
O PROFESOR MALA BABA 
 
O profesor Mala Baba 
o cabecilla do lugar. 
Arrastra a todos os seus secuaces 
a ser perversos e actuar. 
Ven sempre coa súa boa planta, 
duchadiño e peiteado. 
Pero baixo a súa bata, 
escóndese o poder máis malvado. 
Non pensedes que é unha bomba, 
ou unha arma nuclear. 
É algo con moito máis brillo. 
Debaixo da bata leva, 
o chandal do mercadillo. 
As veces cambia 
e ponse unha camisa, 
os dias que temos festa 
ou hai que ir a misa. 
O chandal dalle forzas para 
mil maldades idear 
iso si, él non corre, 
non se vaia hernear. 
Moito acrosport, 
e moita carallada, 
os nenos con maniotas 
e él sen facer nada. 
Correr non sabe pero 
O ben que se lle da mandar! 
Moita cara de santiño 
pero non te podes nin fiar. 
Parece que é pouca cousa 
pero ten un poder sobrenatural. 
Esa forza que só teñen 
os que beben Tropical. 
Cóllete por alí, 
cóllete por alá. 
dache voltas mil, 
e cando te das de conta 
tes que pedir un rescate 
a Garda Civil. 
O de ser científico malvado 
é algo temporal, 
a ilusión da sua vida 
é montar un taller no Oural. 
Un deses de reparación 
cheo de posters de Cristiano, 



con repostos de tapacubos 
para dous ou tres anos. 
Alí no taller acordarase 
dos seus ex compañeiros 
Mira que eran boas as rapazas! 
Por qué sería tan puñeteiro? 
 
 

O PROFESOR MALA LEITE 
 

O profesor Mala Leite, 
outra boa peza, 
a metade das maldades 
saen da súa cabeza. 
Moitos experimentos 
fainos no comedor, 
xunta sopa con guindilla 
para que te che dea ardor. 
Moita crema, moito puré 
moita pescadilla, 
e non se cansa de poñer 
a trapallada do flan de vainilla. 
Ten un master en escaqueo 
pode hasta conferencias dar, 
invéntase falsas urxencias 
para que a clase téñaslle que vixiar. 
Mala Leite ou Moita Cara 
poderíase chamar, 
pode facer mil volteretas 
con tal de non currar. 
Iso si, vai a moda 
con abrigo polar, 
que parece que vai os Alpes 
a cima alcanzar. 
Gústanlle os complementos 
sobre todo se non son del, 
abrir e pechar bolsos 
faino… A outro nivel! 
De memoria anda tocado 
e sufre un problema moi común 
sempre que desaparece algo, solta... 
Non sei nada! Eu non fun! 
No fondo é moi romántico 
e moi entregado, 
sobretodo co Mala Baba 
¿Estará namorado? 
Nuns anos poderase retirar 



deixar os gomets e tanto ler, 
e co seu compinche 
montar o taller. 
Serán socios do negocio 
repartindo as faenas, 
un tirará polo sector das rodas 
e o Mala Leite polo das antenas. 
Alí os dous charlarán 
sobre a sua vida laboral. 
Mira que tiñamos compañeiras 
guapas 
simpáticas 
amables 
encantadoras 
boas 
traballadoras! 
Por qué nos portaríamos tan mal? 

 

O científico correcaminos  

 

Eu son o científico correcamiños 
De todos o máis experto, 
sei de moitas cousas, 
son o rei dos coñecementos. 
 
Fixen moita formación  
para poder innovar no meu traballo, 
sei de xentes, lugares, viaxes, 
ata sei cociñar rodaballo. 
 
Domino a tecnoloxía 
con gran maestría.  
Tal é a miña destreza, 
que coa aula de informática 
conquisteille aos meus alumnos 
o corazón e a cabeza.  
 
Teño moita cara de bueniño 
Pero sempre levo a arma no bolsillo, 
disposto a sacala e ameazar 
a calquera que me veña amolar. 
 
Cheguei ao colexio coa teoría moi ben aprendida 
Pero a práctica non é tan divertida.  
De ser un home tranquilo e relaxado 



pasei a desatarme e acabar aloucado.  
 
Mentres tanto eu  tódolos días  
sigo coa mesma historia, 
marcho para casa  
que teño que facer masa. 
 
Aínda que pareza Dalí 
pintando non son nada artista, 
pero cantando e tocando  
convírtome no rei da pista. 
 
Con tanto afán de coñecemento 
parezo un home do renacemento,  
coñezo a todo o mundo con nomes e apelidos 
da igual que estén mortos ou vivos.  
 
-Non coñeces a Manuela López Gómez? 
Sí, home. Que émuller de Emilio Pérez Ojea,  
que é o cuñado de Javier López, 
un rapaz que traballa nun taller de repostos do Oural 
que montaron dous socios  
que son os cabecillas do mal.  
 

 

O CIENTÍFICO LEXISLADOR 

 

Isto é un desastre!! 

Vaia desbaraxuste!! 

Con tanta modernidade 

Non hai quen traballe…! 

Non hai máis que plans, 

Invádennos os proxectos. 

Que si Excursións, celebracións 

Ensina con divertimento. 

Pero xa veño eu co freo. 



Son o científco das palabras, 

con  gran talento facendo  leis. 

Coidadiño conmigo amigos! 

coas normas, e todo o que sei. 

Da miña lei non libra ninguén: 

nin os que semellan ter boa fe, 

nin por coñecer o mundo enteiro 

 ou ter amigos daquí a Australia. 

E menos os  mans lixeiras 

aficionados aos rexistros: 

coches, bolsos, abrigos… 

Sempre tramando maldades 

E  facendo argalladas 

Sen contar unha verdade. 

 

Veño moi ben acompañado 

E con moita resolución, 

Pois Con gran inxenio redatei 

A nova lei de educación 

Para aplicar en Brollón. 

 

Aplicando a miña reforma: 

Todo vai mellorar: 

Deixádevos de normas escritas. 



De acompañalos  nas subidas  

Que non fai falta tanta historia. 

Faslle un aceniño dende arriba 

e suben veloces e á carreira. 

Deixádevos de tanta innovación  

que eu teño a solución: 

“Guiádevos permanentemente 

pola miña constitución” 

 

 

O CIENÍFICO CURANDEIRO 

 

Eu invento as menciñas 

Para calquer enfermidade. 

Teño cun gran consultorio 

E un laboratorio de prestixio. 

Se me contas os teus síntomas, 

Prepároche a túa pócima, 

Para ti personalizada 

E a cura asegurada.  

 

A miña fama sonada 

traeme pacientes a mogollón. 



Máis dende o cole de Brollón 

Chegou unha misión delicada. 

Preciso do meu gran tino 

Para curar os mestres 

Que soñan con ser científicos 

Convertíndose en inventores 

E causando grandes temores. 

 sen tregua polo colexio. 

Urxe abordar un proxecto, 

Con moito talento 

Que atenda moitos males 

E cure os meus compadres. 

 

Púxenlle toda a boa fé 

E unhas gotiñas de café. 

Un carro de paciencia, 

un camión de tranquilidade, 

e un tren de bondade…  

Engadínlle un mapa mundi 

A constitución e a LOMCE 

Remexín todo e a pota 

 A macerar por un mes. 

Máis este caso non é doado 

Para frear tanta actividade 



E pedín axuda  a expertos. 

Que aquí hai moita maladade. 

Está en camiño Santo Xob 

E un séquito de mediadores 

Maxistrados e procuradores 

Haber se que se lles ocorre  

Para reolver a situación 

E por a Paz en Brollón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


