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Fraseoloxía e paremioloxía recollidas no concello de Coristanco

Preséntase, a seguir, a recolleita de frases, refráns e expresións empregados en Coristanco, concello 
do  interior  da  Terra  de  Bergantiños  (A  Coruña),  cuns  7.210  habitantes  galegofalantes,  case  na  súa 
totalidade,  e  pertencente  lingüisticamente  ao  bloque  occidental.  Zona  que  aínda  conserva  un  léxico  e 
fraseoloxía anterga e moi peculiar, dificilmente coñecido fóra do contorno ou ben con expresións habituais 
pero cun uso diferente ao coñecido.

O xerme desta recompilación atópase  no programa de dinamización da lingua do bienio 2009-
2010 promovido polos Equipos de Dinamización da Lingua Galega dos colexios públicos situados no 
bordo meridional do devandito concello:  CEIPs de Bormoio-Agualada e  Canosa Rus. O celme desta 
recolleita conxunta é aportar un grao de area á conservación e potenciación do noso patrimonio lingüístico-
cultural. Dicir que todo o mérito é dos nenos e nenas destes centros e das súas familias que son os 
depositarios dese saber e, en certa medida, gardiáns para que esa riqueza non se perda.

Entre os motivos que levaron a emprender a iniciativa destacar a necesidade de evitar que o legado 
fraseolóxico  dos nosos  maiores  desapareza  con eles  sen recollelo  para ensinarllo  e  promovelo  entre  as 
futuras xeracións. 

Os  resultados  consideramos  que  foron  satisfactorios,  bastante  produtivos  e  moi  enriquecedores 
lingüisticamente, sobre todo no primeiro ano, toda vez que no segundo as fontes de información case eran as 
mesmas que os do anterior e as frases ou léxico xa nolo aportaran o primeiro ano. Con todo, recolléronse 
algo máis de 700 palabras, algunhas delas moi difíciles de escoitar fóra da zona de influencia dos dous 
centros con ese significado (exemplo  carolos para referirse ás noces, ou carolas para citar aos froitos do 
piñeiro,  as pinas, etc) e máis de 600 expresións feitas e refráns que son as que figuran a continuación. 
Incluíronse  todos os  aportados,  tanto  expresións  feitas  coma refráns,  mesmo aqueles  que eran bastante 
coñecidos, eliminando, iso si, os duplicados por apareceren en máis dun informante.

O sistema de traballo para a recollida consistiu na entrega ao alumnado de Infantil e Primaria dunha 
ficha dobre na que as familias ou o propio alumnado plasmaba as frases feitas, locucións ou refráns nunha 
das caras e na outra o léxico referido a traballos, utensilios, etc. tradicionais ou non tanto. Facíase fincapé en 
que recollesen aquelas que escoitaban aos seus avós e aquelas que usadas fóra da súa contorna percibían que 
non se entendían.

Os membros dos Equipos de Dinamización, de ámbolos dous centros coordinaron a recollida deste 
material  e,  por parte dos dous coordinadores,  baixo a coordinación xeral de Evaristo Domínguez Rial 
(Coordinador do Equipo de Dinamización do CEIP de Agualada) procedeuse a dixitalización, clasificación, 
numeración e elaboración dun exemplo no que se use esa locución. En ningún momento pretendemos facer 
un estudo lingüístico ou unha análise lingüística das mesmas, xa que ese non era o noso obxectivo, senón 
evitar  que  se  perdesen,  recuperalas  antes  de  que  se  deixen  de  usar  definitivamente  e  dar  a  coñecer  a 
peculiaridade fraseolóxica e léxica da zona que aínda está viva.

Con cada expresión realizouse, en primeiro lugar, unha indicación básica da súa tipoloxía, seguida 
dunha explicación breve do seu significado e, por último, unha exemplificación do uso da expresión que 
figura como entrada, en cursiva e subliñada. Moitas das expresións que se inclúen están usadas en sentido 
figurado, polo que, o significado real das palabras non coincidirá coas mesmas, fóra dese contexto.
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Aínda que os ditos e refráns da segunda parte poderían entenderse por si sós, tamén se inclúe o 
significado e un exemplo para situalos no seu contexto.

Moitas destas palabras, frases e refráns son usadas polos maiores das casas dos nenos e nenas pero o 
certo é que a pesar de ser unha poboación, en xeral moi avellentada (a idade media dos habitantes das 
parroquias desta zona de influencia estaría por riba dos 55 anos), aqueles que teñen menos de 70 xa case non 
usan as frases e o léxico porque os traballos aos que se refire ou os utensilios citados non se empregan nos 
traballos cotiás e, no mellor dos casos, están arrombados nun faiado e esquecidos ata o intre en que se faga 
limpeza e se guinden definitivamente.

Como xa se dixo trátase dunha poboación avellentada e, pola mesma razón, aínda que sexa só por 
razóns biolóxicas a taxa de mortalidade é bastante alta. Asociada a esa mortalidade vai que os depositarios 
de moitas destas expresións, refráns ou léxico, levan con eles todo ese saber e non amosan, os que quedan, 
moito interese en aprender e manter esa sabedoría.

Desde aquí queremos poñer o noso graíño de area para manter acesa esta pequena pero senlleira 
chama de cultura popular. 

Breve análise lingüística: variedades e trazos salientables.

 Non se pretende, en ningún momento, facer unha análise lingüística exhaustiva pero si tratar de ver 
dun xeito moi sinxelo algúns aspectos básicos que aparecen nas expresións que figuran a continuación, son 
variedades lingüísticas típicas do bloque ou área lingüística á que pertencen e que se transcriben así xa que é 
como se usan e ao ser un trazo significativo da zona. 

En liñas  xerais  os  trazos  máis  significativos  ou  que  teñen maior  presenza  nas  expresións  desta 
recolleita  englobaríanse en: castelanismos, seseo,  gheada,  ou localismos,  palabras usadas na zona e que 
presentan certas variacións con respecto á normativa ou, mesmo, non se usan fóra dela.

. Castelanismos: 

Viruelas (por varíolas, frase 15), lágrimas (por bágoas, frase 94), ortigas (por estrugas, frase 147), plomo 
(por chumbo, frase 157), tortuga (por tartaruga, frases 168 e 434) ala (por á, frase 227), gallito (por galo , 
frase 229), milagro (por milagre, frase 281), seas (por sexas, frase 343), Dios (por Deus, frases 354, 394 e 
395), sartén (por tixola, frase 394),  guardia ( por garda, frase 414), hueca (por oca; frase 449) arco iris 
(por arco da vella, refráns 551 e 552), cerrada (por pechada, refrán 577), lamentar ( por queixarse, refrán 
607), desperto (por esperto, refrán 584), sigue (por segue, refrán 635), consigue (por consegue, refrán 635)

. Gheada: 

Augha (auga, frase 78) ghalufo  (por comida, frase 149), ghameito (por gameito, frase 345), ghas (por gas, 
frase  401), aghonía (por agonía, frase 464), ghasoi ( por gasoil, frase 526)

. Seseo: 
Urisos (seseo explosivo, no canto de ourizos, frase 78).  O informante procedía da zona de Vimianzo no que 
            se dan os dous tipos de seseo. 

. Localismos:

Equipos de D. Lingüística de Bormoio e Canosa coordinados por Evaristo 
Domínguez Rial Páxina 2



Fraseoloxía e paremioloxía recollidas nos concellos de Coristanco e 
Carballo (A Coruña)

 Ripas (sobrantes dos bordos de táboas, de mala calidade, frase 72) urisos  (por ourizos, frase 78), 
atuballado (por atoallado, frase 88), chuspir  (por cuspir, frase 110), iduiro (por idoiro, frase 121), 
cotromelo (por cóbado ou articulación da perna, frase 128), doulle (por deulle, frases 141 e 148), andorga 
(por barriga, frase 164), liña (por fío, frase 165) enchounicado (por enfermizo, frase 199), chola (por 
cabeza, frase 205), gonzos (por forzas, frase 220), solás (forzas, ánimos; frase 222), pinchacorvadeira (non 
ten unha tradución exacta, frase 222), lambiute (por lambeute, frase 282), cucho (por becerro, frase 282), 
candieiros (por candeeiros, frase 285), pra ( por para, frase 294), macela (por desexo, frase 302), pego 
(por sono, frase 303) alcocén (por alcacén, frase 334, xota ( en lugar de nada, frase 341), ghameito (por 
gamalla, frase 345) átimo (por nada, italianismo, frase 349), besbello (por trunfo pequeno, frase 377), 
chota (por morea de esterco, frase 378), arrichar ( por amosar, frase 398), richar (por amosar, variante da 
anterior; frase 399), chuspidiño (por cuspidiño, semellante, frase 424), cadullo (por cadabullo, frase 425), 
furrincha (lusismo, sinónimo de forrón, avaro, frase 429), raxeira (por ataque, ganas de durmir, frase 
481), tulitates ( por virachaquetas, frase 454), aghonía ( polo seu antónimo ánimos, frase 464), formiguín 
( por inquedo, movido; frase 485), bormelas ( por mocos, frase 495), munda ( por moída, frase 501), 
quimbambas ( por lugar afastado, frase 514), larpada (por larpeirada, frase 517), ghasoi ( por gasoil, 
frase 526), cabanote (por alpendre, refrán 557), valo (por vallo, refrán 625), chinchola (non se coñece 
sinónimo, refrán  632), reñiranche (por rifaranche, refrán 678)

Significado das abreviaturas

COL.: Coloquial
Exc.: Exclamación
Fórm.: Sentenza, refrán, fórmula
Iro.: Ironía
Loc. adv.: Locución adverbial
Loc. adx.: Locución adxectiva
Loc. comp.: Locución comparativa
Loc. dem.: Locución demostrativa
Loc. nom.: Locución nominal
Loc. pron.: Locución pronominal 

RECOLLIDA DE FRASES OU LOCUCIÓNS NO CONCELLO 
DE CORISTANCO (A Coruña)

1. ¡Ai! pois garda para cando non teñas:    Fórm. COL. Consello que se lle dá a quen presume de ter 

moitas cousas.// Sóbrache de todo, pois garda para cando non teñas!

2. ¡Canto che chove!:   Exc. Iro. Estar mal da cabeza.// ¡Canto che chove nesa túa cabeza!

3. ¡Deus, que te abalou!:   Exc. COL. Ser moi malo// Deus que te abalou, que es ben ruín!

4. ¡Mátame, Lelo!: Exc. COL. Expresión de sorpresa// Mátame Lelo, na miña vida tal vin!

5. ¡Que curtiño es!:   Exc. COL. Que pouco entendes as cousas!// Que curtiño es, non entendes nada!

6. ¡  Que delas!:   Exc. COL. Moita cantidade// Que delas había naquel montón!

7. ¡Que deles  : Exc. COL. Moita cantidade// Que deles se perderon onte pola tarde!
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8. ¡Róncalle o nabo!  : Exc. COL. Importantes, de categoría// Róncalle o nabo ao rapaz!

9. ¡Ti  vés bo, ho!:   Exc. COL. Cando unha persoa vén moi borracha ou moi mal presentada, con mal 

aspecto//De tanto que bebiches, ti vés bo, ho!// Ti vés bo, ho, despois de caer na lama

10. ¡Vaiche boa!: Exc. COL. Xa hai moito tempo. Xa non ten remedio// Vaiche boa o que ti dis!

11. ¿Ou nena, a ti viute o lobo?: Iro. COL. Non digas tonterías// Ou nena, a ti viute o lobo, dis cada 

cousa!

12. A boa fame pan duro:   Loc. nom. COL.  Cando hai moita fame cómese calquera cousa//Dáme o que 

teñas que a boa fame non hai pan duro

13. Á noite colle Marica a roca  : Loc. nom. COL. Poñerse a facer un traballo moi tarde cando xa non dá 

tempo a rematalo// Mira ti: á noite colle Marica a roca

14. San Silvestre, meigas fóra:   Fórm. COL. Expresión para dicir que parece que nos persegue o mal de 

ollo// San Silvestre, meigas fóra, levas media hora tusindo

15. Á  vellez, viruelas   (varíolas)  : Fórm. Canto máis vello máis tolo. Que xa pasou o seu tempo//Iso xa 

non ten solución así que  agora… á vellez viruelas

16. A auga aínda non é boa para os camiños:   Fórm. Dío unha persoa que non lle gusta ou lle gusta 

pouco beber auga// Eu bebo viño porque a auga non é boa nin para os camiños

17. A esgalla:   Loc. adv. Sen ningún control// Merca cousas a esgalla

18. A gota que colmou o vaso:   Fórm. Acabarse a paciencia// Xa me cansaches, esa foi a  gota que 

colmou o vaso

19. A min, plin:   Loc. adv. COL. A min no me importa nada/ A min, plin; por min fai o queiras.

20. A papar:   Loc. Verb. COL. A comer// Veña todos que é a hora de ir a papar!

21. A pinga que encheu o vaso:   Fórm. Acabouse a paciencia/ O que acabas de facer foi a pinga que 

encheu o vaso

22. A pouca saúde, ningunha:   Fórm. A perder, perdelo todo// Para seguir así,  prefiro morrer porque a 

pouca saúde, ningunha

23. Á punta de navalla  : Loc. adx. Coaccionado. Forzado pola presenza dunha arma branca// Atracouno 

á punta de navalla

24. A rumbo  : Loc. adv. Sen control// Gasta os cartos a rumbo

25. A ver se che cerra   (pecha)   a moleira:   Loc. verb. COL. A ver se medras e te fas persoa// Madura e a  

ver se che cerra a moleira

26. A ver se pasa o carro por enriba dos bois:   Fórm.COL. Querer mandar máis o empregado que o 

xefe//Xa manda máis que os seus pais: quere a ver se pasa o carro por enriba dos bois
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27. Á vista de paxaro:   Loc. adx. COL. Ver todo desde o ceo// Fixo un percorrido polo pobo á vista de 

paxaro

28. Abrir as torneiras   Loc. verb. COL. Limpar os regos por un lateral dun prado para que corra a auga// 

Se queres ter boa herba tes que abrir as torneiras 

29. Abrir moito a boca  : Loc. verb. COL.  Pedir moito cando se vende unha propiedade. Dicir cousas que 

deberías calar// Non vendeu a vaca por abrir moito a boca// Amoucáronse con el por abrir moito a  

boca

30. Achanza un pouco  : Loc. verb. COL. Tranquilízate// Para xa!, achanza un pouco

31. Afogarse nun vaso de auga:   Loc. verb. Fórm. Preocuparse por cousas insignificantes// Axiña te  

desesperas, afógaste nun vaso de auga

32. Aínda arricha o dente  : Loc. adv. Que aínda está duro. Cando un animal amosa os seus dentes de 

xeito ameazador// Ese carolo de broa aínda arricha o dente// Apártate dese can que aínda arricha os  

dentes

33. Aínda non che saíu o carozo do cu:   Loc. adv. COL. Cando un neno ou unha nena queren facer 

cousas de persoas maiores//Aínda non che saíu o carozo do cu e xa pensas en casar (Carozo é o que queda 

da espiga e millo cando se lle saca o gran)

34. Aínda o demo ten cara de coello  : Loc. adv. Fórm. Cousa rara, sorprendente// Vendo iso é boa 

verdade que aínda o demo ten cara de coello!

35. Aínda salta o suco e maila canle:   Loc. adv. COL. Estar en boa forma. Dise dunha persoa, 

especialmente do xénero feminino, madura, pero que aínda está de bo ver e lle gusta ser observada// 

Esa, aínda salta o suco e maila canle

36. Aínda vas dar cos zocos no cu:   Loc. adv. COL. Andas moi rápido// Vas tan rápido que aínda vas 

dar cos zocos no cu                                                          

37. Andar á bartola  : Loc. verb. Estar sen facer nada// Pasas todo o día andando á bartola

38. Andar a dúas velas  : Loc. verb. Estar case sen nada//Nunca tes nada, sempre andas a dúas velas

39. Andar a velas vir  :   Loc. verb. Estar sen facer nada. Non planificar nada. Andar sen rumbo nin idea 

preconcibida. Non ter nada previsto. Aceptar resignado o que che poida pasar. //Nunca fas nada,  

sempre andas a velas vir//Non protestes porque xa sabes que sempre andas a velas vir// Pasas fame 

porque sempre andas a velas vir.

