
¨N A VOLTA D´ A SEGA 
 

O gaitéiro de Sorribas 
y o capador de Magaz, 

se atoparon ´n o camiño; 
¿primo aiquí! ¡primo aculá! 

O priméiro con seu fillo 
y o segundo con dóus máis, 
viñan d´ aló d´ as Castillas 

onde fóran á segar; 
póis non solo son galegos 

os cuarenta mil é máis, 
que todos, todos os anos 

á facer a sega van, 
si non que tamen d´ o Bierzo 

téin estilo de viaxar 
c´ o mesmo fin, dez óu doce, 

máis q´ agudos folgazáis, 
entre os que facer debemos 

aiquí mencion especial 
d´ o gaitéiro de Sorribas 
y o capador de Magaz. 

-“¿E como che vay, parente?” 
-“Parente, ¿como che vay?” 

-“A min ben, ¿y á tí, méu primo?” 
-“¡Ay, méu primo!, á min ben mal.” 
-“¿E logo?”-“E logo roubáronme.” 

-“¿Os ladróis! –“Claro está.” 
-“¿A tí solo?” –Y * a cuadrilla 

q´ ayer deixamos atrás 
éu y o fillo.” –“¿Y eran múitos?” 

-“Eran po lo corto un par.” 
-“Entonces ya non me pasma 

que vos puderan roubar, 
viaxando a cuadrilla sola 

y eles sendo dóus óu máis.” 
Pero onde tiñas os cuartos?” 
-“´N o farraco.” –“¡Borrican! 

sete veces os garduños 
me saliron é jamás 

puderon á min roubarme.” 
-“¿E logo tú, como fáis?” 

-“Diréinche a miña artimaña: 
en cuanto vóu á viaxar 

cambio a plata en coronillas, 
perdendo en cada cen ráis 

cuatro óu seis cuartos.” –“¿E logo?” 
-“Logo as engulo.” –“Fais mal; 

¿é si pra botalas fora 
un entripado che dá? 

-“Sufro é calo; peor fora 



que, como á tí, un garduñan 
m´ as ripase.” –“¿Y en seguida?” 

-“En seguida q´ ö que pan 
foy voto fora, c´ os dedos 

me poño listo á escarbar...” 
-“¿E che fará bon estómago 

as coronillas cabáis 
atopar?” –“Claro” –“¿E despóis?” 

“Despóis as volvo á tragar.” 
-“Bon probéito; non da o demo 

´n a artimaña que tu dás; 
nin Merlín sabe máis céncia 

q´ a que desprendiche.” –“Ay Xan?; 
fala quedo.” –“Póis? – Recordo 

q´ os ladróis vecindá 
en Madrí téin, onde as cordas 

d´ ese tilegráfo van, 
é todo ö q´ aiquí parlamos 

ö poden ailí escuitar.” 
-“¿A fellas!” –“Cuanto decimos 

aiquí, óyeno aculá; 
é si chegan á saber 

que ´n o méu bandullo están 
as coronillas, se póin 

dez óu doce garduñáis 
á cabalo d´ esas cordas, 
sopla ´n eles Barrabás 

y antes q´ á casa cheguemos, 
d´ o camiño ´n a metá 

póinse, fúranme o bandullo, 
sácanme os cuartos é van 
outra vez por esas cordas, 

lévaos d´ o demo * a Ciudá” 
-“¿Que me dices!!” –“Vóu contarte 

ö que pasóu á un rapaz 
que dende Madrí conmigo 
quixo hasta Olmedo viaxar, 

onde quedóu ´n un convento 
de monxas de Sacristan.” 
“Pe d´ Adanéiro atopóu 
unha bolsa con dez ráis, 
é brincando c´ a alegria 
encomenzóu á berrar: 

“Vóu mercar unhos zapatos 
pra mandar á méu papáy.” 

