
1. SE CHOVE 

“Eí” vén o vento do mare 
“eí” vén o vento mareiro, 
“eí” vén o meu queridiño 
vestido de mariñeiro. 
 
Se chove, deixa chover. 
Se orballa deixa orballar. 
Por máis que chova e vente, 
de ti non me hei de apartar. 
 
Pasei pola ponte abaixo, 
vin saltar unha sardiña. 
Mariñeiros, ide ao mar 
e botádelle a traíña. 
 
Indo polo mar abaixo 
perdín a miña navalla. 
Rema, mariñeiro, rema, 
que alá no mar me quedaba. 
 
O que navega de noite 
ha tropezar nos penedos. 
Eu que ando polo día 
tropezo nos teus enredos. 
 
 

3. A RUMBOIA 

Heime de casar “pra” Castro, 
terriña de moita leña. 
Hei de traer un feixiño 
“pra” cando á rumboia veña. 
 
Anda, Xoana, árdeche a Troia!, 
vente comigo, bailaremos a rumboia. 
Viva a rumboia, rumboia viva, 
viva a rumboia “anque” sexa noite e día. 
 
Miña comadre Polonia, 
non vin muller coma ela. 
Os osos dállos ao home, 
a carne cómea ela. 
 
Oh lindo, lindo, oh miñaxoia, 
imos a Lugo, bailaremos a rumboia. 
Viva a rumboia, rumboia viva, 
viva a rumboia, rumboia da miña vida. 

 
 
2. MUIÑEIRA DE SANTO AMARO 
 
Señor cura, señor cura, 
a doutrina non lla sei. 
Pídame unhas cantiguiñas, 
que eu llas repenicarei. 
 
Moza bonita no mundo 
non “debera” de nacer 
porque fai como a mazá: 
todos a queren comer. 
 
Ser solteiro é boa cousa 
e ser casado tamén. 
Deixarei “pra” cando morra 
pensar o que me convén. 
 
Por dicir “Viva San Roque!” 
prenderon o meu irmán. 
Agora que o soltaron 
viva San Roque e o can!! 
 
 
 
Treixadura, Unha semaniña enteira 

 
Todos os carabineiros 
dormen cos pés á xeada, 
e de alí ao outro dia, 
á festa da rumbeirada. 
 
Anda, Xoana, árdeche a Troia!, 
vente comigo, bailaremos a rumboia. 
Viva a rumboia, rumboia viva, 
viva a rumboia “anque” sexa noite e día. 
 

 A Quenlla, Terra 



 
4. A CAROLINA 
 
A saia da Carolina, 
ten un lagarto pintado. 
Cando a Carolina baila 
o lagarto dálle ao rabo. 
 
Bailaches, Carolina? 
Bailei, si señor! 
Dime con quen bailaches? 
Bailei co meu amor. (3 veces) 
Bailaches, Carolina? 
Bailei, si señor! 
 
A Carolina é unha tola 
que todo o fai ao revés. 
Íspese pola cabeza 
e vístese polos pés. 
 
Bailaches, Carolina? 
Bailei, no cuartel. 
Dime con quen bailaches? 
Bailei co coronel. (3 veces) 
Bailaches, Carolina? 
Bailei, no cuartel. 
 
O señor cura non baila 
porque ten unha coroa. 
Baile, señor cura, baile, 
que Deus todo llo perdoa. 
 
Bailaches, Carolina? 
Bailei, abofé! 
Dime con quen bailaches? 
Bailei co meu Xosé. (3 veces) 
Bailaches, Carolina? 
Bailei, abofé! 
 
No curro da Carolina 
non entra carro pechado. 
“Namais” entra Carolina 
co seu cocho polo rabo. 
 
Bailaches, Carolina? 
Bailei, si señor! 
Dime con quen bailaches? 
Bailei co meu amor. 
 
 

5. O PIRIMPIMPÍN 

Teño dentro do meu peito, 
unha laranxa partida 
para darlle ao meu amor, 
o pirim pirim pim pim, 
para darlle a miña vida. 

Pirimpimpín,  
pim pim pim pim 
Manolo vira “para” acá, 
María vira “para” aquí. (Bis) 

De Portugal me mandaron 
tres peras nun ramalliño. 
Quen me dera a min saber, 
o pirim pirim pim pim, 
quen me ten tanto cariño. 

Pirimpimpín… 

Do outro lado do río, 
do outro lado, meu ben, 
do outro lado do río,  
o pirim pirim pim pim, 
teño a quen lle quero ben. 

Ao entrar en Sanguiñeda, 
hai un ”lexo” de letreiro 
que sempre está a dicir, 
o pirim pirim pim pim, 
Portugal, meu compañeiro. 

