
SELECCIÓN DE CANTIGAS DA 
MAÍA 

 
COPLAS DE HUMOR E AMOR 
 
16.- Adiós, miña meniña, 
túa nai onte coceu; 
dáme un anaco de bola 
pola nai que te pareu. 
 
29.- Agora que ven o tempo, 
o tempo das esfolladas, 
hei de comer coas nenas 
catro castañas asadas. 
 
207.- Escrebinche unha carta, 
a pruma era de palla, 
nela che mandei decir 
se estabas necesitada. 
 
208.- Escrebinche unha carta 
na ala de un paxariño; 
se me ti tuveras lei 
eu che tuvera cariño. 
 
222.- Este ano hai moito trigo, 
casamentos ha de haber: 
que se ha de casar a fame 
coa gana de comer. 
 
353.- O amor que ha de ser meu 
ainda está por nacer, 
inda está por bautizar 
o pai que o ha de facer. 
 
355.- O amor que ha de ser meu 
ha de ter o cu de pau, 
a barriga de manteiga, 
as pernas de bacallau. 
 
403.- Os homes cando pretenden 
moito mel, moita manteiga, 
e despois de casadiños 
seica os veu algunha meiga. 
 
524.- Teño un amor que me cela, 
outro que me dá diñeiro, 
outro que me desengana, 
aquel é o verdadeiro. 
 

 
 
 
 
543.- Un fillo non é fillo, 
dous fillos algo son, 
tres fillos enchen a casa, 
catro vólvena carbón. 
 
363.- O carballo na devesa 
abanea, mais non cae; 
así fai a boa nena 
que se guía por seu pai. 
 
428.- Paxaro que vas voando 
por riba de aquel convento, 
toma e dálle esta carta 
a meu irmán que está dentro. 
 
364.- O cariño que che teño 
e mais o que che hei de ter 
caben na casca dun ovo 
e mais non-a han de encher. 
 
262.- Hoxe luns, mañán é martes, 
carta feira logo vén; 
de mañán en oito días 
é a semana que ven. 
 
366.- O coxo e mailo manco 
e tamén o escorcobado 
foron facer un bautizo 
á casa dun derreado. 
 
250.- Fun á casa non sei onde, 
encontrei con non sei quen, 
atopei con Xamentendes, 
non me podo acordar ben. 
 
261.- Heiche de dar, queridiña, 
heiche de dar perindengues; 
heiche de dar, queridiña, 
aquelo que xa me entendes. 
 
397.- O río cando vai cheo 
leva carballos e follas; 
tamén podía levar 
as lenguas marmuladoras. 
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95.- Arriba, pandeiro roto, 
abaixo, manta mollada; 
donde estamos as mulleres 
os homes non valen nada. 
 
404.- Ós homes quérolles ben: 
allalos e pimentalos 
e frexilos na sartén. 
 
365.- O corazón dunha pulga 
quen o soubera guisar ! 
Daba xantar e merenda 
e cea para cear. 
 
341.- Non quero - non quero, 
non quero - mallar, 
non quero - que me poñas 
a mán - na saiá, 
que son - casadá, 
que si fose - solteira 
tanto - me dabá. (23) 
 
290.- Meu maridiño 
foise por probe, 
deixou un fillo, 
topou dezanove; 
gracias a Dios 
i a todolos santos 
xiquera me dixo 
de quen eran tantos. 
 
291.- Mingo mingacho, 
cara de cacho, 
bico de ovella, 
quen che mandou 
trebellar coa nena ?. 
Agora a nena 
está barriguda, 
xúntalle os ovos 
para a paridura. 
 
474.- Raposo, raposo 
do cu piolloso, 
non comalo año 
de Pedro Castaño, 
que vai na ribeira 
buscar a manteiga 
prá sua muller 
que está parideira 
na porta da eira 

cun fillo varón 
chamado Antón 
e outro Tomasiño 
como un perillón. (30) 
 
“Polo mar abaixo…” 
441.- Polo mar abaixo 
vai unha furmiga 
cunha man na testa, 
outra na barriga. 
 
