
O SAN ROQUE EN PARADELA 
 

Camiño de Paradela 
vay múita xente viaxando; 

quen cabaleando ´n un burro; 
quen c´ a familia ´n un carro; 

múitos, como noso Padre 
San Francisco, á pe y andando;  

unhos enriba d´ as yeguas 
y óutros c´ as mulas debáixo; 

mais todos éles alegres, 
póis van a pasar ´n o campo 

un bon dia de recreo 
´n a romeria d´ un Santo. 

Como os d´ á pe c´ as rapazas 
van correndo é retozando 
y * as calabazas d´ o viño 

dando bicos apretáos, 
nin o calor lles sofoca, 

nin o camiño, anque largo. 
Tampóuco a xornada sinten 

os mozos que ´n o cabalo, 
collidas po la cintura 

é deitadas sobre os brazos, 
delante levan as nenas 

q´ acaso van... festexando. 
Todos de grosas alforxas, 

de botas é calabazos 
y hasta de cheos pelexos 

van * a funcion preparáos; 
y anque sin votar a parva 

a casa os mais non deixaron, 
téin d´ adóito en Parandóis 
parar ´n a taberna un rato. 
Prosiguen logo o camiño 

c´ o corpo ya reforzao, 
chegando despóis d´ unha hora 

cerca d´ a ermita d´ o Santo. 
Celébrase a romería 

´n un campo cheo de castaños 
y en rebullóis a xente 

se acampa d´ eles debáixo. 
Mais antes cada familia, 

despóis que traba ´n os praos 
as béstias, óu ata os bóis 

*os estadullos d´ os carros 
c´ os sobéos, fay un corro 

é dentro d´ él o refáixo 
se mudan as rapaciñas 

é se póin novos zapatos. 



D´ o ganáo n os aparellos 
séntanse logo un pedazo, 

hasta que tocan á misa 
as campanas d´ o Santuario. 

Todos entoces se van 
deixando solo un criao, 

é si non ö traen, un d´ eles 
que teña conta d´ os bártulos. 

O primeiro que se atopan, 
ö chegar d´ a Iglesia ô atrio 
e un hermáo d´ a cofradia 
´n o cu d´ un cesto sentao, 

as limosnas recollendo, 
que lle dan ´n especie óu cuartos, 

decindo: “Fieles devotos 
déixen pra alumar ô Santo.” 

Como a misa ten sermon 
tal dia todos os anos 

y a canta o sobrin d´ o cura 
d´ o ferréiro é secretario 

d´ o concello, dura sempre, 
cuando máis póuco, hora é cuarto. 

Sale logo a procesion 
e ´n o medio d´ éla o Santo 

c´ unha esclavina ´n os hombros; 
de palla, un sombréiro gacho; 

gorxéiras, chupa, poláinas 
é calzóis de maragato. 

Carreñas d´ ubas ´n as maos 
leva a modo de rosários; 

un par de melóis ´n as andas, 
merodos é repinaldos. 

Tras d´ o bendito San Roque, 
d´ o mal d´ a peste abogáo, 

iban en ringle con velas, 
de rodillas é descalzos, 
d´ amortaxaos vestidos 
algunhos ex-apestaos. 

Máis si tan triste era ver 
a procesion po lo cabo, 
po lo pico presentaba 

o máis alegre espectáculo. 
Óito danzantes en ringle, 
é por cada banda cuatro, 
iban por zurda é deréita 

delantre sempre bailando. 
Levaban gorros * ö turco; 

vestian rebiritados 
chalequiños; bandas roxas; 
de percal pantalóis blancos; 

senaguas, faixas azules, 



´n os cobados verdes lazos, 
é calzaban alpargatas 

pra pegar brincos ben altos. 
Dóus d´ eles por cada banda 

levan bandéiras de trapos 
con cintas ´n o pico; os óutros 
duas castañolas ´n as maos. 