Pirimpimpín… 

Rebola o pai,  
rebola a nai,  
rebola a filla, 
e eu como son da familia  
tamén quero rebolar. (Bis) 

Pirimpimpín… 

Rebola o pai,  
rebola a nai,  
rebola a filla, 
e eu como son da familia  
tamén quero rebolar. (Bis) 

Pirimpimpín… 

Tradicional de Portugal 
versión de Malvela, Da miña xanela á túa 

 

Co teu amor, Carolina, 
non volvas a bailar, 
porque che levanta a saia 
e é moi mala de baixar. 
 
Co teu amor... Fuxan os ventos 
 



6. MUIÑEIRA DE DORINDA    
 
Aparta, loureiro verde, 
deixa clarexar a lúa. 
Se non vexo os meus amores 
non vexo cousa ningunha. 
 
Non quero zapato baixo, 
que se me enterra na area. 
Non quero amores de lonxe, 
que os teño na miña aldea. 
 
Ai, la, lálara, ai, la, lálara...  
 
Paxariño millarengo,  
non me comas as cereixas, 
que o meu marido está fóra, 
non teño a quen dar as queixas. 
 
Eu non sei o que me deches, 
que non te podo “olvidar”, 
de día no pensamento  
e de noite no soñar. 
 
Ai, la, lálara, ai, la, lálara...  
 
Quen che dixo, pau de buxo,  
que servías “pra” culleres. 
As mentiras son dos homes 
e as verdades, das mulleres. 
 
Penar por quen non te quere 
e levar augas ao río, 
non só é perder o tempo 
senón tamén o sentido. 
 
Ai, la, lálara, ai, la, lálara...  
 

Malvela, Da miña xanela á túa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. AQUÍ TEÑO DE CANTAR 
 
Non canto porque ben cante 
nin polas ganas que teña. 
Canto por dar alegría  
a quen a min me dá pena. 
 
Ai, ai, ai a quen a min me dá pena... 
 
Non canto por ben cantar 
nin por ser a cantadora 
Canto por dar que falar 
á xente murmuradora 
 
“Olvidáchesme” por pobre, 
eu por rico te deixei. 
Vale máis pobre con honra 
que rico de mala lei. 
 
“Dices” que non canto ben, 
para ti canto bastante. 
Se non me queres oír, 
pasa, burro, para adiante. 
 
Vou “a” dar a despedida  
por riba dunha cereixa. 
Eu queríame marchar 
e o corazón non me deixa. 
 

Malvela, Raianas 
 

8. O GALO 
 
O galo cando canta é día. 
Vamos de “parranda” 
de noite e de día. (Bis) 
 
O galo cando canta é hora 
Ponte a pé, María, 
bota o galo fóra. (Bis) 
 
E como somos da ribeira, 
vamos de “parranda” 
a semana enteira. (Bis) 
 
E nós como somos Malvela, 
Vimos de “parranda”  
á vosa verbena. (Bis) 
 

 Malvela, Raianas 
 
 



9. O TIROLIRO 
 
Arriba vai o tiroliro-liro-liro. 
Abaixo vai o tiroliro-lero. 
Arriba vai o tiroliro-liro-liro. 
Abaixo vai o tiroliro-lero. 
 
Xuntáronse dous 
nunha esquina 
tocar a concertina, 
bailar o salirón. (Bis) 
 
Comadre, miña comadre, 
eu gosto da súa pequena. 
Comadre, miña comadre, 
eu gosto da súa pequena. 
É bonita, preséntase ben 
e parece que ten a cara morena. 
 
Arriba vai o tiroliro-liro-liro... 
 
Comadre, miña comadre, 
eu gosto da súa afillada. 
Comadre, miña comadre, 
eu gosto da súa afillada. 
É bonita, preséntase ben 
e parece que ten a cara rosada. 
 
Arriba vai o tiroliro-liro-liro... 
  

Migallas, Pan de millo 
 

11. O ESTRAPERLO 
 
-¿Que levas “en esa” saia, 
que tanto valor lle dás? 
-Levo “garvanzos” e fabas 
para ir estraperlar. (Bis) 
 
Con “eso” do estraperlo, 
con “eso” de estraperlar, 
con “eso” do estraperlo 
nin “Dios” quere traballar. (Bis) 
 
-¿Que levas nesas alforxas 
que tanto valor lle dás? 
-Levo café e “azúcar” 
da raia de Portugal. (Bis) 
 
 Fuxan os ventos 

10. MARICA, SE VAS AO RÍO A LAVAR 
 
Marica, se vas ao río a lavar,  
non batas a roupa, 
que a podes rachar,  
que a podes rachar,  
que a podes prender,  
Marica, se vas ao río a beber. 
 
