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Gonzalo Vilax
Despóis de grandes esforzos
da amada corporación.
Superada a oposición
da escura trama veciñal,
eu, Bugallo, o Gran Xestor
e, de obras, o concellal,
deixámosvos os Concheiros
novos coma unha patena.
E aínda que algún paria
(amargados, que dan pena,
coma eses da Unitaria)
só pense en nos criticar,
(só co ánimo de enredar
mostrando lousas quebradas,
con fotos manipuladas),
en verdá, en verdá eu digo:
se as obras foron suplicio,
se son unha chapuzada,
se non valen para nada...
pois nos pasados comicios,
non me votaras, amigo!
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Fuco
Ao erguerse,
as padeadoras seguían na rúa.

Ada Casagrande de Grava
Locindo a crista
como un sangrante casco guerreiro,
a ollada dura e alumeante,
o forte e áxil pescozo ergueito,
empolainado, calzada a espuela
co señorío dun cabaleiro,
en circo o rabo de longas prumas
cheas de escuros, limpos refrexos,
como un rei mouro por antre o cemento,
solene, mudo, vibrante, teso,
vai antre as pitas do seu comando
o Bugallo miserento.
Adaptación de Cabanillas
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Nel Machacasaurio Serantes Castillo
Pobriños, non temos por onde pasar
Laios e choros do pasado,
Canto temos que ajuantar!
Todo sexa polo ben do Camiño
E da xente que nos ven visitar
Amoréanse, berran, fan ruido
Polo cartos fannos madrugar.

Laura Formoso
O teito é de cemento.
De cemento son os muros
i as tebras.
De cemento é o chan
e as reixas.
As portas, as cadeas, o aire,
as fenestras, as olladas
son de cemento.
Os corazóns dos homes
que ao lonxe espreitan,
feitos están tamén de cemento.
I eu, morrendo, nesta longa
noite de cemento.
(Desculpas, Celso Emilio)
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Án ✫ Ela
As obras de Concheiros
sonche cousa de asustar,
o Bugallo, sen complexos,
di que son para flipar.
Ai, Bugallo, queridiño,
moito has de recuar!
A rúa faise anaquiños
sen ti podela inaugurar!

H Punto Rei
Que saibas que polas noites
xa non facemos ruido
pois é favor peregrino
que estes poidan descansar
mais as veciñas e veciños
de Concheiros e San Pedro
non quedaremos durmidas
coas obras do alquitrán

Millán Fernández
Foi bugallo vir
o zorreo a sorrir
fochancas por alá
fochancas por alí
(tradicional)
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Porrala Do Castiñeiro
Fodidas fendas
Que fan ferver
A faciana da tarde.
Feridos furados,
Firmes e fastuosos,
Abafan o fado
Do afoutado fin...
Fenecerán nalgures...
Pero de seguro ficarán afincados aquí...
Afírmoo con fervor.

Paulis Ghilton
Tanto camiñaches descalza polos meus soños
que os teus pés viraron negros
coma se foses veciña dos Concheiros
neste ano Xacobeo

Manuel Lareo Pérez
Para tapar a desfeita de Bugallo no caminho
Os estómagos agradecidos
lembraranse de festexar o ssssMartiño
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Lucía Del Río Casanova
Os veciños pouco importan
que non traen riqueza algunha
máis non prives aos peregrinos
da beleza desta rua.
Que vexan como é que viven
os oriundos do barrio
que o chegar á xona vella
solo hai iogur e xeado.

Euri Castillo
Vexo no chan unha dor,
unha dor de verdadeiro arrepío
rompeu meu chan na cidade,
moito antes que chegara o frío.

Xiana Arias Rego
Beirarrúa de Viguri
o teu novísimo chan
ten seis capas de pitillos
e outras tantas de alquitrán

-9 -

Chus Prol
Tres cousas hai en Concheiros
que non as hai en Europa:
os tubiños, as fochancas,
beirarrúas asfaltadas.

Teko Mai
Paseando por Concheiros
Só coa luz que da a lúa
Torcín ay o meu nocello
Có burato da beirarrúa
Có burato da beirarrúa
Torcín ay o meu nocello
Queren a veciñanza coxa
Os señores do Concello

Altan Rodriguez
A merda o sol seca
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Nom Definitivo
#quediolopaghe, Xosé:
Antes eras un amigo
pero agora
me cago en tu puta madre
me cago en tu puta madre.
(Neotrobadorismo II, #findelacita de Ronseltz)

Iria_0filter
Longa obra de pedra
Concheiros é de mala pedra.
De mala pedra son os albergues
i as tebras.
De mala pedra o chan
i as frechas,
as portas,
as cunchas de vieira,
o aire,
as bandeiras,
as perdidas olladas dos guiris,
son de mala pedra.
Os bastón dos peregrinos
que nada respectan,
fan un ruido de carallo
contra a pedra.
I eu, morrendo
nesta longa obra de pedra.
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ROMANCE DOS CONCHEIROS
Xoglares dos Concheiros
Nunca na vida rexedor municipal
Fixera obra tan monumental.
E por iso merece don Bugallo
Unha estatua montado nun cabalo.
Foi a obra de tanta duración
Que a todo o mundo lle chamou a atención.
De Concheiros a San Pedro montaron mogollón
Entre unha fochanca e un socavón.
Arrincaron cun gran cruce
Que aos nosos ollos reluce
Para que os peregríns xacobeos
Fixeran ben os paseos.
Pero o chan era tan liso
Que ninguén sabía onde estaba o piso.
Nin os coches podían pasar
Nin os peóns tampouco cruzar.
Árbores prantaron aos dous lados,
Para estarmos á sombra cobixados.
Pero fixéronno de xeito tan nefasto
Que a quen lle daban sombra era ao asfalto.
Con beirarrúas tan anchas e lisas,
Que os coches as encheron con prisas.
Todo era moi liso e moi fino,
E Bugallo dixo: “e que é moi parisino”.
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Pero foi nos Concheiros onde a excavación
Foi digna do máis grande faraón.
Comenzou cando a Covid chegaba,
Pero despois nunca remataba.
Un día facían un burato
Que tapaban outra vez despois dun rato.
Metían cañería e conducción
Pero todo sen ton nin son.
Os peóns andaban cabreados,
Cambiando sempre entre os dous lados.
Os conductores tiñan que ir a quince
Mentres os peóns facían un esguince.
Ata que un día cheo de emoción
Fixo un comunicado o faraón,
Anunciando por fin o asfaltado
Aínda que fora por un só lado.
O asfalto fraguaba ou non
E o mesmo lle pasaba ao formigón.
Pedíronlle a Santiago que no segundo xacobeo
Poideran dicir: “agoro que o vexo o creo”.
Quedou da obra tan grande memoria
Que o señor Bugallo entra xa na historia,
Facendo sen celeridade
Unha rúa para a eternidade.
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