40. Andar ao almallo  : Loc. verb. Estar en celo// A nosa porca anda ao almallo (Almallo= porco ou cabalo sen 

castrar)

41. Andar ao burro:   Loc. verb. Ter desexos de ter relación sexuais. Facer cousas que non valen para 

nada// Tranquilízate que parece que andas ao burro
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42. Andar ás atoutiñadas  : Loc. verb. Andar ás cegas, ás apalpadas// Acende a luz que andas ás  

atoutiñadas

43. Ándar ás cegas:   Loc. verb. Non saber por onde andas// Nunca miras por onde vas, parece que andas 

ás cegas

44. Andar ás minchas  : Loc. verb. Non facer nada. Dedicarse a cousas improdutivas// Fai algo, que 

parece que andas ás minchas

45. Andar ás xaneiras:   Loc. verb. Andar os gatos ás gatas e, por extensión, andar buscando ter relación 

sexuais// Neste tempo os gatos andan ás xaneiras//Non fagas iso que parece que andas ás xaneiras

46. Andar co rabo entre as pernas  : Loc. verb. COL. Ter medo. Tomar moitas precaucións//Non fas  

máis que andar co rabo entre as pernas

47. Andar co sentido a compoñer  : Loc. verb. COL. Andar medio atontado. Ser un cabeza tola. Estar 

moi despistado// Pensa un pouco que parece que andas co sentido a compoñer

48. Andar coa breca  : Loc. verb. Andar moi amodo/ A ver se espabilas que parece que andas coa breca

49. Andar coa mosca detrás da orella:   Loc. verb. COL. Desconfiar de  algo ou de alguén. Recear de 

algo// Xa desconfiaba, xa andaba coa mosca detrás da orella

50. Andar coa solta:   Loc. verb. Andar moi amodo// Móvete un pouco que parece que andas coa solta

51. Andar coas cousas coma cos ovos:   Loc. verb. COL. Andar con moito coidado// Anda coas cousas 

coma cos ovos

52. Andar con pés de “plomo” (  chumbo)  :   Loc. verb. COL. Andar con moito coidado, con moita 

precaución//Neste caso é preciso andar con pés de “plomo”

53. Andar cos pés cruzados:   Loc. verb. COL. Andar amodo, paseniño/ Apura un pouco que parece que 

andas cos pés cruzados

54. Andar de capa caída  : Loc. verb. COL.  Estar triste. Non ter ánimo para facer nada// Non se lle ve  

boa cara, parece que anda de capa caída

55. Andar de chispa  : Loc. verb. COL. Andar de borracheira// Sempre anda de chispa polas tabernas

56. Andar de mona por aí:   Loc. verb.COL. Ir de farra ou de borracheira. Perder o tempo sen facer nada 

útil. Servir de diversión aos demais// A ver se te pos a traballar que non fas máis que andar de mona 

por aí

57. Andar de morros:   Loc. verb. COL. Andar enfadado// Alegra esa cara que parece que sempre andas 

de morros

58. Andar dereito coma un fuso:    Loc. verb. COL. Andar teso por presunción ou por ter dor de costas// 

Mira para el que non fai máis que andar dereito coma un fuso
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59. Andar na fura de diante:   Loc. verb. COL. Andar moi acelerado ou con moita présa// Para un pouco 

que parece que andas na fura de diante

60. Andar na inopia:   Loc. verb. COL. Andar aparvado. Non decatarse de nada// Sempre te vexo andar 

na inopia

61. Andar nas nubes:   Loc. verb. COL. Estar moi despistado// Céntrate no que fas que sempre parece  

que  andas nas nubes

62. Andar no aire:   Loc. verb. COL. Andar apurado a facer algo// Sempre o ves correndo dun lado para 

outro, parece que anda no aire

63. Andar pintando o canaveiro:   Loc. verb. COL.  Portarse mal. Pasar o tempo sen facer nada//Non fas  

máis que andar pintando o canaveiro// Ponte a traballar que non fas máis que andar pintando o 

canaveiro

64. Andar pintando o pallaso  :   Loc. verb. COL. Andar facendo tonterías// Só sabes andar a pintar o  

pallaso

65. Andar sen un can  : Loc. verb. COL. Non ter carto ningún// O teu amigo sempre anda sen un can

66. Andas ao rabo coma un can:   Loc. verb. COL. Que andas detrás dunha persoa e imitas sempre o que 

fai ela// A ver se me deixas en paz que non fas máis que andar ao rabo coma un can

67. Andas coma o xoves  : Loc. verb. COL. Estar sempre metido no medio e estorbando// Andas coma o 

xoves, sempre polo medio

68. Antepor os bois  : Loc. verb. COL.  Botarlle a corda enriba aos bois e que vaian eles sós sen ninguén 

que os guíe// Se non hai chamador hai que antepor os bois// Antepón os bois e vente para a casa

69. Ao pan, pan e ao viño, viño  : Fórm. COL. Deixar as cousas ben claras. Gustarlle as cousas claras//  

Digo as cousas polo seu nome así que: ao pan, pan a ao viño, viño

70. Apretar as caravillas:   Loc. verb.COL. Obrigar, pola forza, a alguén a facer ou dicir algo// Como non 

digas quen foi vouche apretar as caravillas

71. Apretar o cinto:   Loc. verb. Aforrar o máis posible// Neste tempo de crise é o momento de apretar o  

cinto

72. Aquí  hai gato encerrado  : Loc. adv. COL. Que aquí hai trampa, que hai algo oculto// A min non me 

enganas que aquí hai gato encerrado

73. Arden as ripas, quentémonos a elas  :   Fórm. COL. Que hai que aproveitar as cousas mentres hai// 

Hai que aproveitar a  ocasión e xa que arden as ripas, quentémonos a elas

74. Arrichar os dentes:   Loc. verb. COL. Protestar. Amosar os dentes co xenio, coa fame ou co medo// 

Amolouno moito e non facía máis que arrichar os dentes
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75. Así once meses e máis o de agosto:   Fórm. COL. Que se pide que todo siga ben coma nese 

momento// Comín ben, así once meses e máis o de agosto

76. A tal hora//Atalhora  : Loc. adv.  Nese momento, nese intre// A tal hora non sei por onde andarán 

77. Atropéllame camión!:   Fórm. COL. Querer morrer nese momento. Sorpresa moi grande// 

Atrópellame camión, que na miña vida tal vin!

78. Auga de ourizos:   Loc. nom. Contar cunha cousa e quedar sen ela. Cousa sen valor// Pensar no que 

me dis e coma pensar na auga de ourizos

79. Augha de urisos   (ourizos)   :     Loc. nom. Contar con algo e quedar sen nada// Iso pouco vale, é coma a 

augha de urisos!

80. Baixar os santos todos  :   Loc. verb. Proferir  moitos xuramentos, blasfemar// Xura tanto que parece 

que quere baixar os santos todos

81. Besta vella á toxeira:   Fórm. COL. Que cando se vai vello xa un non serve para nada e mándano aos 

peores sitios//Agora que tes os anos xa sabes que  besta vella á toxeira

82. Borrón e conta nova:   Loc. nom. Empezar de novo// A partir de agora, borrón e conta nova

83. Bótame millo e chámame gorrión:   Loc. verb. COL. O importante é comer aínda que se rían dun// Ti 

rite pero bótame millo e chámame gorrión

84. Botar a lingua a pacer:   Loc. verb .COL. Non saber gardar un segredo ou falar de máis e sen tino// 

Non fai máis que botar a lingua a pacer

85. Botar unha man:   Loc. verb. COL.  Axudar. Colaborar os veciños, uns cos outros, nos labores 

agrícolas// Cando estou apurado sempre hai alguén que me vén botar una man

86. Botarlle leña ao lume:   Loc. verb. COL. Amolalo aínda máis// Xa estaba mal a cousa e aínda lle vas 

botar   máis   leña ao lume  

87. Buscar unha agulla nun palleiro:   Loc. verb. COL. Tentar facer unha cousa case imposible// Que 

che saia ben iso é coma buscar unha agulla nun palleiro

88. Cada can… e o que sexa tonto:   Fórm. COL.  Que cada un se ocupe do seu// Sempre coidou ben do 

seu así que… cada can… e o que sexa tonto

89. Cada día estás máis atuballado   (atoallado)  : Loc. adv. COL. Non saber por onde andas// Cada día 

que pasa estás máis atuballado

90. Caer chuzos de punta:   Loc. verb. COL.  Chover moi forte// Chovía tan forte que parecía que caían 

chuuzos de punta

91. Caer da burra  : Loc. verb. COL.  Decatarse. Darse de conta de algo// Xa era hora de que caeras da 

burra

92. Caer da póla:   Loc. verb. COL. Darse de conta de algo// Fíxate no que che din a ver se caes da póla

Equipos de D. Lingüística de Bormoio e Canosa coordinados por Evaristo 
Domínguez Rial Páxina 8



Fraseoloxía e paremioloxía recollidas nos concellos de Coristanco e 
Carballo (A Coruña)

93. Caer de caixón:   Loc. verb.COL. Estar claro. Ser oportuno// Iso que acabas de dicir cae de caixón

94. Caerlle a baba:   Loc. verb. COL. Quedar moi satisfeito ou extasiado con algo ou alguén// Parece que 

lle cae a baba cando mira cara el

95. Caéronseme as lágrimas aos ollos:   Loc. verb. COL. Forma irónica de dicir que vas chorar ainda que 

sexa de risa//Cando a oín contar aqueles chistes caéronseme as lágrimas aos ollos

96. Cambiar as orellas polo rabo:    Loc. verb. COL. Ter una cousa e cambiala por outra peor// Mira que 

es ben listo, cambiar as orellas polo rabo!

97. Cantarlle as corenta a alguén  : Loc. verb. COL.  Advertir severamente// Ás veces é necesario 

cantarlle as corenta a alguén

98. Canto máis gando, menos esterco  : Loc. adv. COL. Canta máis xente hai na casa menos traballo se 

fai// Está claro que canto máis gando menos esterco

99. Canto máis te abaixes, máis se che ve o cu:   Loc. adv. COL.. Canto máis un se preocupa por facer as 

cousas ben, máis abusan del e máis lle esixen// Ten en conta que canto máis te abaixes, máis se che 

ve o cu

100.Canto máis te baixas, máis se che ven as pernas  : Loc. adv. COL. Cando una persoa fai un traballo 

agradable// Traballa que canto máis te baixas, máis se che ven as pernas:

101.  Ceiba a galiña:   Loc. verb. COL. Dáme cartos// Déixate de contos e ceiba a galiña

102. Cheira que arrecende:   Loc. verb.COL. Que arrecende ou ole moi ben// Esa comida cheira 

que  arrecende

103. Cheirar a chamusco:   Loc. verb. COL.  Desconfiar moito// A min xa me cheiraba a chamusco

104.Cheirarlle o alento  : Entrar o frío por unha ventá ou porta// Pecha a porta porque lle cheira o 

alento

105.Chorar a cántaros:   Loc. verb. COL. Chorar moito// Está moi desgustado, non fai máis que 

chorar a cántaros

106.Chove a cántaros:   Loc. verb. COL. Chover moito// Onte pola noite caeu unha treboada e 

chovía a cántaros

107.Chóvelle na cabeza  : Loc. verb. COL. Estar un pouco tolo// A ese chóvelle na cabeza, non razoa.

108.Chover a chuzos:   Loc. verb. COL. Chover moi forte// Na treboada de onte chovía a chuzos

109.Chover a trompos  :   Loc. verb. COL. Chover moito// Choveu a trompos e en media hora asulagou 

todo

110.Chupar o dedo:   Loc. verb. COL. Ignorar algo. Ser inocentón// Eu, aos meus anos xa non me chupo 

o dedo

111.Chuspir   (cuspir)   ao ceo  : Loc. verb. COL. Ser soberbio, engreído, vaidoso// É tan soberbio
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 que non fai máis que chuspir ao ceo// Con tanto chuspir ao ceo vaiche caer o cuspe na cabeza

112.Coller o que dan e suspirar polo que queda  :   Loc. verb. COL. Non estar nunca satisfeito// Non é de 

persoas razoables coller o que dan e suspirar polo que queda

113.  Coller o touro polos cornos  : Loc. verb. Fórm. COL. Ir directo a un problema para solucionalo// 

Para solucionar isto fai falta coller o touro polos cornos

114.Comer a un a lingua o gato:   Loc. verb. COL. Non querer falar// Non dis nada, parece que che 

comeu a lingua o gato

115.Comer as papas na cabeza  : Loc. verb. COL. Levarlle unha cabeza de alto a alguén// O teu fillo  

medrou tanto que xa che come as papas na cabeza

116.Comer coma un cocho:   Loc. verb. COL.. Comer sen control ou con pouca educación// Para un 

pouco, que parece que comes coma un cocho

117.Comer coma unha vaca:   Loc. verb. COL. Comer moito, demasiado// Esa barriga tela por comer 

coma unha vaca

118.Coma Pedro pola súa casa  : Loc. verb. COL. Ser de fóra e entrar na casa de outro e poñerse 

a gobernar// Entrou alí en andaba coma Pedro pola súa casa

119.   Con mirar para ti xa me alimento:   Loc. prep. COL. Que lle gusta moito alguén// Polo que 

me gustas, con mirar para ti xa me alimento

120.Contar co ovo no cu da galiña:   Loc. verb. COL. Contar con algo que, se cadra, no vai pasar 

ou non vas  ter// Pensar que vas ser millonario é coma contar co ovo no cu da galiña

121.Corre coma unha lebre:   Loc. verb. COL. Corre moi rápido// É moi rápido, corre coma unha      lebre  

122.Corre o iduiro:   Loc. verb. Cando chove e corre a auga polos camiños. Algo que debemos deixar 

pasar// Cando chove, corre o iduiro

123.Corre que voa:   Loc. verb. Corre moi rápido// Corre que voa cando o chaman

124.Correr a cortina:   Loc. verb. Ocultar algo. Intentar que algo non saia ao público// Non quixo saber 

nada do asunto e preferiu correr a cortina

125.Cortar a castaña:   Loc. verb. Falar un castelán mal falado. Ter o mando en algo// Desde que 

se foi á vila corta a castaña que é una maravilla//Nesa casa el é quen  corta a castaña

126.Crechar o crecho:   Loc. verb. Enredar aínda máis as cousas do que xa están// Non fas máis que 

crechar o crecho, enrédalo todo

127.Custar un ollo da cara:   Loc. verb. COL. Ser moi caro// Mercar ese coche debeuche custar un ollo  

da cara

128.Dá a peza para o tacón  :   Loc. verb. COL. Ser un igual ca o outro// Son tan iguais que dá a  peza 

para o tacón
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129. Da parte do cotromelo:   Loc. nom. COL. Parte da carne dun animal, especialmente do porco, 

que está en contacto co óso// A carne máis rica é a da parte do cotromelo

130.Da rapa á rebola  : Loc. nom. COL. Que dúas cousas son iguais// Da rapa á rebola, que veña  

demo e que as colla

131.Dar azos  :   Loc. verb. Animar// Sempre está a dar azos aos demais

132.Dar cos pés no cu:   Loc. verb. COL. Correr moi de présa// Corría tanto que daba cos pés no cu

133.Dar cos zocos no cu  : Loc.. verb. COL.  Correr moito// Vai tan rápido que non fai máis que dar cos 

zocos no cu

134.Dar lata aos mortos  : Loc. verb. COL. Cando unha persoa nos aburre moito//Cala xa e vaille dar  a 

lata aos mortos

135.Darlle á lingua:   Loc. verb. COL. Falar de máis// Non fas máis que darlle á lingua

136.Darlle a un boa laia:   Loc. verb. COL. Non darlle importancia ningunha// Iso que dis e fas dálle a el  

boa laia

137.Darlle golpes ao mar:   Loc. verb .COL. Facer algo inútil. Esforzarse en facer algo que non serve 

para nada// O que ti fas é como darlle golpes ao mar

138.Darse coma coles na horta  : Loc. verb. COL. Animal que se dá ben nunha casa// A miña vaca deuse 

coma as coles na horta

139.Deitarse a canda as galiñas  : Loc. verb. COL. Deitarse moi cedo//Vai moi cedo á cama, déitase a 

canda as galiñas.