Non chas quero, non chas quero,  
castañas do teu magosto, 
non chas quero, non chas quero,  
que me cheiran ao “chamosco”, 
que me cheiran ao “chamosco”,  
alalelo, ailalalo. 
 
Marica, se vas ao río a lavar.. 
 
Que ben baila, que ben baila,  
a da chaqueta redonda. 
Moito mellor bailaría 
se a “tivera” máis longa, 
se a “tivera” máis longa, 
ailalelo, ailalalo. 
 
Marica, se vas ao río a lavar.. 
 
Non chas quero, non chas quero,  
nabizas do teu nabal, 
non chas quero, non chas quero,  
que me poden facer mal, 
que me poden facer mal,  
alalelo, ailalalo. 
 
Marica, se vas ao río a lavar.. 
 
Que ben baila, que ben baila,  
a do zapato baixiño, 
que ben baila, que ben baila,  
ai, na beira do camiño, 
ai, na beira do camiño,  
ailalelo, ailalalo. 
 
Marica, se vas ao río a lavar.. 

 A Roda  

 



 

12. MARUXIÑA 

Eu querer, quéroche ben, 
eu téñoche admiración, 
pero “casarme” contigo 
non mo pide o corazon,  
non mo pide o corazon, 
non mo pide o corazon. 
Eu querer, quéroche ben 
eu téñoche admiración. 
 
Ai, Maruxiña, eu ben cho dicia, 
que andar de noite é unha tolería 
é unha toleria, é unha toleria, 
ai, Maruxiña, eu ben cho dicía. 
 
Eu querer, quéroche ben... 

 
Ai, Maruxiña, non é nada malo 
darlle un biquiño a un “enamorado” 
a un “enamorado”, a un “enamorado”, 
ai, Maruxiña non é nada malo. 
 
Eu querer, quéroche ben... 

 
Ai, Maruxiña, detrás dun valado, 
dáme un biquiño, que non é pecado, 
que non é pecado, que non é pecado, 
ai, Maruxiña, detrás dun valado. 
 
Eu querer, quéroche ben... 
 
Ai, Maruxiña, detrás dun codeso, 
dáme un biquiño, que eu ben cho merezo 
que eu ben cho merezo, que eu ben cho merezo, 
ai, Maruxiña, detrás dun codeso. 
 

 

 

 

 

 

 
13. CATRO VELLOS MARIÑEIROS 
 
Catro vellos mariñeiros, (bis) 
todos metidos nun bote. 
Voga, Voga, mariñeiro, 
imos “pra” Viveiro, 
xa se ve San Roque. (Bis) 
 
Ailalelo ... 
 
Os mariñeiros traballan (bis) 
de noite coa luz da lúa. 
Dá gusto velos “chegare” 
pola mañá cedo 
cheirando a frescura. (Bis) 
 
Ailalelo ... 
 
Traio sardiña e bocarte, (bis)  
tamén xurelo pequeno.  
Rapaciña de Viveiro, 
ven buscar o lote 
do teu mariñeiro (Bis) 
 
Ailalelo .. 
 

A Roda 
 



14. PANDEIRADA 

A raíz do toxo verde 
é moi mala de “arrincare”. 
Os amoriños primeiros 
son moi malos de “olvidare”. 
 
Ailarálalá... 
 
Sei dun niño dun carrizo 
na cabeza dun repolo. 
Deron as mozas 
levaron canoto e todo. 
 
Unha vella díxolle a outra  
polo burato da porta: 
“Ti goberna a túa vida  
que a miña nada che importa.” 
 
A miña muller morreume  
e enterreina no palleiro. 
Deixeille un brazo de fóra  
“pra” que tocara o pandeiro. 
 
Miña nai e mais a túa  
quedan no río berrando 
por culpa dunha galiña  
que ten amores co galo. 
 
Nena que vendes as peras, 
cantas che mandaron “dare”. 
Para ti, meu queridiño, 
non mas mandaron “contare”. 
 
Esta noite e mais a outra 
e mais a outra pasada 
abalei unha pereira 
que nunca fora abalada. 
 

 A Roda 

 

 

 

 

 

15. O VERDEGAIO 
 
As penas do verdegaio  
son verdes e amarelas. 
Non me toques se non caio, 
non me rompas as canelas. 
 
O do verdegaio o do rastrastrás 
quero o meu amor, quero o meu rapaz. 
O do verdegaio o do rustrustrús 
quero o meu amor, quero ben Xesús. 
 