442.- Polo mar abaixo 
vai unha pereira 
e no medio vai 
unha costureira. 
 
443.- Polo mar abaixo 
vai unha sardiña 
que no medio leva 
outra pequeniña. 
 
444.- Polo mar abaixo 
vai un pipotiño; 
se non leva auga 
vai cheo de viño. 
 
Cantigas con topónimo... 
203.- En Lamiño hai boas mozas, 
en Cabreiros ganas delas, 
en Castrigo cabezudas, 
en Guitiande espadelas. 
 
104.- As meniñas de Lamiño 
traguen prata no pescozo; 
as meniñas de Cabreiros 
traguen barbas de raposo. 
 
105.- As meniñas de Lamiño 
traguen prata nas orellas; 
as meniñas de Cabreiros 
traguen cagadas de ovellas. 
 
 
109.- As mociñas de San Fins 
elas para todo son, 
para cantar e bailar 
e turrar polo ligón. 
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136.- Campanas de Bastabales, 
cando vos oio tocar 
mórrome de soledades. 
 
137.- Campanas de Bugallido, 
cando vos oio tocar 
revíraseme o sentido. 
 
354.- O amor que ha de ser meu 
ten de baixar de Luaña; 
ha de ter cadea de ouro 
na cabeceira da cama. 
 
Déixame ir.... 
188.- Déixame ir, déixame vir, 
deixa no portal a rama, 
déixame durmir un pouco, 
meniña, na túa cama. 
 
189.- Déixame ir, que logo veño, 
déixame ir botala auga 
a unha cortiña que teño. 
 
190.- Déixame ir que vou de présa 
coa auga de regar; 
mañán é día de festa, 
falaremos de vagar. 
 
“Esta noite…” 
217.- Esta noite hei de ir alá, 
esta noite alá hei de ir; 
déixame as portas abertas 
que contigo hei de durmir. 
 
218.- Esta noite na moída 
ha de haber o que ha de haber: 
ha de haber cabezas rotas, 
a miña non ha de ser. 
 
219.- Esta noite no muíño 
ha de haber o que ha de haber: 
as pedras do tremiñado 
han de ir ó río beber. 
 
O baile… 
116.- Bailador, baila coela 
que che ten unha cariña 
coma unha Madanela. 
 
 

117.- Bailador, baila de duro, 
se rompere-los zapatos 
aquí tes un peso duro. 
 
118.- Baila quedo, baila quedo, 
non me rompa-los zapatos, 
que anque son de cordobán 
tamén me custan os cartos. 
 
119.- Baila, queridiño, baila 
cun amor que xa foi meu; 
agora róelle os osos 
ca carne cominlla eu. 
 
120.- Baila ti, meu bailarín, 
unha volta polo medio, 
outra darredor de min. 
 
Chamáchesme... 
164.- Chamáchesme moreniña, 
tranquiña vaite lavar; 
pensas que non teño amores, 
inda chos podo emprestar. 
 
165.- Chamáchesme moreniña 
e non me asañei por eso; 
na feira todo se vende 
cada cousa no seu precio. 
 
166.- Chamáchesme pouca roupa; 
se tes moita teu porveito; 
teño menos que despir 
á noite cando me deito. 
 
“Botei...” 
131.- Botei o corvo no río, 
boteina a branquear; 
o que é negro de nación 
mal se pode remediar. 
 
132.- Botei o pandeiro ó mar 
que estas son as mazarocas 
que esta noite hei de fiar. 
 
133.- Botei un limón correndo, 
na túa porta parou; 
cando o limón ten amores, 
que fará quen o botou ! 
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134.- Botei un toxo no lar, 
toxo negro para min: 
queimeille as barbas ó home, 
agora rinse de min. 
 