“Ben presto á Madrí a noticia 
chegóu á tres garduñáis, 

por esas cordas, y * a tarde 
ya ´n o camiño real 

os atopamos; máis tuvo 
a gran sorte aquel rapaz 



d´ haber mercáo ´n Adanéiro 
os zapatos pra o papáy, 
é como aqueles ladróis 
eran xente d´ alta clás 
e solo calzaban botas, 

non ll´ os quixeron roubar.” 
“Pasóu logo a diligencia 
pra Madrí, y ô mayoral 

pedíu o rapaz q´ a gracia 
lle fixese de levar 

aqueles anchos zapatos 
á seu querido papáy, 

que d´ aguador tiña empleo 
´n a calle de Foncarral.” 
“Pónos enriba, lle dixo, 
d´ o tilegráfo, é verás 
como eles solos á casa 

d´ o téu padre ván á dar.” 
“Mais listo que Carracuca 
atóu un ´n óutro o rapaz 
c´ unha baraza, y os puxo 
sobre as cordas infernáis 
d´ o tilegráfo. Botámonos 
á dormir, y ô despertar 

esmayáos nos quedamos 
de ver... ¿á qu non cuidáis 

que vimos?” –“Poda que viseis 
*os zapatos escapar 

por esas cordas.” –“Escúita 
é fay d´ a cruz a señal.” 

-“¿E pra tanto?” –“Nunca sobra  
a cruz onde bruxas hay.” 

-Aguarda entonces, parente, 
que me vóu... Po la señal, 

d´ a Santa cruz”... –“¿Acabache?” 
-“Arrematéin, fala ya.” 

-“´N as cordas en que colgóu 
os zapatos o rapaz, 

colgáos logo atopamos 
os zocos d´ o seu papáy.” 
-“Y eso? –“Eso proba ben 

q´ os zapatos sin parar 
aló foron, é q´ os zocos 

viñeron dende a Ciudá.” 
-“¿E pra que mandóu os zocos 

o aguador de Foncarral?” 
-“Díxonos un asturiano 
que vimos ô despertar, 

(que por certo tiña postos 
unhos zapatos igúais 

*os novos que lle mandóu 



á seu padre aquel rapaz) 
q´ en cuanto dormindo estábamos 

él mismo vira chegar 
os zocos, é q´ en seguida 
un d´ eses páos q´ están 

sostendo as cordas, abríu 
unha boca descomunal 
é dixo: “Fillo querido; 

aló meus zocos che van, 
en proba de q´ os zapatos 
véin pintáos á teu papáy.” 

“Hora dí: ¿que pensas d´ esto?” 
-“Penso, ö mesmo que tú, q´ hay 
bruxas ´n o caso.” –“Claro e...” 

-“Dende q´ a clás liberal 
quitóu os frades, o mundo 

chéo de bruxas está.” 
“Cuando eu era realista 

tiña a bruxeria máis 
vergoña; de nóite andaba, 

pero de dia jamás.” 
-“Mira non ch´ óiga o goberno; 

fala máis quedo.” –“E verdá 
que todo se oy en Madrí... 

O mellor será calar.” 
 

Chegaron presto á unha ponte 
y o capador de Magaz 

paróuse é dixo: -“Sentémonos, 
póis e hora, aiquí á xantar.” 

Entonces gaitéiro é fillo, 
o capador y os dóus máis, 

quitando os fatos d´ as costas, 
sentáronse á comer pan 
c´ unhas boas rebanadas 

de toucin crudo, que tráen 
inda d´ o que d´ as suas casas 

sacaron pra ir á segar. 
despóis d´ a andorga ben chéa, 

c´ a cabeza cada cual 
´n o seu fato, tripa arriba 
tendéronse á descansar, 

quedando á póuco dormidos 
en gracia de Dios y en paz. 

............. 
 