140.Deitar as galiñas  : Loc. verb. COL.  Poñerlle ovos a una galiña choca para que saque os pitiños// 

Mañá vou deitar as galiñas

141.Déixate de lerias:   Loc. verb. Deixarse de tonterías//Fai o traballo e déixate de lerias

142.Doulle unha volta  : Loc. verb. Mareouse. Desmaiouse// Levaba moito tempo sen comer e doulle  

unha volta

143.Dicilo aos catro ventos:   Loc. verb. COL. Dicirllo a todo o mundo// Non fas máis que dicilo 

aos catro ventos

144.Díxolle o pote ao caldeiro:   Loc. verb. COL. Cando se quere corrixir noutra persoa un erro que ti xa 

estás cometendo// Díxolle o pote ao caldeiro, mira quen vai falar

145.Díxolle o pote ao caldeiro: chégate alá que me luxas:   Loc. verb. Fórm. COL. Cando fala o menos 

indicado// Que pesado! Es coma iso de: díxolle o pote ao caldeiro: chégate aló que me luxas

146.Dóecehe a cabeza, bátea co pé da artesa  : Loc. verb. Fórm. Que te apañes como poidas// A 

min  non me veñas con historias: se che doe a cabeza, bátea co pé da artesa
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147.Dóeche a barriga, énchea de palla triga  : Loc. verb. Fórm. Déixame tranquilo e non te queixes. 

Expresión de broma que  se lle di ás veces aos rapaces//Non te queixes se che doe  a barriga, énchea 

de palla triga

148.Dóeche a barriga, frégaa cunha ortiga   (estruga):   Loc. verb. Fórm.  Dicíaselle asos nenos  cando se 

queixaban da barriga// A ver meu neno, se che doe a barriga frégaa cunha ortiga

149.Doulle   (deulle)   unha volta:   Loc. verb. COL. Mareuose// Coa fame doulle unha volta

150.durmir coma unha pedra:    Loc. verb. COL.  Durmir moi profundamente// Non o espertes que está  

a durmir coma unha pedra

151.É a hora do ghalufo  : Loc. verb. COL. É a hora de comer// Comezo a ter fame porque xa é a hora do 

ghalufo

152.É coma a tea que está raída:   Loc. verb. COL. Que non serve para nada// O que ti fas é coma a tea 

que está raída 

153.É coma o leite fervido:   Loc. verb. COL.  Andar apurado. Ser moi pálido de cara//A súa cara é coma 

o leite férvido

154.É feitiña coma un carto  : Loc. verb. COL. É moi guapa. Ten moi bo tipo// Esa nena que ves é  

feitiña coma un carto

155.É listo coma un allo  : Loc. verb. COL. Ser moi espabilado// Sempre fai as cousas ben porque é listo  

coma un allo

156.É máis chula que a pana raiada:   Loc. verb. COL.  Que é moi presumida// É mais chula que a pana 

raiada, sempre vai tan periposta!

157.É máis curto que as mangas dun chaleco:   Loc. verb. Col.  Que é un pouco tonto// Cala ti que es 

máis curto que as mangas dun chaleco

158.É máis lacazán que a chaqueta dun guardia:   Loc. verb. COL.  Que é moi pouco amigo de 

traballar//Aínda has de morrer de fame porque es máis lacazán que a chaqueta dun guardia

159.É máis pesado có plomo   (chumbo  ):   Loc.  verb. COL. Que está sempre dando a lata// Cala un pouco 

que es  máis pesado có plomo

160.É máis vella ca Pichín:   Loc. verb. COL. Dise dunha prenda de roupa moi vella//Xa é hora de que 

vaias cambiando de saia que é máis vella ca Pichín

161.E maila miña...:   Loc. conx. Iro.  Iso… nin por aposta//Ti queres que che faga iso, e maila

miña...

162.É un xoíña:   Loc. verb. COL.  É un calzonazos. Non ten personalidade// Non hai máis que mirarlle  

para a pinta para ver que é un xoíña
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163.Éche cousa do demo:   Loc. verb. COL. É unha cousa moi rara ou imprevista// Non fago máis que 

perder cousas, éche cousa do demo

164.Empezar a casa polo tellado:   Loc. verb. COL. Non facer as cousas ben// Fas todo ao revés,

 sempre empezas a casa polo tellado

165.En Conxo non están todos os que son nin son todos os que están  : Fórm. COL. Que non 

todos os que  están mal da  cabeza estaban no sanatorio psiquiátrico de Conxo, nin todos os 

que estaban alí estaban loucos.//É boa verdade que en Conxo non están todos os que son 

nin son todos os que están

166.Encher a andorga:   Loc. verb. COL. Comer abundantemente// O importante é encher a andorga

167.Entre puntada e puntada, gástase a liña  : Fórm. COL. Cando un se mete a pequenas 

reformas; ao final gasta tantos cartos comas e fose unha obra grande// É ben certo que entre puntada 

 e puntada, gástase a liña

168.Erre que erre:   Loc. adv. Ser moi terco, tozudo// Por máis que che digan ti segues erre que erre

169.Es coma un busca pinas   Loc. verb. COL. Es moi traballador, moi activo// Estás sempre movéndote,  

es coma un busca pinas

170.Es coma un tortuga   (tartaruga  )  : Loc. verb. COL. Andar moi despazo//Apura un pouco que  es lento 

coma  unha tortuga

171.Es listo coma un allo  : Loc. verb. COL.  Es moi listo// O meu neno sempre sabe todo: é listo coma 

un allo

172.Es máis burro ca un arado  : Loc. verb. COL.  Que non es moi listo// A ver se por unha

 vez  fas algo ben que  es máis burro ca un arado

173.Es moi videiro:   Loc. verb. COL. Ser traballador. Preocupado pola prosperidade da casa e da familia. 

Ser persoa de trato agradable// Vese nas formas dese home que é moi videiro

174.Es peor cás galiñas:   Loc.verb. COL.  Unha muller que anda con moitos homes//Esa muller non sae 

de xunta os homes, é peor cás galiñas

175.Esa é auga pasada:   Loc. pron. Que xa pasou e non vai volver// Por iso non te preocupes que esa é 

auga pasada

176.Escornarse nalgo  :   Loc. verb. COL. Poñer empeño en comprender ou conseguir algo// Por moito  

que te escornes niso non o vas a conseguir

177.Ese é outro cantar:   Loc. pron. Falar dunha cousa diferente// Sí, pero ese é outro cantar

178.Está coma un centolo  : Loc.verb. COL.  Está moi borracho//O teu nariz está coma un centolo polo 

que levas bebido

179.Está de volta de todo:   Loc. verb. Que pasa de todo, que xa non lle importa nada.// É tan
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     despreocupado que xa está de volta de todo

180.Esta é a gota que colmou o vaso:   Loc. dem. COL.  É o que faltaba para liala// Non che aguanto 

máis  tonterías esta é a gota que colmou o vaso

181.Está de requetechupete:   Loc. verb. COL. Estar moi saboroso, moi rico.//A comida da túa nai  

sempre está de requetechupete

182.Estar  a velas vir:   Loc.verb. COL. Estar esperando sen facer nada//  Non podes estar a velas vir 

toda a túa  vida

183.Estar a dúas velas  : Loc. verb.  COL. Non ter cartos, non ter nada// Como non traballa, sempre  está  

a dúas velas

184.Estar algo tocados  : Loc. verb. COL.  Estar un pouco mal da cabeza// Eses dous parecen estar algo 

tocados

185.Estar ata os narices:   Loc. verb. COL. Estar farto, estar cansado de algo// Non te aguanto máis, xa  

estou ata os narices 

186.Estar cheo coma un centolo:   Loc. verb. COL. Estar farto. Estar mantido. Non ter fame ningunha// 

Deixa de comer porque estás cheo coma un centolo

187.Estar cheo  : Loc. verb.   Estar farto de algo// Estou cheo a rebentar

188.Estar chosco ou que!:   Loc. verb. Iro. Non ver as cousas que tes diante// Estás chosco ou que!, a ver 

se miras o que fas

189.Estar coa orella detrás da porta:   Loc. verb. COL.  Estar precavido e escoitando o que outros falan// 

Non se  lles escapa nada, sempre están coa orella detrás da porta

190.Estar coma o can e o gato:   Loc. verb. COL.  Levarse moi mal//  Eses dous sempre están coma o 

can e o gato

191.Estar coma un pito:   Loc. verb. COL. Estar moi mollado// Vaite enxugar que estás coma un pito

192.Estar coma un rei:   Loc. verb. COL.  Estar moi a gusto//Non sei de que te queixas porque aquí estás  

coma un rei

193.Estar coma un tren  : Loc. verb.  COL.Ser moi guapo/a e ter moi bo corpo// Esa que vai aí está coma 

un tren

194.Estar coma unha cabra:   Loc. verb. COL.  Estar un pouco tolo//Mirando as cousas que fai parece 

estar coma unha cabra. (Expresión de orixe non galega)

195.Estar coma unha chota:   Loc. verb. COL. Estar mal da cabeza//Non sei porque fas estas cousas,  

estás coma unha chota. (Expresión de orixe non galega)

196.Estar como a cera:   Loc. verb. COL. Estar moi pálido// A ver se te pos ao sol que estás coma a cera
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197.Estar de chispa:   Loc. verb. COL. Estar bébedo// Está de chispa continuamente, hai tempo que ten a  

mesma borracheira

198.Estar de bo ver:   Loc. verb. COL. Estar gordiño/a. Ter bo aspecto// Esa señora maior aínda está de 

bo ver

199.Estar de lúa:    Loc. verb. COL. Estar de moi mal humor// Non hai quen lle fale, leva uns días que 

está de lúa

200.Estar en babia:   Loc. verb.  Estar perdido, despistado // Céntrate un pouco que sempre estás en 

babia

201.Estar enchounicado  : Loc. verb. COL. Ter moi mala saúde. Padecer sempre algunha enfermidade// 

Non dá curado, sempre está enchounicado

202.Estar en todos os lados menos onde tes que estar:   Loc. verb. Fórm. Andar moi despistado // Non 

sei como  te arranxas para estar en todas partes menos onte tes que estar

203.Estar entre o eixe e a roda  :   Loc. verb. COL. Estar mal de saúde//Eu xa hai tempo que estou entre o 

eixe e a roda

204.Estar feito un abril:   Loc. verb. COL. Ser unha persoa chea de vida//A pesar de ter case oitenta  

anos está feito un abril

205.Estar feito un porco:   Loc. verb. COL. Estar  moi sucio// Lávate un pouco que estás feito un porco

206.Estar fóra de cobertura:   Loc. verb. Col. Non enterarse de nada. Non saber a cantas se anda// Cada 

vez que miro para ti sempre me parece que estás fóra de cobertura

207.Estar máis contento que o gato coas tripas:   Loc. verb. Fórm. Estar moi contento//Tocoulle a  

lotería e  está máis contento ca un gato con tripas

208.Estar mal da chola  : Loc.. verb. COL. Estar mal da cabeza// Ti si que estás mal da chola

209.Estar mirando para onte  : Loc. verb. COL.  Estar durmindo. Andar despistado//Non fas máis que 

durmir, sempre está a mirar para onte// Nunca se decata de nada porque sempre está mirando para 

onte

210.Estar mosqueado:   Loc. verb. COL. Estar enfadado// Non fas máis que estar mosqueado

211.Estás coma un rei nunha cesta polo río abaixo:   Loc. verb. COL. Atoparse a gusto nun sitio. Estar 

feliz. Estar de moi bo humor // Desde que tes moza estás coma un rei nunha cesta polo río abaixo

212.Estás na horta e non ves as verzas  : Loc. verb. COL.  Estar moi despistado// Andas tan despistado 

que sempre estás na horta e non ves as verzas

213.Estar na inopia  : Loc. verb.  Non prestar atención// A ver se atendes un pouco que sempre estás na 

inopia
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214.Estar na lúa de Valencia  : Loc. verb. COL.  Estar moi despistado// Nunca sabes a cantas andas,  

sempre  estás na lúa de Valencia

215.Estar nas nubes.   Loc. verb. COL.  Non estar atento// A ver se te apousas que sempre estás nas 

nubes

216.Estar nas verzas:   Loc. verb. COL. Estar moi despistado. Estar pensando en cousas distintas das que 

estás facendo // Non sabes máis que estar nas verzas

217.Estar no quinto pino:   Loc. verb. COL.  Estar moi lonxe ou andar moi despistado// Iso está no 

quinto pino

218.Estar para o arrastre:   Loc. verb. COL.  Estar moi cansado// Veño  tan cansada que estou para o 

arrastre

219.Estar podre de cartos:   Loc. verb. COL. Ser moi rico// Aí onde o ves está podre de cartos

220.Estar polas nubes   Loc. verb.  COL. Ser ou estar moi cara unha cousa// As cousas neste intre están 

polas nubes

221.Estar preto  : Loc. verb.  Estar cerca// Está preto dos oitenta anos

222.Estar que trina:   Loc. verb.  Estar moi enfadado//Non te metas máis con el  que está que trina

223.Estar sen gonzos:   Loc. verb.  COL. Estar sen forzas// Traballa tanto que logo non fai máis que 

estar sen gonzos

224.Estar sen rascar bóla:   Loc. verb. COL. Estar sen facer nada// Nunca traballas nada, non fas máis  

que estar sen rascar bóla

225.Estar sen solás:   Loc. verb. COL.  Estar cansado, sen forzas// Desde que teño este traballo non fago 

máis que estar sen solás

226.Estar teso  : Loc. verb. COL.  Non ter cartos// Estou teso  coma o mango dun sacho, desde que 

estou no paro

227.Estar tocado da ala   (á):    Loc. verb. COL. Estar un pouco despistado. Comportarse de xeito raro// 

      Coas cousas que fas non me estraña que che digan que estás tocado da ala.

228.Estar todo patas arriba:   Loc. verb.  Estar todo desordenado// Como non ordenes un pouco vai  

estar todo patas arriba

229.Estar tronzado  : Loc. verb. COL. Ter un disgusto moi grande; estar moi canso// Non molestes  á 

familia que está tronzada

230.Estás atontado  : Loc. verb.  Estar despistado// Céntrate un pouco que sempre estás atontado

231.Estás coma un rebolo  : Loc. verb.  COL. Estás moi gordiño// Adelgaza un pouco porque estás coma 

un  rebolo
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232.Estás en babia  : Loc. verb.  Estas despistado// Estás en babia continuamente, nunca te decatas  de 

nada

233.Estás feito un “gallito”:   Loc. verb. COL. Ser moi presumido. Ser un mandón. Ser un líder// Con ese 

traxe estás feito un gallito

234.Estás nas nubes:   Loc. verb. COL. Estar moi despistado. Pensar noutras cousas// Non sei como te  

arranxas porque sempre estás nas nubes

235.Estás no chasis  : Loc. verb. COL.  Estás moi delgado// Come un pouco porque estás no chasis

236.Estás no mundo por estar:   Loc. verb. COL. Que non hai nada que che interesa// Mirando para  ti  

vese que estás no mundo por estar

237.Estás xorda ou que?:   Loc. verb. COL.  Cando non fas caso ao que che din// A ver se me fas caso ou 

é que estás xorda ou que?