“O muíño...” 
389.- Ó muiño do meu pai 
eu ben lle sei o tempero: 
cando está alto, baixalo, 
e cando está baixo, erguelo. 
 
390.- O muíño no-é muíño, 
é a capilla dos ratos 
en donde se dan os bicos 
e mailos moitos abrazos. 
 
391.- O muíño troula, troula, 
a auga o fai troular; 
a filla do muiñeiro 
arrabea por casar. 
 
544.- Unha noite no muíño 
cun fato de nenas novas, 
elas todas en camisa, 
eu no medio en cirolas. 
 
545.- Unha noite no muíño, 
unha noite non é nada; 
unha semaniña enteira, 
esa si que é muiñada ! 
 
“Eu caseime...” 
234.- Eu caseime cunha vella, 
seica o demo me atentou: 
por sela pirmeira noite 
toda se me estarricou. 
 
235.- Eu caseime na montaña 
porque había moito pan; 
o forno da miña sogra 
bota silvas polo vran. 
 
236.- Eu caseime no Araño 
coa filla de un arañón; 
ela moi rica non era, 
probe si, honrada non. 
 
237.- Eu caseime por un ano 
por saber que vida era; 
o ano vaise acabando, 

solteiriña quen me dera ! 
 
“A miña muller...” 
54.- A miña muller é miña, 
ela é miña muller; 
teño un salgueiro na horta, 
roia nel canto quixer. 
 
55.- A miña muller é vella 
e funa enterrar ó rollo; 
cando paso por alí 
sempre me chisca de ollo. (10) 
 
56.- A miña muller é vella, 
enterreina no palleiro, 
deixeille un braciño fora 
para toca-lo pandeiro. 
 
“Miña nai…” 
299.- Miña nai doume unha tunda 
co aro de unha peneira: 
- Miña nai, teña vergonza 
que ven a xente da feira. 
 
300.- Miña nai doume unha tunda 
e eu deille un abrazo; 
ela foi a darme un bico 
co-as costas dun angazo. 
 
301.- Miña nai e maila túa 
ambas van no xubileu; 
a miña vai de mantilla, 
a túa vai de chapeu. 
 
303.- Miña nai, non sei que teñen 
as froles do camposanto 
que cando o vento as abala 
parece que están chorando. 
 
304.- Miña nai, non teño outra: 
unha mañán de xiada 
mandoume lavala roupa. 
 
305.- Miña nai, o pote ferve, 
a vosa filla non ven: 
ela como é bonitiña 
algún galán a detén. 
 
306.- Miña nai por me casar 
prometeume bois e vacas; 
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cando foi a darme o dote 
deume unha cunca de papas. 
 
307.- Miña nai ten unto vello 
do porco que ha de matar; 
tamén ten coles na horta 
das coles que ha de plantar. 
 
“Unha vella...” 
548.- Unha vella fixo papas, 
botoullas o pote fora: 
hai cen anos que foi esto, 
inda hoxe a vella chora. 
 
549.- Unha vella fixo papas 
arredor de unha figueira: 
todolos figos bailaban 
ó son da vella gaiteira. 
 
550.- Unha vella moito vella, 
vella coma Zaragoza, 
tratáronlle o casamento 
e de vella tornou moza. 
 
551.- Unha vella mui revella, 
vella como o meu chapeu, 
tratáronlle o casamento 
levantou as maus ó ceu. 
 
552.- Unha vella na Luaña 
botou un toxo no lar, 
saltoulle no zafanucho 
que llo houbo de abrasar. 
 
“Algún día...” 
43.- Algún día algo, algo; 
agora, malpocadiño, 
xa non me queren as nenas 
porque vou acabadiño. 
 
44.- Algún día ben cantei, 
algún día cantei ben; 
agora xa me malvei. (9) 
 
45.- Algún día, nos meus tempos, 
fun labrador algúns anos; 
sementei lindos cariños 
e collín tristes enganos. 
 