O Bobo, Calaverote, 
óu Salvadéira, c´ un pao 

que, de porco-espin ´n o pico 
ten de pelexo un pedazo, 
vestido con falmendros 
y hasta as orellas tapao 

c´ unha alarbe carantoña, 
vay delante abrindo paso. 

Unha grosa castañola 
leva á máis ´n a zurda mao, 
é ´n ela recolle as mandas, 

pois de pedir ten o encargo. 
Camiña detrás d´ a danza 
a Dama, c´ unhos zapatos 

verdes, que con cintas roxas  
leva *  as canelas ataos. 

E, féito d´ unhas senaguas 
viste tonelete blanco 

hasta as pantorrillas, posto 
sobre d´ un pantalon ancho. 

Tamen corona de flores, 
é semellando topacios, 

gargantillas, é pendientes 
de vidros aburacaos. 

Pra arrematar; o maestro 
d´ a danza vay á seu lao, 
´n o tamboril é ´n a chifra 

as fabas verdes tocando. 
A procesion ´n a metá 

d´ a carréira pára un rato 
y entonces a danza toda 

se volve cara pra o Santo. 
Xúntanse en corro os danzantes, 

unhos * os óutros c´ os brazos 
po lo pescozo agarrándose, 

pra que logo a Dama ´n o alto 
d´ éles se suba á botar 

o dicho (*) con entusiasmo. 
Logo q´ ésta pónse enriba 
fay cuatro vénias ô Santo, 
y asi a palabra diríxelle, 

facendo admáis c´ os brazos; 
-“Señor San Roque Celeste; 

Santo divino y amao; 



bon espantallo d´ a peste; 
fuelle d´ o vento infestáo”... 

“Santin á quen sempre invoco, 
féito por Fuco o Santéiro 

d´ o pao groso d´ un laméiro 
de que fixo tanto zoco: 

“Píde á Dios pra noso papo, 
é tráenola dende aló 

de meleciña un cachapo 
por si apeste ven acó.” 

“E, pra que naide zollipe, 
q´ as cochas nunca anden flacas; 

nin beban sapas as vacas, (*) 
nin * os bóis lles pegue a gripe.” 

¿Ay Santin? Si de ti podo 
cuanto che pido alcanzar, 
o concello hache de dar 

cera abondo ´n o ano todo.” 
“Y á máis un cuartal de millo,  

si * as viñas curas d´ a tiña, 
*os perros d´ o garrotillo 

y * as ovellas d´ a morriña.” 
“Con Dios, Patron d´ o lugar; 

é póis eres espantallo 
e fuelle d´ a peste ô par, 
pra quitarnos tal traballo 
nunca déixes de soplar.” 

En cuanto arremata o dicho, 
é despóis que fay ô Santo 

óutra vénia, brinca a Dama 
d´ o Salvadéira ´n os brazos. 

Este abre paso de novo, 
deixando caer o páo, 

que de porco-espin ´n o pico 
tén de pelexo un pedazo, 
sobre as peladas cabezas 

d´ os que pra oir se chegaron, 
facendo d´ as picaduras 

botar sangre á máis de cuatro. 
Cuando volve a procesion 

á entrar ´n a Iglesia, ´n o átrio 
ô concello é máis * os cregos 
a danza queda esperando. 
En cuanto salen, á danza 
vay á casa á acompañalos 

d´ o mayordomo, onde comen 
aqueles y os convidaos. 

Logo que chegan * a porta, 
pra despedílos, bailando 

fáin diañuras nunca vistas 
dando unhos ´n óutros con paos. 



´N o medio logo d´ o corro 
de pe póin un baral largo, 

que ten ´n o pico unha roda 
é ´n ela galóis ataos 
de colores; y ô redor 

voltas dando d´ aquel pao, 
váno vestindo á cuadriños 
c´ aqueles golóis; é cuando 
d´ entrenzalos arrematan, 
voltas facendo ô contrario, 

desfáin aquela labor 
deixando desnudo o pao. 