238.Esténdese a alma polo corpo  : Loc. verb. COL. Ter ánimos, coller forzas// Cando llo dixeron 

parece que se lle estendeu a alma polo corpo

239.Estirar o pé segundo é a manta  : Loc. verb. COL.  Non gastar máis do que se ten// Aforra algo e  

estira o pé segundo a manta

240.Estrar os cortellos   (dos porcos):   Loc. verb. COL.  Botar palla, toxo, fento, etc. para facerlle a cama 

aos porcos // Tes que ir estrar os cortellos

241.Facer a boca auga:   Loc. verb.  Conseguir algo que che gusta moito// Con mirar para ela xa se me 

fai a boca auga

242.Facer a cañeira:   Loc. verb. COL. Botar toxos e silvas no curral ou diante das casas tradicionais par 

non mollarse ao pasar por alí cando chove// Fomos carrexar o toxo para facer a cañeira

243.Facer a pela:   Loc. verb. COL. Quitar un anaco de herba para o suco, onde vai ir o rego para plantar// 

Antes de plantar as patacas hai que facer a pela

244.Facer as cousas a rumbo  :   Loc. verb. COL.  Facelas sen medida// Nunca se decata de nada e  

sempre fai as cousas a rumbo

245.Facer o agosto:   Loc. verb. COL. Gañar moitos cartos// Fixo o agosto cos seus negocios na 

construción

246.Facer o amor  : Loc. verb.  Facer as beiras, conquistar// Cando ve unha rapaza sempre lle está a  

facer o amor

247.Facer tilleiras:   Loc. verb. COL.  Queimar unha pradeira con herba  baixa e terróns como método de 

abono// Estes anos xa non se fan tilleiras

248.Facer un bo agosto:   Loc. verb. COL.  Sacar beneficio de algo// Con aquel negocio fixo un bo 

agosto
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249.Facer un bo magosto  : Loc. verb. COL.  Sacar beneficio a algo// Con iso que vendiches fixeches un 

bo magosto

250.Faime un curruncho  : Loc. verb. COL. / Déixame un sitio. Déixame sitio onde poñerme// Chégate a 

un lado e faime un curruncho

251.Falar coma unha cotorra:   Loc. verb. COL. Falar moito// Non é capaz de estar calada, non fai máis  

que falar coma unha cotorra

252.Falar polos cóbados:   Loc. verb. COL.    Falar moito. Ser moi falador// Non hai quen a faga calar,  

sempre está a falar polos cóbados 

253.Falar por sete:    Loc. verb. COL.   Ser moi falador// Non dás parado de falar parece que falas por  

sete

254.Falar por un sarillo  :   Loc. verb. COL. Falar moito// Sempre estás falando, o seu é falar por un 

sarillo

255.Fáltache unha fervedura  : Loc. verb. COL. Que es algo tonto ou pouco intelixente. Que non te 

comportas axeitadamente, ou dis cousas quen non veñen ao caso // A ti fáltache unha fervedura

256.Faltarlle unha fervedura  : Loc. verb. COL.  Ser  pouco espabilado// A ese fáltalle unha fervedura

257.Gozar na verza:   Loc.. verb. COL.  Estalo pasando ben// Eses dous están a gozar na verza 

258.Haber máis que verzas na ola:   Loc.verb. Fórm. Haber outras razóns// Non o vexas todo tan fácil  

porque hai máis verzas na ola

259.Haber o demo delas:   Loc. verb. COL. Haber moitas// Viches a cantidade de gaivotas que había,  

había o demo delas

260.Hai barro na costa  :   Loc. verb.  COL. Atoparse con dificultades para levar algo a cabo// Púxenme a 

facelo pero atopeime que hai barro na costa

261.Hai que ir aqueloutrando: Loc. verb. COL. Ir levando a cousa da mellor maneira posible// Hai que 

ir aqueloutrando ese traballo

262.Hai roupa a clareo:   Loc. verb. COL. Que hai nenos e non se pode falar claro de certos temas// Mira 

ben o que dis porque hai roupa ao clareo

263.Hai roupa ao sol:   Loc. verb. COL. Non falar de certas cousas cando hai nenos diante//Ten coidado 

co que dis que hai  roupa ao sol

264.Hai roupa estendida  : Loc. verb. COL. Hai menores diante e hai que ter coidado co que se di// Mira 

o que dis que hai roupa estendida

265.Ía coma unha  bamba:   Loc. verb. COL. Ir ben as cousas: no traballo, nos estudos, etc.// O meu 

coche novo ía coma unha bamba

266.Ir á corte e matalas todas:   Loc. verb. Fórm.  Facer unha barbaridade.  Ser o colmo de algo. 
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Meter moito a pata. Acabar con todo//As cousas que ti fas é como ir á corte e matalas todas

267.Ir a fume de carozo  : Loc. verb. COL.  Ir moi rápido// Cando saíu de aquí ía a fume de carozo

268.Ir a leira e quitar os toutizos:   Loc. verb. Fórm.  Eliminar cousas inútiles. Perder o tempo en 

cousas que non valen para nada//Teño tantos trastos que  me parece que o que vou ter que facer é  

coma ir á  leira e quitar os toutizos

269.Ir botar unha pinchacorvadeira:   Loc. verb. COL. Ir facer pis// Estou un pouquiño apurado, vou 

ter que ir botar unha pinchacorvadeira

270.Ir de cu:   Loc. verb. COL. Ir moi mal unha cousa// Como non cambies creo que vas ir de cu

271.Ir de cu e costa arriba:   Loc. verb. COL.  Intentar facer algo moi difícil de conseguir// O que ti  

pretendes é coma ir de cu e costa arriba

272.Ir de escaleiras ao ceo:   Loc. verb. COL. Andar moi, moi despistado//  Non vas ser capaz de ir de 

escaleiras ao ceo

273.Ir de troula:   Loc. verb. COL.  Ir de marcha, ir de farra// Non fas máis que ir de troula todos os  días

274.Ir facer a cocedeira  : Loc. verb. COL. Ir cocer o barro// Xa están todas as pezas feitas e temos que ir  

facer a cocedura

275.Ir feito un pirixel:   Loc. verb. COL. Ir moi guapo// Con ese traxe novo parece que vas feito un 

pirixel

276.Ir na fura de diante  :  Loc. verb. COL.  Ir apurado e sen pensar// Non fai máis que ir na fura de 

diante

277.Ir para o palleiro:   Loc. verb. COL. Descansar despois de comer moito// Despois deste xantar  

apetece ir para o palleiro a durmir a sesta

278.Ir para o toxeiro  : Loc. verb. COL. Morrer// Non che é bocado de bo gusto ir para o toxeiro

279.Ir pastar a cocha   (porca):     Loc. verb. COL. Mandar a alguén de paseo, de malas maneiras// Non me 

molestes máis e vai pastar a cocha

280.Ir periposta:   Loc. verb.  Ir moi arranxada, moi guapa// A esa nena sempre lle gusta moito ir  

periposta

281.Ir pisando ovos   Loc. verb. Andar con moito coidado e paseniño// Parece que vas pisando ovos

282.Ir sachar o millo e cortalo todo  : Loc. verb. Fórm.   Facer as cousas todas ao revés// A ver se fas 

algo ao dereito que parece que vas sachar o millo e córtalo todo

283.Ir un tempo de patos  : Loc. verb. COL.  Ir moi mal tempo// Levamos uns días que vai un tempo de 

patos

284.Irse da lingua:   Loc. verb.  Falar máis do debido ou dicir cousas que non se debían // Cala un pouco,  

é  mellor non irse da lingua.
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285.Irse o santo ao ceo:   Loc. verb.  Non se lembrar de algo que tiñas pensado facer ou dicir// Quedei  

coa  mente en branco, fóiseme o santo ao ceo

286.Iso é pan comido:   Loc. pron. Resultar moi fácil// Iso que ti me dis é pan comido

287.Iso é un milagro   (milagre  ): Loc. pron. Parece cousa de outro mundo// Que aprobes, iso é un 

milagro

288.Lambiute un cucho   (becerro)  : Loc. verb. COL.  Ir moi peiteado ou engominado// Lambiute un 

cucho, porque con ese peiteado...

289.Levantar o cu e deixalo caer:   Loc. verb. Fórm. Non facer nada// A ver se fas algo que non fas máis  

que levantar o cu e déixalo caer

290.Levantarse co pé esquerdo  : Loc. verb.  Que as cousas non van ao gusto dun// Sáeme todo ao revés, 

parece que  me levantei co pé esquerdo

291.Levantarse de candieiros:   Loc. verb.  Cando os animais enfurecidos ou con moito medo, se 

levantaban das patas de  diante// Eu vin aquela besta levantarse de candieiros

292.Levar a un o demo:   Loc. verb. COL.  Andar desesperado// Ter fame e non ter que comer é como 

levar a un o demo

293.Levar e traer   Loc. verb. COL.  Andar de contos// Gústalle moito levar e traer

294.Levar lume:   Loc. verb. Ir moi apurado. Ter moita présa// Ese que vai aí parece levar lume

295.Levar o pan para as ras:   Loc. verb. Fórm. Tardar moito en facer algo// Apura un pouco que parece  

que vas levar o pan para as ras

296.Levar o pau pra   (para)   despois levar con el:   Loc. verb. COL. Facer cousas que nos poden traer 

consecuencias a veces non gratas para nós. (Dicíaselle aos nenos que hai bastantes anos lles levaban un pao á mestra ou 

ao mestre para poñer orde na clase e  logo era o primeiro que levaba con el) // Non fagas coma os nenos de antes que 

levaban o pau (ao mestre) para despois levar con el

297.Levar o sombreiro gacho:   Loc. verb. COL.  Levar o sombreiro de lado// É tan presumido que 

sempre leva o sombreiro gacho

298.Levar unha lostregada:   Loc. verb. COL. Levar unha bofetada, sopapo// Cala ou vas levar unha 

lostregada

299.Levar unha vida de can  : Loc. verb. Fórm.  Ter que estar sempre traballando moi duramente// 

Traballou tanto que toda a súa vida levou  unha vida de can

300.Levarse coma o can e o gato:   Loc. verb. Fórm.  Levarse mal// Eses dous irmáns lévanse coma o 

can e o gato

301.Levarse coma o pan e o leite:   Loc. verb.Fórm.  Levarse moi ben. Ser íntimos amigos// Son tal para 

cal, lévanse coma o pan e o leite
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302.Máis chulo que a pana amarela:   Loc. adx. COL. Que é moi presumido// Ese rapaz de aí é máis  

chulo que a pana amarela

303.Máis chulo que a pana:   Loc. adx.. Ser moi presumido// É máis chulo que a pana

304.Mala chispa te coma  : Fórm. COL. Desexarlle mal a alguén// Mala chispa te coma que o fixeches e  

non me dixeches nada

305.Mala herba nunca morre:   Fórm. COL. Dise dunha persoa ou cousa que é mala// Mirando para as 

cousas que fas, é ben certo que mala herba nunca morre

306.Manda chover na Habana:   Loc. verb. COL. Quedar moi estrañado cunha noticia// Manda chover  

na Habana, mira que se é certo...

307.Marchar pitando:   Loc. verb. COL.  Marchar moi rápidamente dun sitio// Teño moito apuro e teño 

que  marchar pitando

308.Marica Manuela!:   Loc. nom. COL. Estar falando  tonterías// Marica Manuela!, non digas máis 

bobadas

309.Matar a macela  :   Loc. verb. COL. Matar o desexo// Comín unha boa mariscada, xa matei a macela

310.Matar o pego  : Loc. verb. COL.  Durmir cando a un lle dá a gana// Nunca fai nada, sempre está a  

matar o pego

311.Menos lobos carapuchiña:   Loc. adx. Cando alguén é moi esaxerado// Menos lobos carapuchiña,  

iso que dis é unha esaxeración

312.Mentres se capa non se asubía   Loc. adv. COL. Que non se deben facer dúas cousas a un tempo// 

Céntrate no que fas que mentres se capa non se asubía

313.Mesturar papas con verzas  : Loc. verb. COL.  Xuntar cousas que non teñen nada que ver// Es moi  

desordenado e non fas máis que mesturar papas con verzas

314.Meter a pata:   Loc. verb.  Facer algo mal// Coas cousas que  dis non fas máis que meter a pata

315.Meter a zoca:   Loc. verb.  COL. Facer ou dicir algo que non debes// Sempre estás a meter a zoca

316.Meter gato por lebre:   Loc. verb. COL. Enganar// Fíxate ben e que non che metan gato por lebre

317.Meter o beizo:   Loc. verb. COL. Cotillear. Rexoubar// É moi cotilla, sempre está a meter o beizo

318.Meter o rabo entre as pernas  : Loc. verb. COL.  Acovardarse// Ante os perigos non fas máis que 

meter o rabo entre as pernas

319.Meterlle os dentes a algo:   Loc. verb. COL.  Decidirse a facer unha cousa a pesar dos pesares// 

Aínda que non  me guste estou abrigado a meterlle os dentes ao traballo

320.Meter unha perra para quitar unha peseta:   Loc. verb. COL. Dicir unha mentira para saber unha 

verdade//Ti es moi pillo: metes unha perra para quitar unha peseta
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321.Meterse en camisas de once varas:   Loc. verb. COL.  Meterse en problemas innecesariamente. 

Meterse nos asuntos dos demais.// Non fas mais que meterte en camisa de once varas

322.Mexar por un e dicir que chove   Loc.. verb. COL. Ter que aguantar as bromas ou caprichos doutras 

persoas//   Mexar por un e dicir que chove   é unha opción bastante normal

323.Minar a terra:   Loc. verb. COL.  Remexer a terra á man antes de facer o rego// Antes de plantar as 

coles hai que minar a terra.

324.Mirar para as moscas:   Loc. verb. COL.  Andar despistado// Céntrate un pouco que non fas máis  

que mirar para as moscas

325.Moito caldo para a cadela:   Loc. adx. COL. Fas máis do que podes// Iso que queres facer é moito  

caldo para a cadela

326.Moito ruído e poucas noces  : Loc.adx. COL.Moito falar e pouco actuar. Presumir máis do que se fai 

realmente // Presumes moito máis do que fas, o teu é moito ruído e poucas noces

327.Morder a lingua:   Loc. verb. COL. Conter as ganas de falar// A veces o mellor é morder a lingua e  

non dicir cousas que non se debe

328.Morra Marta e morra farta  :   Loc. verb. COL. Cando sabes que o que vas comer che vai facer dano 

pero, aínda así, cómelo igual// Mira, morra Marta e morra farta

329.Na piñota:   Loc. adv. COL.  Moi amontoado // O millo este ano naceu na piñota

330.Nin ata nin desata:   Loc. conx. Nin fai nin deixa facer// Decídete xa dunha vez porque nin atas nin 

desatas

331.Nin come nin deixa comer:   Loc. conx. Nin fai algo nin deixa facer// O meu can nin come nin deixa 

comer ao do veciño

332.Nin disque nin seique:   Loc. conx. COL. Ser certo// É verdade e non é nin disque nin seique

333.Nin lusco nin fusco:   Loc. conx. COL. Nin unha cousa nin outra.// Cando acabas de traballar non é  

nin lusco nin fusco

334.Nin sufre   (sofre)   nin padece  :  Loc.. verb. COL. Que todo lle dá igual // Nunca se decata de nada,  

ese nin sufre nin padece

335.Nin xo nin arre:   Loc. conx. COL. Nin unha cousa nin outra// Está tan parado que non é nin xo nin 

arre

336.Non caer en saco roto:   Loc. verb. COL. Non esquecerse de algo que che fixeron por mal// Mira o 

que fas que isto non ha caer en saco roto

337.Non che ía e foiche todo:   Loc. verb. COL. Cando comes sen ganas e pensabas que non eras capaz de 

comer todo que che poñen no prato// Tanto dicir que non che ía e foiche todo
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338.Non dá pé con bóla:   Loc. verb COL. Que non lle saen as cousas ben// Fai todo ao revés, non  dá pé 

con bóla

339.Non dar a vara:   Loc. verb. COL.  Molestar. Incordiar// Vaite de aí e non  deas a vara

340.Non dar pau á auga:   Loc. verb. COL. Persoa moi folgazana// Esa que ves non dá pau á auga

341.Non está o alcocén para gastos:   Loc. verb. Fórm. Non está a cousa para bromas// Non me veñas 

con historias que non está o alcocén para gastos

342.Non hai dous sen tres  : Loc. verb. Fórm. Cando empezan os problemas non dan acabado// Ti 

tranquilo, que non hai dous sen tres

343.Non hai mouros na costa:   Loc. verb. Non haber ninguén á vista// Podes dicir o que queiras que non 

hai mouros na costa

344.Non lle cabe unha agulla polo cu  : Loc. verb. COL. Ser moi presumido// Vai tan traxeado que non 

lle cabe unha agulla polo cu

345.Non lle colle un xunco no cu:   Loc. verb. COL. Ser moi presumido// Vai tan periposto que non lle  

colle un xunco no cu

346.Non me tires do xenio:   Loc.verb. COL. Non me fagas enfadar// Vai parando e non me tires do 

xenio

347.Non parar a cabeza:   Loc. verb. COL. Estar sempre pensando// Teño tantas ideas que non me para 

a cabeza

348.Non saber nin xota  : Loc. verb. COL. Non saber nada// Nunca  se decata de nada e non sabe nin 

xota

349.Non sabes a cantas andas:   Loc. verb. COL. Ter un despiste moi grande//Estás tan distraído que 

non sabes a cantas andas

350.Non seas   (sexas)   lula  : Loc. verb. COL. Ser terca, teimuda; non ser fácil de convencer// Non sexas 

lula e a ver  se fas algo de caso.