Unha hora larga estuveron 
´n a ponte roncando ben, 
hasta que ya despertando 

o gaitéiro, berróu: “Ey; 
levantáivos q´ inda hoy temos 



q´ andar duas leguas óu tres.” 
Presto, os ollos estregando, 

todos puxéronse en pe, 
é cuando iban á botar 

máo á os fatos, dixo aquél: 
-“Quietos todos; náide toque  

os fatos inda, hasta ver 
si á conta q´ estóu botando 

sale mal óu sale ben, 
póis cuido q´ en nosos fátos 

andan as bruxas.” –“¿A fé!!...” 
-“Calando á todos contéivos; 

despóis os fatos contéin, 
y atopo un d´ estes de máis 
q´ entre os nosos pode ser 

q´ as bruxas ö háigan metido 
chéo d´ hechizos, pestes é 
todas as plagas d´ Egipto 

pra endiablarnos.” –“Falas ben.” 
-“Ten conta si m´ aquivoco 
que vóu contar óutra vez.” 

-“Conta claro.” –“Ben; un tú; 
dóus teu fillo; tres o méu 

é Luís cuatro.” –“Xustos.” –“Veámos 
si hay cuator fatos tamen.” 

“Este un, dóus ese; tres este; 
cuatro esóutro é cinco aquel; 

sale un demáis.” –“O q´ as bruxas 
meteron pra...” -¡Pode ser! 
-“E que facemos? –“O río 

tiralo, é si dentro ten 
pestes, óu trasgos é bruxas, 

como se afogan veréis.” 
-“Collámolo entre dóus páos 

pra non tocalo, é con él 
tiremos d´ a ponte á báixo 
páos é todo.” –“Falas ben.” 

Cual ö falaron fixérono 
y * os dóus minutos óu trés 

ya estaban o fato é páos 
dando * os péixes que facer. 

................... 
 

C´ alegría se puxeron 
á brincar todos ailí 

logo que viron ô rio 
fato é páos engulir. 

Máis ô ver salir d´ o fondo 
sobre d´ as aguas cen mil 
óu máis bombiñas, rayóu 
seu contento en frenesí, 



cuidando q´ aquelas bombas 
eran bruxas que fuxir 

d´ a morte en vano querían, 
póis q´ estoupaban ailí. 

Logo q´ o salir d´ as bombas 
*a superfície déu fin, 

dixo o gaitéiro: -“Cada un  
colla seu fato, q´ aiquí 

ya estamos de máis.” “O punto 
se puxeron á cumplir 

o mandato, é cuando tiña 
ya cada un seu fato, Luís 
botóuse á chorar decindo: 

-“Roubáronme o méu!” –“Sobrin; 
¿tu que dices!” –“Non ö atopo.” 
-“Busca ben.” –“Non está aiquí.” 
-“Acaso as bruxas...” –“Acaso...” 
-Ay de Dios!...” –“Cala pobrin.” 

-“Pode ser (dixo o gaitéiro 
de pronto) que sicasí 

q´ os fatos contéin duas veces 
m´ engañara, y o de Luís 

fora o q´ ô rio tiramos 
creéndoo sobrante.” –“A min 

tamen me vay escocendo 
q´ estando todos aiquí, 
as bruxas haigan levao 

o fato d´o teu sobrín 
sin q´ as vísemos.” –“Ya cáigo 

´n a conta! –“Abufé?” –“Hora dí: 
¿non contamos cinco fatos?” 

“Xustos.” –“Y homes?” –“Cuatro.” –“Sin? 
pois somos cinco.” –“Desbarras.” 
-“Hora conta óutra vez?” –“Luís 

un, tú dous, tres meu fillo 
é cuatro o téu; concluín.” 

-“Tú non te contache y eres 
un de tantos.” –“Sendo así 

somos cinco.” –“Y óutros cinco 
os fatos.” –“¿Logo e decir 

q´ o que tiramos ô rio 
era o de?... –“Claro; o de Luís.” 

