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Carmen Ruibal Picáns:  “O Souto Morto” 

Santa Compaña
dos castiñeiros.
Do mal cativo
todos morreno:
Corpos retortos
como xemendo.
Tácita queixa
dos toros vellos.
Verde gafura
de brións e fentos,
no cerne podre
dos castiñeiros.
Pranto de follas
e guizos secos.
Ponlas espidas.
Infindo inverno…
(Galicia infinda, 1963)

Giovani Cavalli :   “Cousas do outono”

Andan á roda no ceo
os fillos do sol e a choiva;
as árbores xogan ás chapas
cos patacóns das súas follas.
De brétemas alfaiate,
fíxolle o río roupa ao val,
coa tesoira das raiolas
anda o sol por lla rachar.
Nas amoladeiras nubes
o reuma, bo zapateiro,
afía as súas coitelas
para traballar no inverno.



Noa Durán Costas: “ Cousas de outono”

Xabier Ferro Miranda: “ Aí vén o maio”

Ahí ven o Maio pola porta do xardín,
ahí ven o maio de enterrar ao pai Abril,
(O Maio garrido cansiño de chorar,
enxoitou o seu pranto con panos de luar).

Ahí ven o Maio pola porta da campía
ahí ven o maio, galán da cotovía,
(O Maio garrido tiña un cambai brunedo,
o sol espafarrapóullo côs seus dourados dedos).



Ahí ven o Maio pola porta da debesa,
ahí ven o Maio côs seus brincos de cireixas.
(O Maio garrido anda a bebelos ventos
pola terra, rapaza de doces arrecendos).

Ahí ven o Maio pola porta do soutelo,
ahí ven o Maio có seu colete amarelo.
(O Maio garrido, nos intres de vagar,
có mestre rouxinol adeprende a cantar.

Ahí ven o Maio pola porta do valado,
ahí ven o Maio cô seu traxiño branco.
(O Maio garrido, para saudar o vran,
pon luvas de etiqueta  con frores de S. Xoán).

Ahí ven o Maio. ¡Ábrelle as portas, moza,
que trai, por gorentarte, caraveles e rosas!

Alí ven o Maio,
Maíño, Maiolo;
na verde camisa
botois de amerodos;
monteira frorida,
a roupa das festas;
e un caraveliño
por riba da orella;
pieites de silveiras
pieitanlle o cabelo,
anda a namorare
coma un mozo cedo.

Delgado Gurriarán, Florencio M. (1981) Cantarenas. Poemas, 1934 - 1980  (Bebedeira, Valdeorresas, 
Dionisias) (A Coruña: Edicións do Castro)



Adán Cutrín Otero 1º ESO B
PANDEIRADA

Nenas, vinde á pandeirada,
Que sinto no peito o adufe
Do meu desexo, rapazas.
Os ollares churrusqueiros

son mans a bater no adufe
que anda a soar no meu peito

Nenas, vinde á pandeirada,
A pór acordes co adufe
Ás ferreñas das risadas

( Estoupe, que estoupe, que estoupe o
pandeiro;

nas bocas floridas que estoupen os
beixos;

estoupen os risos e os salaios ledos;
estoupe o xustillo, gaiola dos peitos)

Ledicia de pandeirada:
Arcos-peitos, branco-adufe,
Frechas-tentacións o rachan


