

Calo 1989



Axiña pasou o ano
e volveu o noso Entroido
vimos xuntos desfrutalo

porque nos queremos moito.

Somos todos boa xente
e nados na nosa terra

e andamos pola parroquia 
para facer boa festa.

A todos nosos veciños
moito temos que admirar

por ter industrias moi serias
sen roubar nin enganar.

Lucí 1993



Falando de boas cousas 
hai outras que van moi mal

son os velliños muíños
que abandonados están.

Cantos fermosos muíños
hai no río arruinados,

pobriños, como non choran
ninguén lles presta coidados.

Imos da-la despedida
e ata o ano que vén,

e que Deus nos garde a vida
para volvernos a ver.

Lucí 1993



Seixos, Cantoña e Regoufe,
A Igrexa e Espasande

pensando que son mellores
teñen o cabalo grande.

E os da burriña pequena
son o resto das aldeas

para que de cando en vez
lle trisque ben as orellas.

Todos somos boa xente
e tamén indiferentes

pero non nos coñecemos
se nos falan de intereses.

Luou 1995



Aquí estamos señores,
o coro da velloada,

pra que non digan os novos
que os vellos non valen nada.

Custounos moito traballo 
pra saír detrás do pote
cando acabe o carnaval 

iremos ó chapapote.

O mexillón está triste
por estar negro por fóra
e díxolle a berberecha

non te abras por Deus agora.

Cacheiras 2003,  
ano do afundimento do Prestige



Pois algúns dos voluntarios
algún só veu para velo
e aínda tiveron tempo

pra botar algún canelo.

Se algo levou pra alá
miña naiciña querida
ese acordar do galego
pró resto da súa vida.

O lío do chapapote
non é un lío calquera

porque aquí en Cacheiras 
xa chegou a carretera.

Cacheiras 2003,  
ano do afundimento do Prestige



Voluntarios, voluntarias,
sen descanso a traballar,

os que mandan uns a outros
dedícanse a criticar.

Mentres tanto o puto barco
alá no fondo do mar

o jalipote pras nosas costas
non para de vomitar.

Cando estaban algúns
de chapapote ata os juevos

un dos que manda máis 
seica andaba nos coellos.

Teo 2003,  
ano do afundimento do Prestige



Nunca máis! 
berra xa algunha xente cabreada.

En Madrid!
Ná de ná, pois seica non oen nada!

Nunca máis! Nunca máis! 
É o que berra decote 

Non queremos volver!
a pescar no chapapote.

Teo 2003,  
ano do afundimento do Prestige



Os rapaces de hoxe en día
o que fan ídelo ver,

xa que de quince pra riba
fan os pais estremecer.

Só pensan en que chegue
pronto a fin de semana,

pra atoparse coas rapazas
e así mata-la gana.

Os que teñen dezaoito 
presumen de moi machotes,

e o que máis trincan é “güiski”
con Coca Cola de bote.

Teo 2003



Hai que ver como hoxe en día
está a nosa xuventú

témolos moi enganchados
ós videoxogos e o Facebú.

Se queren botar parella
van de contado poñerse ó chat

danlle se atopan algo
eu quero verte que vou fojetear.

Usan os ordenadores
os de cincuenta os de sesenta pra poder ligar

e estamos todos pasmados
porque o Papa en Roma sabe chatear.

Teo 2013



O que nos deixa abraiados

dicímolo abofé,

cando algún di entusiasmado

botei un polvo por internet.

Que fuchiquen coa pantalla

iso señores non é normal

porque cando remate

como estará a pobre gaita do chaval.

Xa non saben o que queren

eles agora isto veno moi normal

tampouco se dan de conta

que iso hai que facelo como antes, sempre ó natural.

Teo 2013



Isto vai pra os que gobernan
que teñen a un por tonto
a nós mátannos á fame
e eles viven do conto.

Como é tempo de chourizos
de cachucha e de rabelo

imos facer un cocido
que sobra con que facelo.

Se queres botar tenreira 
non pases moito traballo 

nas oficinas do estado
tes uns vacas do carallo.

Teo 2013



Pra atopar uns bos marráns 
que sexan grandes e gordos

pasar polo Parlamento 
que hai moitos e están moi xordos.

Entre todos os políticos 
hai lacóns coma primores,
pois son todos de primeira

duns porcos moi comedores.

Pra grelos, a nosa horta,
pra patacas Coristanco,

uns chourizos caralludos
hainos en calquera banco.

Teo 2013



Ai, moito recollen os vellos
ai, puntos ata algunha coma

ai, podían facer o mesmo
ai, co asunto do idioma.

ai lalelo ai lalalalá.
O noso galego

estano a estragar
é a nosa lingua 

haina que coidar
haina que coidar 
haina que coidar

o noso galego 
estano a estragar.

Teo 2013



Vellos e mozos de Calo 
vinde todos ó Outeiro

que este ano o Entroido
é unha cousa de medo.

Hai un coro que é de veras,
dá gusto oílo cantar

entre homes e mulleres 
fixeron un ai-la-lá.

Tamén vai saír outro 
que lle chaman “Os Rebeldes”

e son todos de Balcaide,
van facer rir a xente.

Calo 1954



A xente non ten conciencia
nin sabe o que está facendo

entre todos este mundo 
de merda estamos enchendo.

As troitas dos nosos ríos 
brincan que dá xenio velas,

hai tanta merda na auga 
que non hai sitio para elas.

Nos ríos están guindando 
todo o que lles dá a gana,

latas animais mortos,
neveiras e palanganas.