351.Non ten xeito nin modo:   Loc. verb. COL. Estar moi desorganizado. Estar mal feito.// Está tan mal  

que non ten xeito nin modo

352.Non teño un ghameito  : Loc. verb. COL. Non teño nada// Non me queda nada, non teño un 

ghameito

353.Non ter pelos na lingua:   Loc. verb. COL. Dicir as cousas como son, sen rodeos// Ese home nunca 

ten pelos na lingua

354.Non ter solás:   Loc. verb. COL. Non ter ánimos. Non ter forzas// Despois de traballar todo o día,  

non ten  solás
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355.Non ver nacer as herbas:   Loc.verb. COL. Andar moi despistado//Anda tan despistada que non ve 

nacer as herbas

356.Non ver un átimo  : Loc. verb. COL.  Non ver nada. Escuridade// Estás cegato, non ves un átimo

357.Non ver un burro a dous pasos:   Loc. verb. COL.  Que non se decata de nada// Mira por onde vas 

que non ves un burro a dous pasos

358.Non vin cousa ao paso  : Loc. verb. COL. Non vin cousa coma ela// Na miña vida tal vin, non vin 

cousa ao paso

359.Non xogues á billarda:   Loc. verb.  Non te metas en líos// Pórtate ben e non xogues á billarda

360.Nunca vin cousa ao paso:   Loc. verb. COL.  Nunca viu nada igual// Nunca vin cousa ao paso: unha 

cadela con gatos

361.O Dios   (Deus  ) que te fixo  : Loc. nom. COL. Non pareces fillo noso. Algo que se di cando se está 

enfadado//  O Dios que te fixo que es ben guapo

362.O meu can pillou un mosca  : Loc. nom. COL. Ía sendo hora de que fixeras algo// O meu can pillou  

unha mosca e non era sen tempo

363.Oír cantar máis de catro cucos:   Loc. verb. COL.  Ter moitos anos// Polos anos que ten xa oíu 

cantar máis de catro cucos

364.O máis tonto fai reloxos: Fórm. COL. Ás veces as cousas non son o que parecen/ É boa verdade 

que ás veces o máis tonto fai reloxos

365.Os cachos tiran ás olas:    Loc. nom. COL. Os fillos aseméllanse aos país// É moi parecido ao seu 

pai, é verdade que os cachos tiran ás olas

366.Ou xo, ou arre  : Loc. conx. COL. Decidirse nun sentido ou no outro// Hai que tomar una decisión:  

ou xo ou arre

367.Outra vaca máis no millo:   Loc. adx. COL. Cando xa tes problemas e venche outro máis. Outro que 

está enganado// Mira por onde vas e non sexas outra vaca máis no millo

368.Pais porcos, fillos marráns:   Loc. nom. COL. Que os fillos fan o que os país lles ensinan// Visto o  

que fan os pais e os fillos, non hai dúbida de que a pais porcos, fillos marráns

369.Papar moscas:   Loc. verb.  Non saber nin o que fas// Non fai máis que papar moscas

370.Papas e bolos, en quente:   Loc. nom. COL. Cobrar ao contado // A min os traballos gustame 

cobralos coma as papas e bolos, en quente

371.Parece que me mirou un torto:   Loc. verb. Fórm.  Cando todo nos sae ao revés do que contamos// 

Levo uns días que parece que me mirou un torto
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372.Parece que saíches do cocho  . Loc. verb. COL. Dependencia para animais coma os porcos, ou os 

tenreiros pequenos normalmente separada do resto do corte das vacas// Lávate un pouco  que parece 

que saíches do cocho.

373.Parecer   (unha cousa)   un cortello:   Loc. verb. COL. Estar algo todo sucio ou desordenado// A túa 

habitación xa empeza a parecer un cortello

374.Parecer que está mexando o ceo   Loc. verb. COL. Estar chovendo moito// Hai uns días que parece 

que está mexando o ceo

375.Partiu o demo unha perna  : Loc. verb. Fórm. Causar moita sorpresa// Se é así, é que partiu o demo 

unha perna

376.Pasoulle o sol pola porta:   Loc. verb. Fórm. Que xa vai vello/a e non ten remedio. Que xa é tarde// 

Ese, agora, non busca moza que xa lle pasou o sol pola porta

377.Perder a cabeza:   Loc. verb. Ter ideas moi disparatadas/ / Serénate, non vaias perder a cabeza

378.Perder gas:     Loc. verb. Estar mal da cabeza. Perder forza// Cada ano que pasa está a perder gas en 

máis cantidade

379.Perdón, perdón, polo gato lambón:   Loc. nom. COL. Pedir perdón, de mentira//Pedir perdón polo 

gato lambón non é serio

380.Pícalle a mosca no rabo:   Loc. verb. COL.  Levar moita présa. Estar inquieto// A ese rapaz pícalle a 

mosca no rabo

381.Picar as pulgas:   Loc. verb. COL.  Desconfiar// Xa me empezan a picar as pulgas con ese asunto

382.Pico pechado:   Loc. verb.  Non abrir a boca. Calar// Pico pechado se non queres que che zosque

383.Pillar a un coas mans na masa:   Loc. verb. COL. Coller a alguén facendo algo, moitas veces o que 

non debe// Pillárono coas mans na masa cando rompía o xoguete

384.Pintar a mona:    Loc. verb.  COL. Facer o tonto// Xa está ben de pintar a mona

385.Ponlle un besbello  : Loc. verb COL. Na baralla, trunfo de pouco valor// Ponlle un besbello, o seis ou 

o sete .

386.Poñer coma unha chota  : Loc. verb. COL.  Mollarse moito// Con esta chuvia vaste poñer como 

unha chota

387.Poñer o cadarmo:   Loc. verb. COL. Castigo que se lle facía ás vacas máis rebeldes que consistía en 

atarlle unha corda a un corno e a unha pata de diante// A esa vaca hai que lle poñer o cadarmo

388.Poñer os puntos sobre os “is”:   Loc. verb.  Poñer as cousas claras. Deixar algo claro// Gústalle  

moito poñer os puntos sobre os “is”

389.Poñerlle o lombo  : Loc. verb.  COL. Afrontar unha situación adversa// Non vai haber máis remedio 

que  poñerlle o lombo
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390.Poñerse a esparruñar  : Loc. verb. COL. Poñerse a protestar// Non convén poñerse a esparruñar 

porque se cadra poñémonos peor do que estabamos

391.Poñerse coma un pito  : Loc. verb. COL.  Mollarse moito// Se non se abriga vai poñerse coma un 

pito

392.Poñerse farruco:   Loc. verb. COL. Persoa arrogante// Gústalle moito poñerse farruco nas discusións

393.Por campar arrabea:   Loc. prep. COL. Válelle calquera cousa por presumir. Que non lle importa 

pasar traballos con tal de poñerse guapa/o// É tan presumida que por campar arrabea

394.Que non te tente o demo  : Loc. pron. COL. Que nin se che ocurra// Que non te tente o demo a facer  

iso

395.Que te leve o demo  : Loc. pron. COL. Desexarlle mal a alguén// Vai, vai que te leve o demo

396.Queda da miña ansia:   Loc. verb. COL. Encargarse un mesmo dun tema ou asunto// Non te  

preocupes que queda da miña ansia

397.Quedar dun lado:   Loc. verb. COL. Sorprenderse moito por unha cousa// Houbo de quedar 

dun lado co que  lle dixeron

398.Quedarlle mal a un o corpo:    Loc. verb. COL. Cando se recibe unha noticia desagradable ou non 

saen as  cousas como pensamos// Oe un cada cousa que fai quedarlle a un mal o corpo

399.Quedarse dun barreno:   Loc. verb. COL. Quedarse abraiado// Quedouse dun barreno con aquela 

historia.

400.Quedou para vestir santos  : Loc. verb. COL. Quedar solteiro// Con cincuenta anos e solteiro, ese 

quedou  para vestir santos

401.Quen ten lingua a Roma vai  : Loc. pron. Que preguntando pode chegarse a calquera lado// Se non 

sabes, pregunta que quen ten lingua a Roma vai

402.Querer ver a Dios (  Deus  )  polo mango dunha sartén   (tixola):   Loc. verb. COL. Dicíase cando se 

collía a un polos dous lados da cabeza e te levantaban no aire// Preguntáronme algunhas veces se  

quería ver a Dios polo mango dunha sartén

403.Querer ver a Dios   (Deus)   por un cribo:   Loc. verb. COL.  Expresión que indica algo imposible de 

conseguir. Dicíase cando  collían a un coas dúas mans a cada lado da cabeza e tentaban  levantarte, 

deste xeito, no aire. Tamén se dicía se querías ver a Deus polo mango dunha  “sartén”// Non é moi  

agradable cando te erguen pola cabeza e che preguntan se querías  ver a Dios por un cribo

404.Querer ver unha cousa coma unha patena:   Loc. verb COL. Querer ver todo moi limpo// Quero 

ver a cociña como unha patena

405.Rascaches o cu polas pallas:   Loc. verb. COL. Non conseguiches o que querías// Tiñas moito garbo 

pero rascaches o cu polas pallas
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406.Arrichar os dentes:   Loc. verb. COL.  Protestar. Amosar os dentes con xesto ameazador// Amolouno 

moito e non facía máis que arrichar os dentes

407.Richar os dentes coa dor  : Loc. verb. COL.Ter moita dor// Non facía máis que richar os dentes coa 

dor de  moas

408.Sábado á noite colle Marica a roca:   Loc. nom. Fórm. A  boas horas te acordas.// Estivo toda a 

semana sen  facer nada e o sábado á noite colle Marica a roca                             

409.Sabe ao ghas  : Loc. verb. COL. Que está moi saborosa unha comida.// A comida está tan boa que 

sabe ao ghas

410.Sacarlle as castañas do lume:   Loc. verb COL. Solucionarlle os problemas a alguén// Sempre ten 

alguén  para sacarlle as castañas do lume

411.Saír dun souto e meterse noutro:   Loc. verb. COL. Ir dun problema noutro// Non fas máis que saír  

dun souto e meterte noutro

412.Saírse pola tanxente:   Loc. verb. COL.Non dicir nada ao caso// Coas súas respostas non fai máis  

que saírse pola tanxente

413.Sarna con gusto non pica  : Loc. nom. COL. Hai cousas que as facemos aínda que saibamos que nos 

van amolar// Está a sufrir as consecuencias pero sarna con gusto non pica

414.Se é un can, mórdete:   Loc. conx. COL. Ter unha cousa ao lado dun e non vela// Tela tan preto de ti  

que se é un can mórdete

415.Se non é boi é vaca  : Loc. conx. COL. Se non é dunha maneira é doutra// Ti di o que che pareza que 

se non é boi é vaca

416.Se non o vexo non o creo:   Loc. conx. Que che parece mentira o que ves// Iso que me contas  se non 

o vexo non o creo

417.Se o arado leva tres regos:   Loc. conx. COL. Cando non se sabe que dirección levar// Estás tan 

perdido que  fas o mesmo que se o arado leva tres regos

418.Se o sei non veño:   Loc. conx. Cando ves a alguén ou algo che sae mal cando non contabas con iso// 

Para facer iso, se o sei non veño.

419.Seique viches o lobo!  : Loc. adv. COL. Díselle a alguén que nos conta algo difícil de crer// Seique  

viches o lobo! Quen che vai crer iso

420.Sen mulleres non hai homes  : Loc. prep.  Que para que haxa homes son necesarias as mulleres// 

Está  claro que nas festas sen mulleres non hai homes

421.Séntaste ti ou séntote eu:   Loc. verb. Que te portes ben e que te sentes, ou senón igual as levas// Xa 

me cansaches, sentáste ti ou séntote eu
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422.Ser coma a chaqueta dun guardia   (garda): Loc. verb. COL. Ser moi lacazán// Es lacazán coma a 

chaqueta dun guardia

423.Ser coma a roda dun muíño   : Loc. verb. COL.  Non parar quieto. Repetir unha cousa moitas veces 

dándolle voltas ao mesmo tema// Cala un pouco que es coma a roda dun muíño

424.Ser coma as fabas na ola:    Loc. verb. COL. Ser moi inquieto. Estar movéndose continuamente// A 

ver se paras que es coma as fabas na ola

425.Ser coma dúas gotas de auga:   Loc. verb. Son moi parecidas// Esas dúas irmás son coma dúas  

gotas de auga

426.Ser coma o pan de cada día:   Loc. verb.  Ser algo imprescindible// Para min verte é coma o pan de 

cada día

427.Ser coma o xoves:   Loc. verb. Estar sempre no medio// Es coma o xoves, non fas máis que estar 

sempre no medio

428.Ser coma un allo  : Loc. verb. Ser moi espabilado, ser moi listo// O neno do meu veciño é coma un 

allo de listo

429.Ser coma un cesto  : Loc. verb. COL.. Ser lento no traballo. Andar mal arranxado// Espabila que es 

coma un cesto

430.Ser coma un grano con pus:   Loc. verb. COL. Ser moi asqueroso, repugnante, molesto// É tan 

aburrido que é coma un grano con pus

431.Ser coma un pau de ferro  : Loc. verb. COL. Ser moi pesado no seu trato cos demais// O meu amigo 

é coma un pau de ferro de tan pesado que é

432.Ser chuspidiño   (cuspidiño)  : Loc. verb.  COL. Ser moi parecido// É chuspidiño ao seu irmán

433.Ser da beira do cadullo  : Loc. verb. COL. Os cadullos son as testas das leiras onde as colleitas 

adoitan ser  peores que no resto. Aplícase a algo de pouca calidade.// Non queiras ser dos da beira do 

cadullo

434. Ser da mesma quinta  : Loc. verb. COL. Cando se ten máis ou menos a mesma idade// O Xosé e 

máis eu somos da mesma quinta

435.Ser de bo dente  : Loc. verb. COL. Que come de calquera cousa e en abundancia. Quue llle gusta 

comer cousas caras// O meu veciño da porta éche de moi bo dente

436.Ser do mundo  : Loc. verb. COL. Dos veciños, de todos. Que ten moito mundo// Non te fíes moito del  

que  che é do mundo

437.Ser duro de roer:   Loc. verb. Ser difícil de dominar// Ese éche duro de roer

438.Ser feo coma un croio   Loc. verb. COL. Ser moi feo// Non che é moi agradable ser feo coma un 

croio 
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439.Ser furrincha:   Loc. verb. COL. Ser moi aforrador. Ter moi mal xenio// Por moito que me digas e  

deas non deixas de ser furrincha

440.Ser grande coma un día sen pan:   Loc. verb. Fórm.  Que non dá pasado. Que é moi grande// Ese 

home é tan grande coma un día sen pan

441.Ser listo coma un allo:   Loc. verb. COL. Ser moi listo// O neno do meu amigo é listo coma un allo

442.Ser máis lavado que os seixos do río:   Loc. verb. Fórm. Ser moi desvergonzado// Non ten vergonza 

(vergoña) ningunha, é máis lavado que  os seixos do río

443.Ser máis lento ca un caracol:   Loc. verb.Fórm.  Ser moi lento// Apura algo que es máis lento ca un 

caracol.

444.Ser máis lento que unha tortuga   (tartaruga  ):   Loc. verb. COL.Ir moi amodo// Non dá saído do paso,  

é máis lento ca unha tortuga

445.Ser máis lista có raposo  : Loc. verb. COL. Ser moi espilida// Esa muller non deixa de ser máis lista  

có raposo

446.Ser máis listo que un allo:   Loc. verb. COL. Ser moi listo, enxeñoso// Esa nena é máis lista ca un 

allo

447.Ser máis terca ca un mulo  : Loc. verb. COL. Ser moi terco// Nunca se avén a razóns, é máis terca 

ca un mulo

448.Ser moi agudo:   Loc. verb.  COL. Ser moi listo e traballador// O meu neno é moi agudo

449.Ser moi apetecido para os catarros:   Loc. verb. COL. Ser propenso a ter catarros// Son moi  

apetecido para os catarros, non saio dun para meterme noutro

450.Ser pan comido:   Loc. verb. COL. Ser moi fácil de facer// Iso que dis é pan comido

451.Ser pillo coma o raposo:   Loc. verb. COL. Ser moi espabilado// Non es quen de enganalo, é pillo  

coma o raposo

452.Ser coma un pau seco    Loc. verb. COL. Ser aburrido, sen “vidilla”// Ese que vai aí sempre é coma 

un pau seco

453.Ser coma un peto  : Loc. verb. COL.  Ser moi calado// É coma un peto, nunca di nada

454.Ser máis bruto que un arado de ferro:   : Loc. verb. COL.  Ser moi bruto// Mide as túas forzas que 

es máis bruto que un arado de ferro.

