
1.-Xa está aquí o 
entroido
rapazas, rapaces,
é tempo de festa, 
tempo de disfraces.

2.-Máscaras de covid
cambian de acepción
e trocan os virus
por imaxinación.

3.-Nenas e nenos
de todas as idades,
gozando da festa,
sempre en igualdade.

4.-As nubes pequenas
deixan o ronsel
para que o arco da 
vella
veña tras del.

5.-Os bufos aturuxan
cheos de ledicia
xogando entre as 
árbores
da nosa Galicia.

6.-Disfraces de 
conto
feitos coa ilusión
que nestas datas 
temos
no noso corazón.

7.-É tempo de 
coplas, 
é tempo de queimas,
é tempo de ogros,
de bruxas e meigas.

8.-Tivemos de todo,
moitos para elixir

ata indíxenas 
viñeron
da selva en Brasil.

9.-Este ano tivemos 
disfraces a esgalla
en partes do corpo
que os mecos nos 
mandan.
10.- Entroido de 
coplas,
tempo de lecer,
mecos de fantasía
con pel de papel.

11.-Collemos 
tesoiras,
cintas , pegamento,
para , co maxín ,
gozar do momento.

12.-  Explosión de 
cores,
traxes de deseño,
sen máis límite
ca o do teu enxeño.

13.-E agora chega 
o xoves de comadres
no que botamos ao 
lume
todos os nosos 
males.

14.- No corpo dos 
mecos
 desexos  poñedes
de que os males do 
mundo
se queimen con eles.

15.- As lapas 
lévanse
os nosos problemas,

e  entre as faíscas
esquecidos se 
quedan.

16.-Virán outros 
mecos
o ano que vén
e disfraces novos
 teremos que ver.
 
17.- Mais agora 
todos
recitamos ledos
espantando os males
na queima dos mecos.

18.- Repetide todos,
facédeo con forza
os versos que agora
trae cada estrofa.

ESTROFAS DA QUEIMA :

Ardede mecos,
ardede con presteza,
para que , con vós ,
o mal desapareza!

Lapas ,levade 
convosco
odios e problemas,
rancores,liortas,
virus e pandemias!

Convertede en cinzas
o que nos fai mal,
que o ano que vén
sexa máis normal !

Ardede mecos,
ardede os dous,
que a queima dos 
mecos
aquí rematou.


