
Coplas para un maio, agasallo de Xoan Alonso "Pipa" 

Din que estamos a gastar 

moito carto en fotocopias, 

non sei o que van facer 

cando imprimamos as coplas. 

 

Maio xa peta na porta, 

Maio amosa o fuciño 

ninguén vai coller fiuncho 

este ano no camiño. 

 

Aquí estamos outro ano 

as formigas de AER, 

paseniño camiñando 

que hai moito que facer. 

 

Moito lixo que limpar, 

moita broza que barrer, 

se falaran as paredes 

non se salvaba ninguén. 

 

Maio cabalo de ouro 

xa escoito o teu trotar, 

dende o monte baixas ceibe 

até a porta do meu lar. 

 

Nos campos medran as flores 

alleas ó noso medo, 

nós que eramos tan grandes 

agora somos pequenos. 

 

Maio ti ven onda min 

que eu te hei de protexer 

cas manciñas que me deron 

ai, no día de nacer. 

Íase caer o mundo 

se formábamos goberno, 

comentaba máis de un 

que agora está no inferno. 

 

Falando enténdese a xente, 

e escoitando tamén 

porque co que nunca escoita 

pouca cousa vas facer. 

 

Abride todas as fiestras 

que Maio xa ven chegando, 

seica o viron polos montes 

entre a herba xogando. 

 

Este vai ser un bo ano 

para facer marmeladas 

cubertas de flores blancas 

as moreiras adobiadas. 

 

Anda a xente do PP 

coma galos sen cabeza 

tentando saír nas fotos 

entre escombros e a maleza. 

 

Dende que marchou Javier 

de expedición ó congreso 

no PP de Redondela 

andan a dar paus de cego. 

 

Para cando chegue Maio 

eu voume vestir de festa, 

farei un traxe con flores 

e un sombreiro para a testa. 

Farei unha garabata, 

tamén farei uns zapatos 

cando me deixen sair 

cas follas dos meus carballos. 

 

Mira que ghuapos estamos 

con traxe e garabata 

non se nos caen os aneis 

cando metemos a pata. 

 

Din que a Daniel Boullosa 

roúbaronlle a súa alma, 

só falta unha foto del 

en calzóns ou en pixama. 

 

Maio achégate onda min, 

vente deitar no meu colo, 

que eu sen o teu agarimo 

vou rematar medio tolo. 

 

Temos un virus na casa 

que nos entrou pola fiestra, 

agora andamos todos 

batendo na nosa testa. 

 

Nesta crise sanitaria 

Pedro e Pablo andan perdidos 

coma polos sen cabeza, 

coma animais feridos. 

 

Non hai moito que facer 

sigan todos os consellos, 

moito ollo cos cativos, 

as cativas e os vellos. 



Coplas para un maio, agasallo de Xoan Alonso "Pipa" 

Anden con mito coidado 

moito ollo co goberno, 

pola mañá din que branco 

pola tarde din que negro. 

 

Nesta crise sanitaria 

din que hai moito experto, 

cada un di unha cousa 

non sei quen está no certo. 

 

Para cando chegue Maio 

porei xestas amarelas 

penduradas do meu carro, 

nas portas e nas xanelas. 

 

Hai que se protexer ben 

ca axuda da natureza 

de feitizos e meigallos 

que nos rompen a cabeza. 

 

Atenda señora Digna 

ás cousas da veciñanza 

deixe as cousas de partido, 

os mítines e xuntanzas. 

 

Ainda que fique na casa 

o mundo sigue xirando, 

as  horas coma paxaros 

polo ceo van voando. 

 

Van voando sobre o mundo, 

sobre os sucios tellados 

que polas choivas pasadas 

estanche todos mollados. 

Onte contoume unha amiga 

unha fermosa historia, 

que a xente fai cola en Vigo 

para ir no Nadal na noria. 

 

O alcalde Caballero 

as praias vai dividir, 

xa lle chaman o Moisés 

os de Tokio e Verín. 

 

Ó noso alcalde veciño, 

campechano Caballero 

polas ideas que ten 

xa lle chaman o Bombeiro. 

 

Hai landras na miña horta 

que as vai vir apañar, 

botaime unha axudiña 

que ben o hei de pagar. 

 

O paporrubio común 

ten o peito alaranxado 

coma unha agulla pequena 

o seu bico afiado. 

 

Xirlin canta para min 

dende a túa gaiola, 

quen me dera o teu canto 

pousadiño dunha póla. 

 

Asomouse un pardal 

ó limiar da miña fiestra, 

tiña o bico encarnado 

e branca a súa testa. 

Ahí ven o Maio florido 

coma un lobo famento, 

sorindo vai sobre a herba 

axitada polo vento. 

 

Até aquí as miñas coplas 

para á xente de AER, 

para toda Redondela 

para os que as queiran ler. 

 

Unha aperta ben sentida 

co meu corazón na man, 

un bico dende esta beira 

dende onde escoito o mar. 
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