 

46.- Algún día por te ver 
abrín portas e ventanas; 
agora por non te ver 
todalas traio cerradas. 
 
47.- Algún día por te ver 
dei unha volta na rua; 
agora darei diñeiro 
por non ver a sombra túa 
 
 
“O crego...” 
367.- O crego cando pretende 
pretende nas tecelanas: 
tres Marías, tres Antonias, 
tres Anas, tres Xulianas. 
 
368.- O crego de Bastabales 
ten un caravel no libro 
que llo mandou de regalo 
o cura de Bugallido. 
 
369.- O crego e maila criada 
e tamén o sancristán, 
os tres xuntos no muíño 
que boa fariña fan ! 
 
370.- O crego e maila criada 
ordenaron de cocer: 
a leña estaba no monte, 
a fariña por moer. 
 
371.- O crego está preñado, 
que lle chían as orellas; 
agora saberás, crego, 
de que mal morren as nenas. 
 
372.- O crego foi ó muíño, 
foi cun fol e veu con outro 
para forrar a criada 
que está parida de pouco. 
 
373.- O crego foi ó muíño, 
meteu a cabeza dentro, 
trougo fariña na croa 
para facelo formento. 
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“O cura...” 
374.- O cura chamoume Rosa, 
eu tamén lle respondín: 
De estas rosas, señor cura, 
nonas ten no seu xardín. 
 
378.- O cura ten un paxaro, 
non sei que paxaro é: 
alá pola media noite 
pónse o paxaro de pé. 
 
Costureiriña... 
177.- Custureira, na camisa 
non quero tanta labor, 
que non son filla de crego 
nin tampouco de señor. 
 
178.- Custureira nona quero, 
se ma dan créllome dela: 
canto pillo hai na rúa 
dorme na cama con ela. 
 
179.- Custureira nona quero, 
teselana non ma dan; 
a filla dun labrador 
téñoa coma na man. 
 
180.- Custureiriña bonita 
ó palacio vai coser; 
na primeira escaleira 
xa lle deron que facer. 
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REGUEIFAS 
 
3.- Ábreme as portiñas, 
ábreme o postigo; 
dame do teu lenzo, 
ai, meu ben !, 
que veño ferido. 
 
- Pois si ves ferido 
ves en mala hora, 
que as miñas portiñas 
non se abren agora. 
 
- Si a ninguén as abres 
ábremas a min; 
son un pobre cego 
que veño a pedir. 
 
- Dálle pan ó cego, 
dálle pan e viño, 
dálle pan o cego, 
que siga o camiño. 
 
- Eu non quero pan 
nin tampouco viño; 
quero que a súa filla 
me amostre o camiño. 
 
- Anda, vai, meniña, 
colle roca e liño, 
vai co pobre cego 
mostrarlle o camiño. 
 
- Adiós, miña casa ! 
Adiós, miña terra ! 
Adiós, miña nai, 
ai, meu ben !, 
que este bóo (sic) pasar era ! 
 
 
174.- - Con licencia de teus pais 
e mais da señora tía, 
eu quixera perguntar 
este galán a que viña. 
 
- A que viña eu cho direi 
sin che naga-la verdá: 
veño por pasalo tempo, 
recreo da mocidá. 
 

- Esa si que xa vai boa, 
galán, que a ti dixeches; 
se non sabelo camiño 
volves por onde viñeches. 
 
- O camiño ben cho sei 
que o estou vendo de aquí, 
mais pirmeiro hei de gozar 
unha rosa coma ti. 
 
- Unha rosa coma min 
se non é podía ser; 
o galán que tanto sabe 
debía de saber ler. 
 
- Nin sei ler nin escrebir 
nin tampouco entrar en roda 
que inda teño daprender 
na túa escoliña nova. 
 
- Na miña escoliña nova, 
guapo, será marabilla; 
guapo, ti que lle fixeches 
ó diñeiro de Castilla. 
 