455.Ser máis tola ca unha cabra:   Loc. verb. COL. Estar un pouco descentrada. Ser lixeira de 

cascos//Esa muller é máis tola ca unha cabra

456.Ser moi lareta:   Loc. verb. COL.  / Ser moi faladora. Ser moi indiscreta. Contar todo o que sabe// A 

ese non se lle pode contar nada que é moi lareta
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457.Ser rachado  : Loc. verb. COL. Falar claro e sen pelos na lingua// Ás veces é bo ser rachado e dicir  

as cousas claras

458.Ser  seca coma un toxo  : Loc. verb. COL. Ser mal encarada, aburrida. Ter mal carácter// Esa túa 

veciña é seca coma un toxo

459.Ser un cabeza hueca (  oca  ): Loc. verb. COL. Non ser moi intelixente// É un cabeza hueca nunca se  

decata de nada.

460.Ser un carneiro:   Loc. verb. COL. Ser moi terco// Non o vas convencer porque é un carneiro

461.Ser un cu de mal asento  : Loc. verb. Fórm.  Non estar nunca quieto e sentado// Non tes nunca 

acougo, es un cu de mal asento

462.Ser un lampantín:   Loc. verb. COL. Ser traste, pouco de fiar// Ninguén che vai facer caso porque  es 

un lampantín

463.Ser un revirachaquetas:   Loc. verb. COL. Cambiar de opinión continuamente// Tes moi pouca 

seriedade, es un revirachaquetas

464.Ser un tulitates  : Loc. verb. COL. Non ter personalidade// A ver se deixas de ser un tulitates e te  

formalizas

465.Ser un Xan:    Loc.. verb. COL. Ser unha persoa sen iniciativa// Decídete dunha vez a ver se deixas  

de ser un Xan

466.Ser unha cotorra:   Loc. verb. COL.  Falar moito// Non vai deixar de ser unha cotorra, fala seguido

467.Ser unha laverca:   Loc. verb. COL.Estar falando seguido. Descarada// A esa non lle fagas caso que 

é unha laverca

468.Ser unha lavada  : Loc. verb. COL.  Ser senvergoña, descarada// Por moito que o intentes non vas  

conseguir deixar de ser unha lavada

469.Subírselle a un os fumes:   Loc. verb. COL. Volverse un moi crido, moi presumido// Cando un ten 

moitos  cartos é moi fácil subirselle a un os fumes

470.Tarde piaches:   Loc. adv. COL. Cando queres facer algo e xa é  tarde. Décheste conta tarde dunha 

cousa// Dáste de conta agora, tarde piaches

471.Ter a cabeza a paxaros  : Loc. verb. COL. Estar alonxado da realidade. Non pensar no que se fai// 

Xa está  ben de ter a cabeza a paxaros

472.Ter a cariña coma unha presa:   Loc. verb. COL.Ser un bebé moi miudiño// Era tan pequeno o 

meniño que tiña a cariña coma unha presa

473.Ter a curva da felicidade  : Loc. verb. COL.Ter a barriga grande. Estar gordo// Desde que casou  xa 

empezou a ter a curva da  felicidade
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474.Ter aghonía para algo  : Loc. verb. COL. Ter ánimos para facer algo// Non fas máis que romper  

cousas, bo é  que teñas aghonía para algo

475.Ter cara de can:   Loc. verb. COL. Estar enfadado ou estar un día feo// Sempre está a ter cara de can

476.Ter carne de galiña:   Loc. verb. COL. Erguerse a pel co medo ou co frío// Co frío é fácil ter carne 

de galiña

477.Ter ganas de traballar pero o corpo non deixa  : Loc. verb. COL. Unha disculpa que dá o que é 

lacazán// Eu teño ganas de traballar pero o corpo non me deixa

478.Ter máis merda que un pau do galiñeiro:   Loc. verb. Fórm. Estar moi, moi sucio// A ver se te lavas  

que tes  máis merda que un pau do galiñeiro

479.Ter máis ollos ca boca:   Loc. verb. COL.  Ser moi goloso. Querer todo e non comer nada// Non 

botes tanta comida  que tés máis ollos que boca

480.Ter máis ollos que barriga:   Loc. verb. COL. Botar no plato máis comida da que se é capaz de 

comer. Ser moi larpeiro e non ser capaz de comer todo o que botas no prato// Bota menos comida  no 

prato que tes máis ollos que barriga

481.Ter memoria de elefante:   Loc. verb.  COL.Ter moita memoria// Ese home ten memoria de elefante

482.Ter moita chispa:   Loc. verb. COL.  Ser moi ocorrente, gracioso// Ten moita chispa, é moi ocorrente  

nos seus chistes

483.Ter moito garbo:   Loc. verb. COL. Ser moi presumido// Non é bo ter moito garbo

484.Ter moitos fumes:   Loc. verb. COL.  Presumir de máis do que se é// Por ter moitos fumes non vas  

ser máis  guapo

485.Ter o demo no corpo:   Loc. verb. COL. Ser moi inquedo// A ver se estás quedo que pareces ter o 

demo no corpo

486.Ter os pés na terra:   Loc. verb. COL. Actuar con sentido común; saber sempre o que se fai// Pensas 

moito o que fas, véseche que es un home que ten os pés na terra

487.Ter paxaros na cabeza:   Loc. verb. COL. Soñar moito sen estar en contacto coa realidade// Non che 

é nada  bo ter paxaros na cabeza

488.Ter un burato na barriga:   Loc. verb. COL. Ter moita fame// Debe ser hora de comer que comezo 

a ter un burato na barriga

489.Ter unha area:   Loc. verb. COL. Pasarse coa bebida// Ese que vai por aí parece ter una area

490.Ter unha fame negra:   Loc. verb. COL. Ter moita fame// Levo tres días sen comer e teño unha 

fame negra

491.Ter unha raxeira de sono:    Loc. verb. COL.  Vir moito sono despois de comer// Despois de comer  

case sempre teño unha raxeira de sono
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492.Ter vista de lince:   Loc. verb. COL. Ver moi ben// Non se lle escapa una, ten una vista de lince

493.Terra, trágame:   Loc. nom. COL.Querer desaparecer// Cando me vin naquel sitio pensei: terra,  

trágame

494.Tes o corpo presente e a mente ausente  : Loc. verb. Fórm. Non atendes ao que che están dicindo// 

Neste  intre tes o corpo presente e a alma ausente

495.Tes o formiguín:   Loc. verb. COL. Estar sempre movéndote//  Para quedo un pouco que parece que 

tes o formiguín

496.Tes unha empanada enriba:   Loc. verb. COL. Estar borracho ou andar moi, moi despistado// Tes  

unha  empanada enriba que non sabes a cantas andas

497.Ti carga o carro que xa o descargo eu   Loc. pron. COL. Non esaxeres no que dis, non te pases// Dis 

moitas cousas que non ten xeito así que ti carga o carro que xa o descargo eu

498.Ti non es ben dos teus días  : Loc. pron. COL. Dise de alguén que non é moi intelixente// Véseche a 

cara que ti non es ben dos teus días

499.Ti para roubar non vales:   Loc. pron. COL. Que o di todo, que non garda secretos// Como sigas  

contándoo  todo, ti para roubar non vales

500.Ti sigue   (segue)   tocando que eu sigo bailando  :    Loc. pron. COL.  Cando nunha discusión non se 

chega a un consenso e se seguen argumentando cousas sen que un dea o brazo a torcer// Ti sigue 

tocando que eu sigo bailando  .  

501.Tirar a casa pola ventá  : Loc. verb. COL. Mercar o que non te podes permitir. Malgastar// Hai que 

aforrar  e non tirar a casa pola ventá

502.Tirar a toalla:   Loc. verb. COL. Renderse// Ante o perigo non tardou e tirar a toalla

503.Tirar para atrás:   Loc. verb. COL. Poñer medo ou dar asco// É tan feo que tira para atrás

504.Tirar pedras aos avións:   Loc. verb. Fórm. Dedicarse a facer cousas totalmente inútiles// O que fas  

ti é coma  tirar pedras aos avión 

505.Tirar polas bormelas:   Loc. verb. COL. Levar os mocos colgados. Aspirar os mocos en vez de 

soalos para fóra// Colle este trapo e sóate a ver se deixas de tirar polas bormelas

506.Tirarse ás pozas   Loc. verb.  Ter moita sede// Coa moita sede un pensa en tirarse ás pozas

507.Tocar a lingua  : Loc. verb. COL. Falar mal de alguén// Ás veces tocar a lingua non é moi boa cousa

508.Todo o sabes e todo o entendes   : Loc. adv. COL. Crerse moi intelixente e entendido en todo// Para 

o carro que che parece que Todo o sabes e todo o entendes

509.Traballar para o inglés:   Loc. verb. COL. Traballar moito para os demais sen sacarlle ningún 

proveito para un// Xa está ben de traballar para o inglés

Equipos de D. Lingüística de Bormoio e Canosa coordinados por Evaristo 
Domínguez Rial Páxina 32



Fraseoloxía e paremioloxía recollidas nos concellos de Coristanco e 
Carballo (A Coruña)

510.Traballas ou miras para os paxaros:   Loc. verb. COL. Non centrarse no que se está a facer. Estar 

despistado// Traballas ou miras para os avións que non te vexo facer nada

511.Traer a fouce munda  : Loc. verb. COL. Ter moita fame e comer moito// Por como te vexo comer 

parece  que traes a fouce munda

512.Trágame terra:   Loc. verb. COL. Cando ves algo ou  a alguén que non é do teu agrado// Cando me 

vin alí  pensei: Trágame terra

513.Tragar pedras de muíño:   Loc. verb. COL. Crelo todo// A ti non é difícil facerche tragar pedras de 

muíño

514.Un home é un home e un gato é un bicho   Loc. nom. COL. Que se hai que deixar de tonterías e ser 

valente//Tranquilízate e pensa que un home é un home e un gato é un bicho

515.Un pé aquí e outro acolá:   Loc. nom. COL. Facer as cousas moi rápido// Xa estás indo un pé aquí e  

outro acolá

516.Un polo outro e a casa sen varrer:   Loc. pron. Fórm. Que ninguén ten ganas de facer nada e as 

cousas  non se fan soas// A ver se vos poñedes de acordo que un polo outro e a casa sen varrer

517.Unha perna aquí e outra acolá:   Loc. nom. COL. Ir camiñando rápido. Vir moi rápido//  Corre tan 

rápido que pon unha perna aquí e outra acolá 

518.Untar o fuciño  :   Loc. verb / COL.  Subornar. Darlle algo a alguén para obter un favor// A moitos  

políticos hailles que untar o fuciño

519.Vai boa a vaca no millo  : Loc. verb. COL. Que xa pasou o tempo. Xa é tarde. Xa non ten solución// 

E agora  queres arranxar iso, vai boa a vaca no millo

520.Vai cos da feira e vén cos do mercado:   Loc. verb.Fórm.  Virachaquetas. Que lle dá a razón a todos; 

que  non ten  personalidade// Tes moi pouca seriedade, vas cos da feira e vés cos do mercado

521.Vai cun pé aquí e outro aló:   Loc. verb. COL. Ir moi rápido// Fai as cousas tan rápido que vai cun 

pé aquí  e outro acolá

522.Vai e non volvas, rapaz:   Loc. verb. COL. Que se vaia unha persoa a paseo// Sabes o que che digo:  

vai e non volvas, rapaz

523.Vai na fura de diante:   Loc. verb. COL. Que vai moi rápido// Soségate que parece que vas na fura 

de diante

524.Vai nas quimbambas:   Loc. verb. COL.  Xa hai moito tempo// Pénsalo agora e iso xa vai nas 

quimbambas

525.Vai por aí e xa cho dirán  : Loc. verb. COL. Antes de facer unha cousa hai que mirar máis que nun 

sitio// Vai por aí e xa cho dirán 
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526.Ve vir os coches e non se aparta:   Loc. verb.Fórm.  Non se fixa en nada// É tan parado que ve vir  

os coches e non se aparta

527.Véntache o cu larpada:   Loc. verb. COL. Intúes algo bo// Seica che venta o cu larpada e achégaste  

á mesa

528.Ver as estrelas:   Loc. verb. COL. Levar un golpe// Como che dea un sopapo vas ver as estrelas

529.Ver cantar máis de catro cucos:   Loc. verb. COL.  Persoa de certa idade// Ese, aos seus anos xa viu 

cantar máis de catro cucos

530.Ver o lixo no ollo alleo  : Loc. verb. Fórm. Ver ben os defectos dos outros e non ver os propios// Non 

fas máis  que ver o lixo no ollo alleo

531.Verlle as orellas ao lobo:   Loc. verb. Fórm.  Decatarse de algún perigo. Prepararse para algo. 

Asustarse por  algo// Comezou a verlle as orellas ao lobo

532.Vestir coma un repolo  : Loc. verb. COL. Vestir con vestidos moi pompososo, con moitas capas// A 

ver se vistas roupas normais que che gusta moito vestir coma un repolo 

533.Vexo máis eu cun ollo pechado que ti cos dous abertos:   Loc. verb. Fórm. Ser desconfiado. Ser 

espabilado// Nunca te decatas de nada posto que vexo eu máis cun ollo pechado que ti cos dous 

abertos

534.Vir coma auga de maio:   Loc. verb. Fórm. Chegar no momento oportuno// A túa axuda veume como 

auga de maio

535.Vir Pedro ou vir Pedriño:   Loc. verb. COL. Vir o sono// Vai para a cama que xa empeza a vir  

Pedro // ou Pedriño

536.Vou facer “ghasoi”:   Loc. verb. COL.  Botar gasoil na maquinaria// Vou facer “ghasoi” no tractor  

antes de  ir arar

537.Vouche poñer una cremalleira  :Loc. verb. COL. Cala a boca// Creo que che vou poñer unha 

cremalleira como non cales

538.Xa non fende  : Loc. adv. COL. Que xa é maior// Cos anos que ten esa xa non fende 

539.Xa vin vacas con menos rabo  : Loc. adv. Fórm. É unha esaxeración// Para o carro que xa vin vacas  

con menos rabo

540.Xogar con lume:   Loc. verb. COL. Facer cousas que non debes// Ten coidado que iso que fas é coma 

xogar con lume

541.Xuntamos terróns e facemos montóns:   Loc. verb. Fórm. Mesturar todo sen ningunha orde// Non 

nos sae unha ao dereito parece que xuntamos terróns e facemos montóns
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542.Zapateiro aos teus zapatos:   Loc. nom. Fórm. Que cada un se dedique ao seu. Dedicarse cada un ás 

súas cousas sen meterse nas dos demais.//Como se adoita dicir: zapateiro aos teus zapatos;  deixa 

aos demais en paz

PAREMIOLOXÍA (Refráns)

543. A     avaricia     rompe     o     saco:   Non conformarse co que un ten. // Non queiras todo para ti porque  a 

avaricia     rompe     o     saco  

544. A     bo     entendedor     poucas     palabras     chegan:   Que aquel que entende ben non lle fan falta moitas 

explicacións// Non che digo máis porque xa sabes que a     bo     entendedor     poucas     palabras     chegan  

545. A     cabalo     dado     non     lle     mires     o     dente  : Non se pode ser esixente con aquilo que nos dan, que o hai 

que aceptar tal como é/ Acepta o que che dan que a     cabalo     dado     non     lle     mires     o     dente  

546. A     cabalo     regalado     non     lle     mires     o     dente:     Que cando che dan unha cousa hai que collela aínda que 

non che guste// Non sexas soberbio, e pensa que a     cabalo     regalado     non     lle     mires     o     dente  

547. A     cabalo     regalado     non     se     lle     mira     o     dente  : Non poñer reparos ás cousas que nos dan// Todo o que 

veña é bo que a     cabalo     regalado     non     se     lle     mira     o     dente  

548. A     cabra     sempre     tira     ao     monte:   Cada un semella ou tende ás súas orixes// Fas como as     cabras     que   

sempre     tiran     ao     monte  

549. A     can     fraco     todo     todo     se     lle     volven     pulgas:   Que as cousas malas nunca veñen soas. Que se xuntan 

con outras que xa o eran// Con todas as que pasaches éche coma a un can     fraco     que     todo     se     lle      volven     pulgas  

550. A     carne     de     burro     non     é     transparente  :   Alguén que se pon diante e non nos deixa ver/ Apártate de 

diante que non me deixas ver, que a     carne     de     burro     non     é     transparente  

551. A     Deus     rogando     e     co     mazo     dando  : Intentar conseguir una cousa, pero facendo méritos// Se queres 

conseguir algo xa sabes: a     Deus     rogando     e     co     mazo     dando  

552. Á     moita     fame     non     hai     pan     duro:   Que algunhas veces cando tes fame comes calquera cousa// Non 

pensei que foras comer iso pero xa vexo que á   moita     fame     non     hai     pan     duro.  

