
culturagalega.org
3 / IV / 2004

Consello da Cultura Galega. www.consellodacultura.org
Pazo de Raxoi, 2 andar. 15704 Santiago de Compostela. Galicia

Contacto: Tfno: 981957202 / Fax : 981957205 / e-mail: redaccion@culturagalega.org

Fragmentos das coplas
dos maios de Ourense



Velle 2004 
 
 

Veñen os maios 
con aire tristeiro, 

levan o saio 
negro negreiro. 

 
Avanzan pola rúa 
cun pasiño lento 
e ten no ceo a lúa 

o rostro macilento 
 

Estas nosas coplas 
queren ser un berro, 

as doentes notas 
de música de enterro 

 
 

Once de Marzo, 
día neboento, 

ondea o negro lazo 
ó ritmo do vento. 

 
¡Ai, maíño, maio, 

que espiña tés cravada!. 
Aquel mencer de raios 

e fortes treboadas. 
 

Poetas e cantores 
somentes teñen vena 

para cantar dores 
e expresar condenas 

 
Sería unha ofensa 
falar de famosos, 

unha grave afrenta 
ós mortos silenciosos 

 
Maio, meu amigo, 

non pode haber festa 
con tanto asasino 
que hai nesta era 

 
Chora de pena 
no ceo sereno 

a Virxe da Almudena 
ante o crime madrileño 

 
 

Pais perderon fillos, 
nenos na orfandade, 

corazóns feridos 
negra Soedade. 



Carrabouxo 2004 
 
 

Coplas dos Maios de Ourense 
“O carrrabouxo” (Primeira parte) 

 
O símbolo ourensano 
é a roda do afiador, 

ero agora o Carrabouxo 
afías os chistes mellor. 

 
co personaxe estrafalario 

e cos chistes do Carrabouxo, 
todo-los días, La región, 
fainos sorrir un pouco. 

 
Como colleu tanta fama 

pra todo-los ourensanos, 
tampouco podía faltar 

na festa das coplas e maios. 
 

O Carrabouxo dos chistes 
e os carrabouxos dos maios 

son fillos do mesmo pai, 
que é o galego carballo. 

 
Na nosa verde Galicia, 
o mellor é o carballo 

pra dar sombra os pelegrinos 
nos camiños de Santiago. 

 
Uns alcaldes galegos 

Incluindo o ourensano, 
foron cumplir co preceoto 
de pelegrinos a Santiago 

 
Pero o alcalde de Toques 

non iba na comitiva, 
dixo que il non ten pecados 

anque moito o critican. 
 

Aquil alcalde dos toques 
tocará as de “Villadiego” 

por tocarlle a unha mociña 
que non quería tocamentos. 

 
Contra vento e marea, 
non tocou a retirada, 

porque pensa que a xusticia 
lle vai devolvela fama 

 
Aquí alcalde dos toques 

non tocou a retirada 
porque pensa que a xustiza 

lle vai devolve-la fama. 
 
 
 



O pai Silva da Bemposta, 
como un gato panca arriba, 
loita pra que non lle quiten 

a súa terriña querida. 
 
 

O novo campo de fútbol 
quéreno facer alí, 

a xustiza di que non, 
antes decía que si. 

 
Por ise tira e afloxa, 

sábecho Deos hasta cando, 
estaremos esperando 

pra estrenar o novo campo 
 

Aznar e Álvarez Cascos 
xa anunciaran a retirada: 

o que se retira a tempo 
nunca perde, sempre gaña. 

 
Quen non se marcha por nada 

é o Presidente Fraga, 
ten o espírito xoven 

igual lle pasa ó Papa. 
 

Cando o Papa veo a Madrid 
no Maio do ano pasado, 
dixo que era un xoven 
fe ochenta e tres anos. 

 
Fixéronlle un chequeo 

no primeiro foro dos maios, 
porque están debilitados 

e hai que revitalizalos. 
 

Os doutores recetaron 
catro urxentes trasnfusións; 

pra sanarlles a anoresia 
É o tratamento mellor. 

 
O concexal de cultura, 

si os maios collen forza, 
como un mago milagreiro, 

vai quedar na historia. 
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