Prenden lume ós nosos montes
sabe Deus con que intención,

a vida dos nosos fillos 
non vai a ter solución.

Pra saber como é unha árbore
han ter que mirar os libros

e non haberá patacas, 
nin grelos, millo nin trigo.

Isto vai ser un deserto 
moi mal o imos pasar

cando nos boten a bomba
non vai ter a quen matar.



En vez de acabar co mundo 
dun bombazo tremendo,

entre todos pouco a pouco 
estámolo desfacendo.

Tamén hai algunha industria
que a parroquia contamina

preguntádelle ós de Francos
pola area da cortiña.

Diranvos que cando chove
énchense as leiras de area,
o gando berra por herba
e non poden ir collela.



Cantemos rapaciños
polo ben do noso lar

herdanza que deixaron 
os avós dos nosos pais.

Queremos nogueiras 
e un bo piñeiral

fermosos castiñeiros 
no chan de Breogán.

Deixémo-los carballos
que dan sombra á romaría 

frescura desexada
para o ben da nosa vida.

Cornide 1990



Lembremos a Veiga
e ó noso Pondal, 

a bela Rosalía
e o noso Castelao

Falémo-lo galego 
e non só o castelán 

cultura dunha historia 
que os neniños amarán.

Cornide 1990



Menos eucaliptos 
que secan o chan

a auga nos regueiros
e as fontes no verán.

Loitemos todos xuntos 
polo amor e pola paz,
por un futuro limpo 

sen odiar nin enganar.

Cornide 1990



Eles
Acudide ó santo Entroido

cunha xerriña de viño
se queredes que este santo 
vos prepare un maridiño.

Elas
Cando queremos un home 

non nos fai falta traer nada,
con ensinar unha perna 
xa temos unha manada.

Eles
Estades perdendo o norte

tedes alucinacións,
da cintura para baixo

temos nós os pantalóns.

Calo 2001



Que a unión fai a forza
dise nun vello refrán,

pero aínda quedan moitos 
que pouco caso lle fan.

Xúntanse pra gaiteiradas 
que pra outra cousa non;

nin miran os seus problemas 
nin lle buscan solución.

Estamos ben atontados
con fútbol, televisión,

quinielas e lotería
e con bailes de salón.

Calo 1975



Os problemas da súa vida
xa ninguén os quere ver,
prefiren ir pra taberna 
 a encherse de beber.

E mentres que nós xogamos,
e bailamos e bebemos,

chúpannos o sangue uns bichos
que todos ben coñecemos.

Calo 1975



Todo o que por nós se faga,
nós o temos que facer,

que o que outros nos dean feito
pouco nos vai a valer.

Traballadores! Labregos!
Mozos! Hai que espertar!
O que queira ser persoa

que non se deixe embobar.

Calo 1975



Un bo feixe de mentiras
é o que imos contar ,

pero se fosen verdades,
habíanlles de gustar.

Este ano vai ser bo,
podémonos alegrar:

que van subir os soldos
e os prezos van baixar.

Seica van asegurar 
tódolos traballadores,

e van a poñer á liña
ós patróns estafadores.



Acabaranse os caciques 
e os comerciantes ladróns
e os pobres da parroquia
terán cartos a montóns.

As salas e as discotecas 
aínda van ter que cerrar,

pois, como a xente é tan lista
nelas xa non quere entrar.

Disque ata os emigrantes, 
se queren, se poden vir,

pois aquí vai a sobrar
onde gañar pra vivir.



Están tódolos rapaces
que reloucan de contento:
na escola ensinan galego

por orde do axuntamento.

Xa non fai falta ser rico 
pra ir á universidá,

porque, deste ano en diante
non hai selectividá.

Aínda que son mentiras,
non se poñan a chorar,

que, se Deus quere, co tempo,
chegarán a ser verdá.



A xente desta bisbarra
non se sabe o que pretende,

gústalle que haxa festas
mais de axudar non entende.

Os mozos ata este ano
falaban enchendo as bocas,

as festas vanse facer 
porque nós temos pelotas.

Esas frases xa non valen 
e invertéronse os papeis,

pois na comisión deste ano
case todas son mulleres.

Solláns 2012



Da xente que nos goberna 
debémonos de coidar,

o que non vale para elas 
xa cho mandan enterrar.

Se nós pensamos o mesmo
medindo coa mesma vara,
había que enterralos todos
pois ningún vale para nada.

O rolo está ben montado
só hai que ter decisión,

por matar uns poucos vellos
auméntanlle a comisión.

Solláns 2012



Elas
Andamos todas contentas
cantando polos camiños,

que os mozos que hai agora
son todos uns borrachiños.

Eles
Seremos todos borrachos

e todo o que vós queirades,
aínda que sexamos pelellos,
sen nós non vos arreglades.

Texexe



Elas
Mociños, tede vergoña

pra facer algunhas cousas,
que se seguides con elas

non vos van falar as mozas.
Eles

Vós xa non falades nunca
cando non tedes a quen,

que cando estades sen mozo
ben rabexades por el.



Elas 
Nós sempre temos a culpa 
dos males que vós facedes;

queredes saír coa vosa
pero casar non queredes.

Eles
Pensades tódolos días 

na faena de casar,
que se o mozo é algo parvo,

xa o queredes enxaular.



Elas 
Algúns mozos que falades

tedes pouco quen vos queira,
que pra casar cun larpán
é mellor quedar solteira.

Eles
As que sodes presumidas

tede vergoña e calade,
que andades nas romarías

sen ter un can que vos ladre.
Elas

Pois por moito que ladraran
sería tempo perdido,
porque non faría caso
a un canciño cativo.

Texexe