- O diñeiro de Castilla, 
queridiña, tes razón 
que os gastamos os dous 
na taberna do mesón. 
 
- Se os gastache non os gastaras, 
que non chos mandei gastar; 
guapo das doce damas 
cal delas has de gozar. 
 
- Se son o das doce damas, 
meniña, que tes con eso; 
se son o das doce damas 
ti ela de menos precio. 
 
- Que son a de menos precio, 
queridiño, ben cho sei; 
se son a de menos precio 
pra onde compre venderei. 
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342.- Non quero que ti me ames 
nin que te acordes de min; 
quero que fagas mamoria 
dos anos que che servín. 
 
- Do tempo que me serviches 
non me teño que acordar: 
se che bebín algún viño 
non mo deixaches pagar. 
 
- Se non che deixei pagar 
foi por mentres que che tiña; 
agora, se o beberes 
pagalo has, queridiña. (24) 
 
17.- Adiós, moza do pano; 
o pano comprado está: 
non che custou tres pesetas 
que che custou vinte reás. 
 
- Se custou vinte reás 
vai e ponos no sombreiro; 
ha de ser con condición 
que llos volvas ó tendeiro. 
 
- Ó tendeiro non llos volvo 
que me causa moita risa; 
para loito ben me basta 
cinta negra na camisa. 
 
- Cinta negra na camisa 
non teño nin a quero; 
para loito ben me basta 
cinta de terciopelo.(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTIGAS DO NADAL E 
ANINOVO 
 
42.- A la puerta estamos 
i cantar queremos: 
si nos dan lisencia 
escomenzaremos; 
es descortesía 
i desobediencia 
ponerse a cantar 
sen pedir lisencia. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A noitiña de Nadal, 
noite de moita alegría, 
camiñando vai José 
e maila Virxe María. 
Camiñan para Belén 
por ver si chegan con día. 
Cando a Belén chegaron 
toda a xente dormía, 
soio o probe porteiro 
que estaba na porteiría. 
- Ábreme as portas, porteiro, 
a José e a María. 
- Eu as portas nonas abro 
hastra que chegue o día. 
O porteiro é descortés 
e ten pouca cortesía; 
estreveuse a perguntar 
cando a Virxe paría. 
- Nin pare para esta noite 
nin para a que viría. 
Ás doce da noite 
a Virxe parido tiña. 
Pareu un lindo neniño 
que o mundo resplandecía. 
Tanta era a sua probeza 
que hasta pañales non tiña. 
Baixou un anxel do ceo 
cantando Ave María. 
Pergúntalle o Padre Eterno 
que tal quedaba a parida. 
- A parida queda boa 
na sua cama recollida. (8) 
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ANINOVO 
 
72.- Ano Novo 
con ben veñas 
cos años 
e coas ovellas 
e o sol por riba das tellas, 
cos cabirtos e coas crabas, 
cos años e coas ovellas, 
cos galáns e coas madamas 
e as cuncas coas culleres 
e os homes coas mulleres. 
Cuando Dios quixo nacer 
todo o mundo a escrarecer 
non quixo nacer en torre 
nin en casa de señor, 
que foi a nacer a Belén 
onde había moito ben, 
onde había un boi manso, 
unha mula maliciosa. 
Pregoneiros de Nadal 
por aqui viches pasar 
un neno de sete dias nado. 
Déanolo aguinaldo 
por San Pedro e por San Paulo 
e tamén por San Bernaldo 
que temos moito que andar: 
as tres partes de Galicia, 
o reino de Portugal; 
Galicia a andaremos, 
Portugal o deixaremos. 
Esta casa encaleada 
por de dentro e por de fóra; 
o señor que nela vive 
por moitos anos a more. 
Por de fora e por de dentro 
por moitos anos a more 
o señor que mora dentro. 
As ventanas son de vidro, 
os marcos son de nogal; 
o señor que nela mora 
era de sangre real. 
Que veñan se han de vir 
a ducia e media de ovos 
e touciño pra os frexir. 
Chúmbala, chun, chun, 
que loritón. (11) 
 