Vai tu, vai tu, vai ela, 
vai tu, “pra” a casa dela. 
Vai tu, vai tu, vai ela, 
vai tu “pra” a casa dela. 
 
E do meu gosto,  
é da miña “opiniao” 
é da madeira mais fina 
da raíz do “corasao”. 
 
Vai tu… 
 
Anubía e anubía 
“anque” anubía non chove. 
O meu amor está malo 
“anque” está malo non morre. 
 
Oh, señora Ana, señora María,  
o seu galo canta e o meu asubía.  
Oh, señora Ana, o seu galo deu 
unha latadiña na cara do meu. 
 
Vai tu… 
 
Meu cano, meu canonciño,  
todos che chaman pequeno. 
A min “me” pareces grande  
co cariño que che teño. 
 
O do verdegaio… 
 
Vai tu...… 
 
O cariño que che teño  
e mais o que che hei de ter 
colle na folla dun toxo 
e mais non a ha de encher. 
 
O do verdegaio...… 
 
Vai tu...… 



16. COLORADIÑA DE CARA  

Coloradiña de cara 
eu tamén “quixera” ser 
porque a mazá colorada 
todos a queren comer. 

O home que ha de ser home 
ha de ter a man lixeira 
para coller a rosiña sen  
abalar a roseira. 

Cando dous queren a unha 
e se están os dous presentes, 
un asubía coa rabia 
e o outro rincha cos dentes. 

Se queres que vaia a verte 
de noite polo “lugare”, 
has de prender a cadela, 
que non fai se non “ladrare”. 

Non me case, miña nai, 
co o home que enviuvase, 
pois non quero criar pitos 
que outra galiña chocase. 

17. SEÑOR CURA 

Señor cura, cura, cura 
onde vai súa sobriña? 
que eu lle quero “preguntare” 
como se asan as sardiñas. 

Póñense no lume, bótaselles sal 
e cun abanico veña a abanicar. (Bis)  A Roda 

Abanica, abanica, abanica, 
abanica, abanica, 
abanica, abanica, abanica, 
(abanica a sardiña do mar.)  
(abanícalle o cu a teu pai 
e cun abanico veña a banicar). 

Ven, ven, ven, ven, xerro do viño. 
Ven, ven, rica empanada. 
Ven, ven, muller honrada, 
ven, ven, achégate a min. (Bis) 

                   A Roda 

18. TEÑO UN AMOR EN RIANXO 
 
E outro en Vilagarcía. 
Teño un amor en Rianxo 
e outro en Vilagarcía. 
para ver os meus amores 
teño que cruzar a Ría. 
 
Non lle temas, mariñeiro 
ao ventiño do mar, 
que o vento mareiro 
dá mellor navegar. 
 
Se navegas pola Ría 
de Rianxo verás 
as estrelas e a Lúa 
darlle bicos ao mar. 
 
Lévalle no teu peteiro. 
gaivotiña, voa, voa, 
lévalle no teu peteiro 
unha cartiña de amores 
ao meu amor rianxeiro. 
 
Non lle temas... 
 
Collín a dorna en Rianxo. 
Collín a dorna en Rianxo, 
fun a Padrón pola ría, 
da terra de Castelao 
á de Cela e Rosalía. 
 
Non lle temas... 
 
 



19. ¿“PRA” ONDE VAS, MARÍA? 

¡Ai, que me chouchan os dentes! 
¡Ai, que me comen as pulgas! 
¡Ai, que me chouchan os dentes! 
Rapaza, na túa cama, na túa cama tes unhas pulgas doentes. (Bis) 

¿“Pra” onde vas, María? ¿“Pra” onde vas, María? 
Veño da verdura. ¡Que ricos repolos ten o señor cura! 
Ten o señor cura, ten o señor cura por baixo da saia. 
¿“Pra” onde vas, María? Veño da ensalada. 

Ten gana de “se” “casare” 
a que case cun viúvo  
ten gana de “se” “casare”. 
Fol que sa foi sacudido, miña queridiña, fariña non “dálle”. (Bis) 

¿”Pra” onde vas, María… 

Que vai á festa e non baila, 
a vella do pelo branco, 
que vai á festa e non baila 
se ve tocar o gaiteiro farruco, garrido só mira “pra” a gaita. (Bis) 

¿”Pra” onde vas, María… 

E veu cheo de fariña, 
o meu home foi ao muíño 
e veu cheo de fariña. 
El muiñeiro non é, ¡que diaño de home teño! ¿A quen se me arrima? (Bis) 

¿”Pra” onde vas, María… 

 Fuxan os ventos 

 

 

 