E pra arrematar a obra 
fáin a dóus, á tres y á cuatro 

unha bailada; é cada un, 
dando unha volta y un salto 

y ô postre unha cortesia, 
despiden todos con garvo 
concello é cregos, é vánse 
á divertir * os d´ o campo, 
delante d´ o seu maestro 

que vay o Mambrú tocando. 
Todos, ô chegar, se esparcen 

pedindo * os devotos cuartos; 
aiquí con unhos comendo; 
aló con óutros mollando 

a palabra, é recibindo 
aculá múitos regalos. 

 
Bule báixo os castaños 

alegre a xente, 
aparexáos d´ os brazos 

élas con éles. 
¿Quen estrañarse 

pode, si esta ailí e moda 
de festexarse? 

 
Outros botan ´n os hombros 

d´ as nenas suas 
os brazos, y élas á éles 

po la cintura. 
Canto máis xuntos 

mais quedo falar poden 
d´ os séus asuntos. 

 
 
 
 
 
 
 



Ya van unhos pra o báile, 
ya c´o meneo 

d´ o báile outros cansaos 
vánse á paseo. 

Ben fáin táis xentes, 
póis d´ aquél solo un saca 

os peis calientes. 
 

Téin d´ á dóito o paseo 
dar sempre largo 

cada parexa sola... 
me fago cargo. 

Cuando se atopan 
duas parexas, se apartan 

unha d´ a óutra. 
 

En cuanto c´ os seus nóvios 
van paseando 

as rapazas, suas madres 
rezan ô Santo. 

Y así as boas obras 
as madres fáin ´n a Iglesia, 

´n o campo esóutras. 
 

Non faltan botarates 
q´ as paseadas 

d´ as nenas c´ os rapaces 
deslices chaman. 
¡Chamar deslices, 

obras q´á algúas pra Mayo  
farán felices!... 

 
Máis non falemos d´ esto 

cada virote 
c´ a sua necia idea 

aló se escorne. 
Nosóutros vamos 

ver ö que pasa ainda 
por aquel campo. 

 
Aló se vey un corro 

de xente vaga, 
sin pizca de vergoña 
Tirando as chapas. 
´N o medio un gato 

esmelandráo de todo, 
cobra o barato. 

 
Óutros sentáos * a sombra 

d´unhos castaños, 
están sobre unha manta 



séique estudiando. 
Cuarenta follas 

ten o libro, y á veces 
arman camorra. 

 
Aló está unha partida 

tirando a barra; 
óutra disputa * os bolos 

unha canada. 
Y en cuanto a toba 

toca un rapaz, divírtense 
óutros * a cocha. 

 
Nunca entre os señoritos 

un polo falta  
ainda en gollarapos 
que toque a fláuta. 
Y en corro aparte 

bailan c´ as señoritas 
polkas é wases. 

 
Como hay ´n as romerias 

múita confianza, 
sin fraques nin lebitas 

os polos andan. 
´N o mes d´ Agosto 

sofoca hasta a camisa 
sobre d´ os hombros. 

 
Mentras aqueles báilan 

c´ as tripas secas 
y acaso como gáitas 

de fol valéiras, 
á caldeiradas, 

mamando anguías é trúitas, 
hay xentes varias. 

 
E téin por muy sabroso 

tamen ´n o guiso 
botar boas rebanadas 

de pampalliños. 
Os lacazáis 

demas que saben ´n esto 
ö que se fáin. 

 
 
 
 
 
 
 



O fin, cuando o Sol fuxe 
detras d´ os tesos, 
é ya se vay o día 

esmurecendo; 
a xente toda 

camiño d´  as suas casas 
vay dando a volta. 

 
O mesmo que viñeron 

emparexáos, 
as nenas c´ os seus nóvios 

van a cabalo. 
Si a nóite os pilla 

´n o medio d´ o camiño... 
¡dios nos bendiga! 

 
Pensar ´n o q´ entre as sombras 

acaso pasa, 
priméiro q´ os viaxéiros 

chegan á casa, 
nunca quixera; 

porque, pensando ´n elo, 
dáme dentéira. 

 