 
 

 
ROMANCE DE SANTA IRENE 
 
212.- Estando cosendo 
na miña almoada, 
miña agulla de ouro, 
meu dedal de plata, 
miña tixeiriña 
de folla de lata. 
Pasa un caballero, 
pídeme pousada; 
meu pai era vello, 
non me dixo nada. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
De tres irmáns que eramos 
a min me levou; 
no medio do monte 
el me preguntou 
que nome me puxo 
quen me bautizou. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
Ai !, na miña terra 
Irena me chaman; 
agora na casa 
triste e malfadada. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
Sacou un puñal 
e alí me matou; 
cuberta de toxos 
alí me deixou. 
De alí a sete anos 
por alí pasou. 
. . . . . . . . . . . . . . 
- Patorciños novos 
que andades co gando, 
que imaxe é aquela 
que está nese adro ?. 
Esa é Santa Irena 
que o traidor matou; 
cuberta de toxos 
alí a deixou. 
- Miña Santa Irena, 
meu amor primeiro, 
dádeme saúde 
no brazo dereito !.- 
- Como cha hei de dar, 
tirano e traidor, 
si ti me mataches 
sin pena e sin dor ?.(18) 
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CONTO EN VERSO 
 
438.- Pico - mazarico 
quen che deu - tamaño bico ?. 
Doumo Dios - e San Francisco 
para picar - nos carballos, 
entre ponlas - e ramallos; 
e piquei - e repiquei, 
tres granciños - atopei 
e leveinos - ó moíño; 
o moíño - a moer, 
os ratiños - a comer 
e collín - un polo rabo 
e leveino - ó mercado. 
Canto me dades - señores 
por este - porco cebado ? 
Cen reás - e un ochavo. 
Fun por cás - da miña tía 
cando o sol - amañecía; 
doume unha - cunca de leite; 
a cunca - estaba fendida 
i a culleriña - partida. 
Fun pola - corredoiriña, 
topei unha - cornetiña 
que tocaba - que rabiaba, 
e salíronme - os ladróns 
e roubáronme - os calzóns. 
Acudide acá - mulleres, 
con gadañas - e culleres. 
 
NOSO PAI HUMORÍSTICO 
 
413.- Padre Nuestro pequeniño 
lévame por bo camiño; 
aló fun, aló cheguei, 
tres Marías atopei 
perguntando por Jesús; 
e Jesús estaba na cruz, 
e na cruz e no altar, 
cos peíños a sangrar. 
Tente, tente, Madanela, 
nonos veñas lastimar, 
que estes son os traballiños 
que por vos hei de pasar. 
 
 
 
 
 

 
ALBORADA 
 
193.- Dia de San Xoan alegre, 
meniña vaite lavar, 
pillarás auga do páxaro 
antes de que o sol raiar; 
tras o abrente do día 
a iauga fresca catar 
da iauga do paxariño 
que saude che a de dar. 
Corre, meniña, 
vaite lavar, 
ia fresca iauga 
de esta amañecida 
cor de cereixa 
che ten que dar. 
Se arraiara, se arraiara, 
todalas meigas levara. 
Xa arraiou, xa arraiou, 
todalas meigas levou. 
Peladas eran, 
peladas serán 
todalas meigas 
que andan polo chan. 
Peladas son, 
peladas eran 
todalas meigas 
que andan pola terra.(16) 
 
COMO AS CANTIGAS MEDIEVAIS 
 
171-Como colebrexan as troitas no río 
esí colebrexa teu corpo frolido; 
como colebrexan as troitas na iauga 
esí colebrexa a túa cara, salada. 
 
172-Como coscolean as troitas no río 
esí coscolea teu corpo frolido; 
como coscolean as troitas na iauga 
esí coscolea a túa cara, salada. 
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