553. A     onde     vas     Vicente:     a     onde     vai     a     xente:   Que se fai o que adoitan facer todos// Fas coma aquel que 

di: a     onde     vas     Vicente:     a     onde     vai     a     xente  

554. A     palabras     necias     oídos     xordos:   Non facer caso a comentarios vulgares// Non me importa o que  me 

dis porque a     palabras     necias,     oídos     xordos  

555. A     quen     madruga,     Deus     o     axuda  :   Ser previsor e anticiparse// Érguete cedo porque xa sabes que a 

quen     madruga,     Deus     o     axuda  

556. A     vodas     e     bautizos     non     vaias     sen     ser     chamado  : non vaias a onde non te chaman// Se non te chaman 

non vaias porque a     vodas     e     bautizos     non     vaias     sen     ser     chamado  

557. Acordarse     de     Santa     Bárbara     cando     trona:   Acordarse sempre tarde. Querer solucionar un  problema 

cando xa é tarde.// Agora xa non ten remedio, porque sempre te acordas     de     Santa      Bárbara      cando     trona  
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558. Ande     eu     quente     e     ríase     a     xente:   Que o que máis me importa son eu mesmo// Por moito que  digan, 

ande     eu     quente     e     ríase     a     xente  

559. Ano     de     neves,     ano     de     bens:   Que cando neva é ano de boas  colleitas// Xa se sabe que: ano     de     neves,     

ano     de     bens  

560. Ao     can     fraco     nunca     lle     faltaron     pulgas  : Persoa con pouca sorte// Ao     can     fraco     nunca     lle     faltaron   

pulgas     e iso é o que che pasa a ti coa túa mala sorte

561. Arco     iris     (da     vella)     ao     poñente,     antepón     os     bois     e     vente:   Que deixes o traballo e voltes para a casa 

porque vai chover// Se ves o     arco     iris     ao     poñente,     antepón      os     bois     e     vente  

562. Arco     iris     (da     vella)     ao     radiante     pica     aos     bois     para     adiante:   Que vai ir bo tempo e se pode  traballar 

no campo// Cando vexas o     arco   “  iris  ”   ao     radiante,     pica     aos     bois     para     adiante  

563. As     contas     da     praza     non     dan     coas     da     casa:   Que non sae todo como tiñamos pensado// Nunca me 

chegan os cartos porque xa se sabe que as     contas     da     praza     non     dan     coas     da     casa  

564. Auga     en     Santiago     trae     o     millo     ao     agro:   Que se chove en xullo hai boa  colleita de millo// Xa viña 

ben que chovese porque a     auga     de     Santiago     trae     o     millo     ao     agro  

565. Burro     grande     ande     ou     non     ande:   Que importa máis o tamaño que a utilidade. Que se prefiren as 

cousas grandes aínda que non sexan as mellores// Ese burro non é moi bonito pero burro     grande,     ande     non   

ande

566. Cabalo     grande,      ande     non     ande:   Que a todos lles gustan as cousas grandes// Xa sei que é moi caro 

pero, cabalo     grande,     ande     non     ande                                                     

567. Cada     cousa     para     o     seu     e     o     cabanote      (alpendre)     para     o     carro:   Que hai que poner cada cousa no seu 

sitio// A ver se pos todo ben que cada cousa     é     para     o     seu     e     o     cabanote     para     o     carro  

568. Can     ladrador,     pouco     mordedor:   Falar moito e facer pouco.  O que máis fala non é o que máis fai/ 

Presumes de moitas cousas pero xa sabes que… can     ladrador     pouco     mordedor  

569. Cando     as     cousas     saen     ao     revés     ata     a     muller     empreña     de     outro     e     os     fillos     parécense     a     un  : Ser o 

colmo da mala sorte// Sáenme as cousas tan mal coma cando     as     cousas     saen     ao     revés     que     ata     a    muller 

empreña     de     outro     e     os     fillos     parécense     a     un  

570. Cando     as     cousas     saen     ao     revés     ata     os     gatos     mexan     por     un  : Ter moi mala sorte// Non hai nada que 

facerlle porque cando     as     cousas     saen     ao     revés     ata     os     gatos     mexan     por     un   

571. Cando     chove     en     febreiro,     nin     bo     herbal     nin     bo     palleiro  : Que non vai haber boas colleitas se  chove 

nese mes// Este ano non vai ser bo porque cando     chove     en     febreiro,     nin     bo     herbal     nin     bo     palleiro  

572. Cando     hai     fame     non     hai     pan     duro:   Cando se ten ben fame cómese de todo// Dicías que diso non 

comías pero cando     hai     fame     non     hai     pan     duro  

573. Cando     o     río     soa,     auga     leva  :   Que cando se fala dunha cousa algo hai// Hai un run run e xa sabes… 

cando     o     río     soa,     auga     leva  
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574. Cando     se     pecha     unha     porta     ábrese     outra:   Que sempre hai esperanza// Non te preocupes porque 

cando     se     pecha     unha     porta     ábrese     outra  

575. Canta     máis     présa,     máis     lecer:   Que canto máis présa temos, máis enredos nos aparecen. Que canto 

máis  présa ten un peor lle saen as cousas//Non me sae nada ao dereito; teño comprobado  que canto     máis   

présa,     máis     lecer   

576.Choiva  antes da misa, semana que vai de risa:   Que vai chover toda a semana// É domingo e está  

chovendo, prepárate porque choiva  antes da misa, semana que vai de risa.

577. Cóllese     antes     a     un     mentireiro     que     a     un     coxo:   A un mentireiro axiña se lle collen as mentiras//Non 

digas máis mentiras porque se colle     antes     a     un     metireiro     que     a     un     coxo  

578. Cría     corvos     e     sacaranche     os     ollos:   Fai ben e levarás as de perder. Que as veces hai xente moi 

desagradecida e que te poden amolar// Así cho agradecen, cría     corvos     e     sacarnche     os     ollos  

579. Darlle     o     pan     a     quen     non     o     sabe     comer:   Ter cousas e non saber aproveitalas// É boa verdade que  lle 

dan     o     pan     a     quen     non     o     sabe     comer  

580. Dás     a     man     e     quérenche     o     brazo:   Canto máis lle dan,  máis queren// Nunca se conforman, dáslle     a   

man     e     quérenche     o      brazo  

581. De     tal     pau     tal     astilla:   Que os fillos se parecen aos pais//É igual que o seu pai, xa sabes: de     tal     pau   

tal     astilla  

582. Deus     apreta     pero     non     afoga:   Non todo sae sempre mal; algunha vez, algunha cousa sae ben// Xa 

sairei adiante porque Deus     apreta     pero     non     afoga  

583. Deus     dáos     e     eles     xúntanse:   Que sempre case sempre se xuntan  o malo co malo// Son tal para cual, 

Deus     daos     e     eles     xúntanse  

584. Dígocho     a     ti     miña     filla     filla     para     que     o     entendas     miña     nora:   Dicir algo de xeito indirecto//Mira, 

dígocho     a     ti     miña     filla     para     que     o     entendas,     miña     nora  

585. Dime     con     quen     andas     e     direiche     quen     es:   Que acabas sendo coma os que andas con eles. Se andas 

con malas compañías tamén ti te podes facer malo//Non hai máis que verte: dime     con     quen     andas     e      direiche 

quen     es  

586.En abril, augas mil  : Que en abril chove moito// Ten a man o paraugas porque en abril, augas mil 

587. En     boca     cerrada/pechada     (pechada)     non     entran     moscas  : Se estás calado non metes a pata// É 

mellor que cales porque en     boca     pechada     non     entran     moscas  

588. En     maio,     a     vella     queima     o     tallo:   Que aínda vai frío// Abrígate porque en     maio     aínda     a     vella      queima 

o     tallo   de arrimarse ao lume

589. Entrar     por     un     oído     e     saír     polo     outro:   Non facer caso do que lle din a un// Non te escoito porque  me 

entra     por     un     oído     e     sáeme     polo     outro  

590. Entre     lusco     e     fusco     non     atopo     o     que     busco  : Que non dou atopadas moitas cousas// Por máis que 

busco entre     lusco     e     fusco     non     atopo     o     que     busco  
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591. Éramos      poucos     e     pariu     a     burra:   Que xa había problemas abondo e aínda viñeron máis// Outro 

problema máis mira que xa éramos     poucos     a     pariu     a     burra  

592. Eramos     poucos     e     aínda     pariu     a     avoa:   Algo que xa é de máis. Que as cousas malas nunca veñen 

soas// Non me veñas con esas que xa éramos     poucos     e     aínda     pariu     a     avoa  

593. Éramos     poucos     e     pariu     a     avoa:   Cando ocorre algo que non é esperado nin querido. Xa chegaba co 

que había e aínda vén máis. Que se suma unha dificultade máis ás que xa había. Cando hai moitos problemas e 

aparecen aínda máis. Cando vén algunha cousa que non se conta con ela e que nos amola moito// Xa está  ben 

de complicacións que xa non éramos     poucos     e     paríu     a     avoa  

594. Fago     máis     eu     durmindo     que     ti     desperto     (esperto  )  : Que non é traballador ou que fai o tonto. Que é 

moi pouco  dilixente// Véseche tan pouco o traballo que fago     máis     eu     durmindo     que     ti     esperto  

595. Fai     ben     e     non     mires     a     quen:   Actuar con humildade en todos os sitios aínda que ás veces non o 

merezan// Nunca sabes a quen podes precisar polo que debes sempre facer     ben     e     non     mirar     a     quen  

596. Falando     do     rei     de     Roma,     pola     porta     se     asoma:   Cando se fala de alguén e aparece de repente// 

Estabamos falando de ti e falando     do     rei     de     Roma,     pola     porta     se     asoma  

597. Fillos     criados     traballos     dobrados:   Cando os fillos van grandes dan máis preocupacións.// Éche ben 

certo iso de que fillos     criados,     traballos     dobrados  

598. Foches     por     onde     viñeches:   Ir a un sitio sen saber por onde// Es tan tonto que foches     por     onde   

viñeches

599. Foi     nunha     maleta     e     veu     nun     baúl:   Veu máis tonto do que ía//Non lle serviu de nada ir a escola 

porque foi     nunha     maleta     e     veu     nun     baúl  

600. Gaivotas     á     terra,     mariñeiros     á     merda  : Que hai temporal no mar e non se pode saír a pescar// Hoxe 

non se pode saír pescar porque cando as van as gaivotas     á     terra,     mariñeiros     á     merda  

601. Hai     que     dar     e     ter     para     que     nos     veñan     ver:   Que sempre hai que dar algo pero non todo o que tes// 

Non te queixes  porque xa sabes que     hai     que     dar     e     ter     para     que     nos     veñan     ver  

602. Hai     que     deixar     das     risas     para     os     choros:   Que hai que aforrar para os tempos malos. Que  non se 

pode gastar todo dunha vez// Non malgastes o que tes porque hai     que     deixar     das     risas     para     os     choros  

603. Home     moi     luneiro,     nin     boa     meda     nin     bo     palleiro  :   Que o que lle fai caso a esas cousas non recolle 

boas colleitas// Non esperes moita cousa del porque home     luneiro     nin     boa     meda     nin     bo     palleiro  

604.Home pequeño fol de veneno   (veleno):   Que non hai ningún pequeño bo. Que os pequenos teñen 

mal xenio// Non te metas con el que home pequeño, fol de veneno

605. Honra     na     praza     e     fame     na     casa  :    Gábase  moito e non ten nada// Non é nada boa cousa ter moita 

honra     na     praza     e     fame     na     casa  

606. Máis     grande     que     un     día     sen     pan:   Algo que se nos fai moi longo, ou moi pesado. Que non dá 

pasado// Ese home é máis     grande     que     un     día     sen     pan  
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607. Máis     sabe     o     demo     por     vello     que     por     demo:   Que a experiencia é un punto importante.// Hai que 

facerlle caso aos avós porque   máis     sabe     o     demo     por     vello     que     por     demo  

608. Máis     vale     calar     que     mal     falar  : Antes de dicir tonterías, vale a pena estar calado. Non dicir o que non 

se debe// Moitas veces é mellor non dicir nada porque   máis     vale     calar     que     mal     falar  

609. Máis     vale     comer     un     ovo     que     pasar     sen     dous:   Conformarse co que hai. // Confórmate co que tes 

porque máis     vale     comer     un     ovo     que     pasar     sen     dous  

610. Máis     vale     facelo     que     mandalo  :   É mellor facer as cousas un que encargarllas a outro//Non acertas 

unha é certo de que máis     vale     facelo     que     mandalo  

611. Máis     vale     malo     coñecido     que     bo     por     coñecer:   O coñecido xa sabemos como é pero o descoñecido, 

aínda que sexa bo, non nos rechama tanto// Non atrevo a facer algo novo porque   máis     vale     malo     coñecido     que   

bo     por     coñecer  

612. Máis     vale     maña     que     forza:   Que é preferible ter coñecementos e habilidades que moita forza.//Busca 

unha solución e recorda que   máis     vale     maña     que     forza:  

613. Máis     vale     pan     duro     que     pedras     moles:   Cando hai fame cómese de todo// Coa fame que teño vouno 

comer porque   máis     vale     pan     duro     que     pedras     moles  

614.Máis     vale     pasar     por     tonto     e     quedar     calado     que     abrir     a     boca     e     confirmalo  : Antes de dicir unha 

tontería é mellor estar calado. Antes de que os feitos demostren que as aparencias son certas o mellor 

e estarse quieto ou calado//   Máis     vale     pasar     por     tonto     e     quedar     calado     que     abrir     a     boca     e     confirmalo  

615. Máis     vale     paxaro     na     man     que     cento     voando  : O que conta é ter algo seguro  e non inseguro// Aínda 

que é pouca cousa   máis     vale     paxaro     na     man     que     cento     voando  

616. Máis     vale     paxaro     na     man     que     un     cento     voando:   Máis vale ter algo seguro que algo inseguro// 

Confórmate co que tes porque   máis     vale     paxaro     na     man     que     un     cento     voando  

617. Máis     vale     previr     que     lamentar:   É mellor pensar ben no que se fai e non lamentarse por se sae mal// 

Pensa ben o que fas que   máis     vale     previr     que     lamentar  

618. Máis     vale     tarde     que     nunca:   É mellor chegar tarde que non chegar nunca// Xa era hora que te 

decidiras porque máis     vale     tarde     que     nunca  

619. Máis     vale     ter     que     desexar:     É mellor ter unha cousa segura nas nosas mans que ter ganas de outra que 

non imos poder conseguir// Aínda que non é moita cousa, máis vale ter que desexar.