-“Vamos catálo.” –“E por onde?” 
-“Po lo arenal.” –“Pra aló ir 

e menester que saltemos 
as bardas d´ aquel xardin, 
é si nos atrapan”... –“Tú 

que nadas ben, dende aiquí 
podes tirarte é sacalo 

á mergullo.” –“Chocheas? Nin 
chegara sin escuartarse 



d´ aiquí á báixo unha perdiz.” 
Despóis de múitos discursos 

sobre a mellor moda d´ ir 
á catar o fato ò rio, 

conviñéronse por fin 
en q´ o gaitéiro colgáo 
se puxese d´ o pretil 

d´ a ponte, é logo baixando 
por séu carreñouzo Luís, 
d´ as dedas se lle colgase; 
q´ óutro logo, de cuadril 

en cuadril baixando * os péis 
de Luís, quedase ailí 

colgao d´ éles; que d´ os d´ éste 
se colgase óutro, é por fin 
q´ o colgallo arrematase 

o capador, q´ a cevíz 
logo debía ´n o rio 

amergullando fundir, 
pra sacar preso ´n os dentes 

o fato d´ o seu sobrin. 
Ya colgáos unhos d´ óutros 

cuatro estaban, é de Luís 
po lo carrelo baixando 
o capador, cuando oir 

deixóuse a voz d´ o gaitéiro 
q´, agarráo d´ o pretil, 

lles berraba: -“Ya non podo 
tanto peso resistir...” 

“Os brazos ya se me esgazan; 
me troncho po los cuadrís, 

y as máos vánseme esbarando 
po las pedras d´ o pretil.” 

-“Descansa un póuco.” (berróulle 
o capador) “Tú óis? –“Sin.” 

-“Pra non esbarar, ´n as máos 
podes en tanto cuspir 

y arrestregalas.” –“Razon 
téis que che sobra; inda á mín 

o demo non me soplara 
unha idea tan feliz.” 

O punto, pra descansar 
un póuco, é logo cuspir 

´n as máos y arrestregalas, 
apartóuas d´ o pretil, 

é pegando unha zóupada 
todos fóronse á sumir 
aló ´n o fondo d´ o rio 

c´ os páos y o fato de Luís. 
.................. 

 



Contan que d´ aquel naufragio 
libráronse solo dóus, 

anque c´ os cóiros maceáos 
ö mesmo óu máis q´ un zurron. 

Luis foy un, que clavar pudo 
as uñas ´n unhos lastróis, 
y o gaitéiro navegando 
´n a inflada gáita de fol. 

Contan tamen q´ * os tres dias 
d´ o rio o récio cachon, 

cual botos incháos, ´n a arena 
óutro par d´ éles botóu. 

E contan, por fin, q´  un ano 
corréu, porque quixo Dios, 

sin que soupese ningun 
que fora o capador. 

.............................. 
 

Pescando estaban sardiñas 
unhos dez de mancomun, 

´n os mares q´ hay máis cercanos 
d´ o poniente que d´ o sur, 
cuando ´n a rede enredado 

sacaron un groso atun. 
Logo q´ ö viron ´n a lancha 

todos dixeron: -“¡Jesús!” 
y un proseguíu: -“Sin non fora 

po las conchas d´ o testuz, 
po las aletas y escamas 
que ´n as illargas y o cu 
ten, xurara éu q´ o péixe 

era un home.” –“Un home fun.” 
(o aludido respondéulle.) 

En cuanto oíron ô atun 
así falar, todos eles 

deron un brinco, y a cruz 
lle fixeron, presumindo 
q´ era o mesmo Belcebú. 

O ver noso capador, 
(póis non era óutro ningun) 
o pasmo d´ os pescadores, 

escagallóu po lo cu 
dez coronillas ´n a lancha, 
pegóu un salto, é ´n o azul, 

alborotáo mar, ben listo 
fundíu de novo o testuz. 

 