620. Máis     vale     un     paxaro     na     man     que     cen     voando  : Que hai que aproveitar as oportunidades //A ver se se 

consegue que máis     vale     un     paxaro     na     man     que     cen     voando  

621. Mentres     se     capa     non     se     asubía:   Non se poden facer ben dúas cousas ao mesmo tempo// A ver se te 

centras que mentres     se     capa     non     se     asubía  

622. Na     casa     do     ferreiro,     coitelo     de     pau:   Que ten un oficio pero non o aplica na súa casa. Hai cousas na 

casa sen reparar// Coma case sempre, na     casa     do     ferreiro,     coitelo     de     pau  
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623. Na     casa     do     meu     home     o     que     non     traballa     non     come  : Que se queres algo tes que traballar// Vaite 

poñendo porque na     casa     do     meu     home     o     que     non     traballa     non     come  

624. No     mes     de     maio     aínda     a     vella     queima     o     tallo:   Que nese mas aínda hai días que vai frío// Aínda que 

xa estamos no mes de maio abrígate porque en     maio     aínda     a     vella     quima     o     tallo  

625. Non     deixes     para     mañá     o     que     poidas     facer     hoxe:   Hai que ir facendo as cousas pouco a pouco xa que 

logo igual non as podemos facer./Mañá igual non che dá tempo polo que é mellor que non     deixes     para     mañá     o   

que     poidas     facer     hoxe  

626. Non     é     máis     rico     o     que     máis     ten     senón     o     que     menos     precisa:   Que a riqueza consiste en en 

conformarse co que un ten//Non ten moito pero vive feliz, é ben certo que    non     é     máis     rico     o     que     máis     ten   

senón     o     que     menos     precisa  

627. Non     hai     galiña     gorda     por     pouco     diñeiro:   Que as cousas baratas non son boas// Se é barato moi bo 

non ha de ser porque non     hai     galiña     gorda     por     pouco     diñeiro  

628. Non     hai     mal     que     cen     anos     dure:   Que todas as cousas rematan algunha vez// Iso ha de arranxarse 

porque non     hai     mal     que     cen     anos     dure  

629. Non     hai     mal     que     por     ben     non     veña  : Que toda cousa mala ten a súa parte boa// Ti tranquilo que non 

hai     mal     que     por     ben     non     veña  

630. Non     hai     palleiro     sen     palla:   Dise de alguén que está gordo porque come moito// Xa se ve polo que 

come que non     hai     palleiro     sen     palla  

631. Non     hai     peor     xordo     que     o     que     non     quere     oír:   Non facer caso a cousas que non nos interesan// 

Cando non lle interesa o que lle din faise o xordo, está claro que  Non     hai     peor     xordo     que     o     que     non     quere     oír  

632. Non     hai     pouco     que     non     chegue     nin     moito     que     non     se     acabe:   Que hai que ser comedido nos gastos e 

non despilfarrar os cartos en cousas inútiles. Que hai que aproveitar o que se ten que non se sabe as voltas que 

pode dar a vida//Non estás aforrando nada e ten en conta que Non     hai     pouco     que     non     chegue     nin     moito     que   

non     se     acabe  

633. Non     hai     rosas     sen     espiñas:   Que calquera cousa ten as súas complicacións. Que todo ten os seus 

inconvintes// Xa sabías que iso che ía a custar porque non     hai     rosas     sen     espiñas  

634. Non     lle     pidas     peras     a     un     olmo:   Non pedir cousas imposibles// Confórmate co que tes e non     lle     pidas   

peras     a     un     olmo  

635. Non     por     moito     madrugar     amence     máis     cedo:   Que as cousas levan o seu ritmo e non se poden 

Adiantar// Cada cousa hai que facela ao seu tempo porque non     por     moito     madrugar     amence     máis     cedo  

636. Non     valo     para     os     andamios     nin     para     os     buratos:   Que serve para poucas cousas//Para ese traballo 

eu non     valo     nin     para     os     andamios     nin     para     os     buratos  

637. Nunca     chove     a     gusto     de     todos.   Non é posible contentar a todo o mundo ao mesmo tempo//Xa sabía 

que non ías estar de acordo porque é ben certo que nunca     chove     a     gusto     de     todos  
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638. Nunca     chove     como     trona:   Que o resultado non é tan malo coma os indicios// Tranquilo, nunca 

chove     como     trona  

639. Nunca     choveu     que     non     escampara:   Que todo ten solución na vida nalgún momento. Que todo 

remata algunha vez. Que non hai cousa que non se acabe// Xa faremos o traballo que nunca     choveu     que     non   

escampara

640. Nunca     choveu     que     non     escampase:   Que todas as cousas teñen solución. Non fai falta andar 

apurado//Xa mellorará o tempo que nunca     choveu     que     non     escampase  

641. Nunca     faltou     un     remendo     para     un     descosido:   Cando unha persoa ten bastantes problemas e atisba 

unha solución// Iso xa se arrnaxará que nunca     faltou     un     remendo     para     un     descosido  

642. O     can     que     máis     ladra     non     é     o     que     máis     morde:     Váiselle toda a forza pola boca// Non lle teñas 

medo que o     can     que     máis     ladra     non     é     o     que     máis      morde  

643. O     carro     da     chinchola,     cando     ri,     cando     chora:   Chorar sen motivo// Es coma o     carro     da     chinchola,   

cando     ri,     cando     chora  

644. O     casado     casa     quere:   Que os casados queren vivir sós nas súas casas//Xa se di por aí que o     casado   

casa     quere  

645. O     lume     onda     a     estopa,     vén     o     vento     e     sopra:   Que cando hai algún risco sempre acaba por aparecer// 

Ten coidado que o     lume     onda     a     estopa,     vén     o     vento     e     sopra  

646.O que a sigue   (segue  ) a consigue (  consegue)  :   Se se intenta acadar algo, normalmente acábase 

conseguindo// Non te desanimes que o que a sigue a consigue

647. O     que     de     noite     asubía     polo     demo     pía  : Tentar ao mal, chamar ao demo// Non se pode asubiar de 

noite porque   o     que     de     noite     asubía     polo     demo     pía  

648. O     que     de     novo     non     traballa,     de     vello     dorme     na     palla:   Se non se traballa de novo, cando se é vello 

non tes nada// Hai que ir aforrando para cando sexas vello porque o     que     de     novo     non     traballa,     de     vello     dorme   

na     palla  

649. O     que     espera,     desespera:   A persoa que espera cánsase de esperar.// Xa me estou cansando de 

esperar; é ben certo que o     que     espera,     desespera  

650. O     que     máis     apura     non     é     o     que     máis     fai:   Ás veces por apurar non se fan as cousas ben e hai que// É 

mellor facer as cousas una vez e ben que non dúas e mal porque o     que     máis     apura     non     é     o     que     máis     fai  

651. O     que     mal     anda     mal     acaba  : Que non se poden facer cousas malas ou se non acabas mal// Mira con 

quen te xuntas e o que fas porque o     que     mal     anda     mal     acaba  

652. O     que     moito     quere     saber,     dáselle     o     cú     a     lamber:   Contestación a unha persoa moi preguntona// Non 

preguntes tanto que o     que     moito     quere     saber,     dáselle     o     cu     a     lamber  

653. O     que     morde     ao     calado     non     é     o     mellor:   Porque non se é noble e honrado e sempre busca a 

traizón.//Ten coidado con ese que é moi zorrito, que o     que     morde     ao     calado     non     é     o     mellor   

654. O     que     nada     arrisca,     nada     ten:   Hai que ser decidido// Decídete xa que o que nada     arrisca,     nada     ten  
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655. O que non chora non mama:   Que se nada pides, nada che dan// Mira que ben lle foi; é ben 

certo que o que non chora non mama

656. O     que     non     levan     os     ladróns     aparecen     nos     rincóns:   Que a veces buscas algo e non o atopa 

aparéceche moitas veces cando non contas con ela// É  ben certo iso de que o     que     non     levan     os     ladróns   

aparece     nos     rincóns  

657. O     que     non     sabe     é     coma     o     que     non     ve  : Non saber facer unha cousa é coma o que non ve// Fíxoo 

todo mal; está claro que o     que     non     sabe     é     coma     o     que     non      ve  

658. O     que     non     ten     cabeza     ten     que     ter     pés:   Que moitas veces tes que facer varias viaxes porque non te 

lembras de levar ou facer algunhas cousas// Non te acordaches de facer iso  á primeira e agora tes  que volver 

porque o     que     non     ten     cabeza     ten     que     ter     pés  

659. O     que     non     ten     que     facer     sacha     os     allos     por     nacer:   Cando alguén fai as cousas mal, ao revés ou de 

xeito inútil// Iso que estás facendo é una tontería; é ben certo que o     que     non     ten     que     facer     sacha     os     allos     por   

nacer

660. O     que     paga     o     que     debe     desempeña     o     que     ten:   Que xa non ten débedas. Saldar débedas pendentes// 

Devolve os cartos que che prestaron porque o     que     paga     o     que     debe     desempeña     o     que     ten  

661. O     que     para     burro     nace,     nunca     a     besta     chega:   O que nace tonto nunca vai chegar a ser listo// Non 

mellora nada nos seus estudos xa que o     que     para     burro     nace,     nunca     a     besta     chega  

662. O     que     reparte     leva     a     mellor     parte  : Cando repartes colles para ti a mellor parte// Sempre colle o 

mellor cacho de carne porque   o     que     reparte     leva     a     mellor     parte  

663. O     que     ten     ansia     non     dorme:   O que está preocupado por unha cousa non descansa ata facela// Está 

preocupado polo seu traballo e non descansa porque o     que     ten     ansia     non     dorme  

664.O sol da porta nunca quenta  : Que é máis interesante a xente de lonxe que a de preto da casa// Hai 

que ir ás de lonxe que o sol da porta nunca quenta

665. O     sol     de     inverno     sae     tarde     e     ponse     cedo  : Que hai poucas horas de sol//Apura que os días son curtos 

e non che vai dar tempo a facer nada que o     sol     de     inverno     sae     tarde     e     ponse     cedo  

666. O     tempo     non     se     detén     nin     se     para     con     ninguén  : Que o tempo pasa aínda que nós non o queiramos// 

Non te poñas a facer tonterías que   o     tempo     non     se     detén     nin     se     para     con     ninguén  

667. Ollo     por     ollo,     dente     por     dente:   Facerlle a outros o mesmo que lle fixeron a un// Es moi vingativo 

sempre aplicas iso de ollo     por     ollo,     dente     por     dente:  

668. O     trigo     hai     que     mallalo     en     agosto:   Cada cousa haina que facer no seu tempo// É ben certo que cada 

cousa hai que facela no seu tempo e   o     trigo     hai     que     mallalo     en     agosto:  

669. Ollos     que     non     ven     corazón     que     non     sente:   Que cando non ves algo non che doe tanto, ou se che fan 

ou din algo e ti non te decatas non che parece  tanto mal// Sempre o están enganado pero   ollos     que     non     ven   

corazón     que     non     sente  
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670.Onde comen dous, comen tres:      Que o que hai chega para todos// Ti tranquilo que onde comen 

dous, comen tres

671. Onde     digo     digo,     digo     Diego:   Cambiar de opinión segundo che conveña//Sempre estás cambiando de 

opinión e sempre  fas iso de onde     digo     digo,     digo     Diego  

672. Os     cachos     tiran     ás     olas:   Que os fillos se parecen aos seus país// É cuspidiño ao seu pai porque xa se 

sabe que os     cachos     tiran     ás     olas  

673. Ovella     que     berra,     bocado     que     perde:   Mentres se come non se fala// Se queres que che quede algo 

apura, xa sabes que ovella     que     berra,     bocado     que     perde  

674. Palla     a     palla     faise     un     o     palleiro:   Pouco a pouco conséguese o que queres//Vai facendo que palla     a   

palla     faise     o     palleiro  

675. Para     quen     é     o     burro     ben     vale     a     albarda:   Que ten pouco mérito// Moi bonito non é pero para     quen     é   

o     burro     ben     vale     a     albarda  

676. Para     quen     non     quere     sempre     hai     abondo:   Que es bo de conformar// Mellor así que para     quen     non   

quere     sempre     hai     abondo  

677. Pensa     o     ladrón     que     todos     son     da     súa     condición:   Cada un pensa que os demais son todos iguais a 

el// Non te dás de conta que pensa     o     ladrón     que     todos     son     da     súa     condición  

678. Por     non     dar     non     dá     nin     a     hora:   Ser moi tacaño// É tan furrincha que por     non     dar     non     dá     nin     a     hora  

679. Por     unha     sardiña     cansou     un     burro  : Que todo ten un límite// Ten conta que por     una     sardiña      parou   

un     burro  

680. Pouco     damos     e     menos     levamos:   Cando queremos aforrar e ao final sáenos máis caro.// Pouco     damos   

e     menos     levamos  , dise das cousas malas e baratas

681. Predica     meu     cura,     predica     meu     frade:   Ti di o que queiras que eu farei o que me pareza//Predica 

meu     cura,     predica     meu     frade  , di o que queiras  que non che vou facer caso

682. Quen     ri     de     último     ri     mellor:   Ser demasiado espabilado sen ter en conta as consecuencias// Ti rite 

que quen     ri     de     último     ri     mellor  

683. Quen     ten     lingua     a     Roma     vai  : Que preguntando pode chegarse a calquera lado// Se non sabes, 

pregunta que quen     ten     lingua     a     Roma     vai  

684. Quítate     ti     para     poñerme     eu:   Envexar o lugar ou posto que ten  outra persoa// É moi común entre os 

políticos iso de quítate     ti     para     poñerme     eu  

685. Raposo     que     moito     dorme,     galiña     gorda     non     come:   Que hai que facer algo para ter 

recompensa.Non se pode ser larchán (lacazán). Que o que se descoida perde as mellores cousas//Non te 

descoides que raposo     que     moito     dorme,     galiña     gorda     non     come  

686. Sabe     máis     o     demo     por     vello     que     por     demo:   Que saben máis os vellos polo que levan vivido. A 

experiencia é un grao// Ten moita experiencia e xa se di que   sabe     máis     o     demo     por     vello     que     por     demo  
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687. Sarna     con     gusto     non     pica:   Que non nos importa pasalo mal se é o que queremos, sen importarnos as 

consecuencias// Sarna     con     gusto     non     pica  , se o fixeches non o fixeras

688. Se     hai     nubes     no     poniente,     colle     os     bois     e     vente:   Que se se pon o vento dese lado, vai chover// Hai 

que fiarse do ceo e se     hai     nubes     no     poniente,     colle     os     bois     e     vente  

689. Se     tes     un     circo     reñiranche     os     ananos:   Ter moi mala sorte// Tes tan mala sorte que se     tes     un     circo   

reñiranche     os     ananos  

690. Sempre     hai     un     roto     para     un     descosido:   Que sempre hai alguén que dea contigo e coas túas ideas// É 

ben certo que sempre     hai     un     roto     para     un     descosido  

691. Ser     amasado     en     mala     artesa:   Ser de mala condición. Ser moi ruín// Está claro que tiveches que ser 

amasado     en     mala     artesa  

692. Ser     ave     de     mal     agoiro:   Traer desgracias// Non lle fagas caso que ese é     ave     de     mal     agoiro  

693. Vai     un     morrendo     e     vai     aprendendo:   Que sempre se está en condicións de aprender cousas novas// 

Tiña razón o vello cando dicía que vai     un     morrendo     e     vai     aprendendo  

694. Vale     máis     caer     en     gracia     que     ser     gracioso  : É preferible ser ben aceptado polos demais// Non tentes 

facerte o simpático porque   vale     máis     caer     en     gracia     que     ser     gracioso  

695. Vale     máis     facelo     que     mandalo:   Moitas veces acábase antes facendo as cousas un que mandándoas// 

Nunca te pos a facer nada, ás veces vale     máis     facelo     que     mandalo  

696. Vale     máis     facelo     que     mandar:   Cando o que é mandado non fai o que se lle di ou o fai mal//Xa estou 

cansado de dicircho, vale     máis     facelo     que     mandar  

697. Vale     máis     ter     que     desexar:     Que hai que ter algo aforrado// Non teñas tanta soberbia que     vale     máis   

ter     que     desexar:  

698. Vale     o     seu     peso     en     ouro:   Ser moi boa persoa ou moi boa cousa// Co bo que é vale     o     seu     peso     en   

ouro

699. Xente     nova     e     leña     verde     todo     é     fume:   Que cando un é novo non ten sentidiño// Non se lles pode 

facer caso aos rapaces que xente     nova     e     leña     verde     todo     é     fume.     
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