
 
AS ÁRBORES NA LITERATURA 

 
REFRÁNS 

 
ÁRBORE  
1052 A árbore ruín non dá máis que ruín froito. (R1212).  
1053 A árbore sen codia é coma a muller sen vergonza. (Rl212).  
1054 Árbore de bo natío cobre un palmo e paga cinco. (R121l).  
1055 Árbore sen frol é coma día sen Sol. (R121l).  
1056 A árbore sen froito chámolle leña para o lume. (R1212).  
1057 Coma as árbores son as persoas: uns dan sombra ou froitos; e outros, nin sombra 
nin froitos. (R121l).  
1058 Non plantes árbores nin amanses poldros mn chúfe-la muller pouco nin moito. 
(R1211).  
1059 Non plantes árbores nin amanses poldros nin chúfe-la muller doutro. (R1211).  
1060 Os alciprestes, coma os fidalgos, poucos, sós e altos. (R11l0).  
1061 Quen a boa árbore se achega, ben acobexa. (R1212).  
 
CASTAÑA  
2122 A castaña no agosto quere arder; e no setembro, beber. (RI519).  
2123 Castañas no Nadal saben ben e pártense mal. (RI519).  
2124 Con castañas asadas e sardiñas salgadas non hai ruín viño. (RI519).  
2125. En agosto as castañas, arder; e en setembro, beber. (RI0S6).  
2126 Fíate nas castañas asadas, que, se estoupan, sairanche á cara. (RI519).  
2127 Temperá é a castaña que por setembro regaña. (RI519).  

Xesús Ferro Ruibal: Refraneiro galego básico. Editorial Galaxia 
 
 
 

ADIVIÑAS 
 
646 No monte ladra, na casa cala.  
 
647 No monte monterano  
hai un padre franciscano,  
que ten dentes e non come,  
ten barbas e non é home. 
 
648 No monte nace  
e no monte se cría;  
e anda polo mundo  
vertendo alegría. 
 
649 No monte nace,  
no monte se cría;  
cando ven prá casa  
máis choros que alegría. 
 
650 No monte nace,  

no monte se cría  
e baixa o gado  
do coto da Guía. 
  
651 No monte nace,  
no monte se cría,  
e coa risa que lle pegou  
perdeu todo o que ganou. 
  
652 No monte nace,  
no monte se cría  
e leva os bois  
á corteduría.  
 
653 No monte nace,  
no monte se cría  
e leva os mortos  
á sancristía.  
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654 No monte nace,  
no monte se cría  
e vai bailar  
cos bois á corneiría.  
 
655 No monte nace,  
no monte se cría  
e ven á praza  
con señoría.  
 
 
 
656 No monte nace,  
no monte se cría  
e ven bailando  
sen pés á vila. 
 
657 No monte nace,  
no monte se cría  
e ven bailar á casa  
diante a súa señoría.  
 
658 No monte nace,  
no monte se cura  
e ven á casa  
dando tristura . 
  
659 No monte naceu  
e foise cortar,  
e ven prá casa  
e volve marchar. 
 
581 ¿Que cousa é cousa,  
que nace na devesa  
e vai comer  
cos curas á mesa ?  
 
582 Nace na devesa,  
chega á casa  
e dá tristesa.  
 
583 ¿ Que cousa é cousa,  
que nace na devesa  
e chega á casa  
e anda na cabeza? 
 
584 Nace na devesa  
e chega á porta  
e dá extrañeza.  
 

585 ¿ Que cousa é cousa,  
que nace na devesa  
e na súa porta  
ninguén a desexa?  
 
586 Nace na devesa  
e ven prá casa  
e eiquí mexa. 
 
587 Nace na fraga  
e canta na casa. 
 
588 Nace na fraga  
e na casa caga.  
 
589 Nace na fraga  
e ven dar pena á casa. 
 
590 Nace na fraga  
e ven dar servicio á casa.  
 
591 ¿ Que é unha cousa,  
que nace na fraga  
e ven facer  
chorar ós da casa?  
 
592 ¿ Que cousa, cousiña é,  
pra adiviñar é,  
que nace na fraga  
e ven mexar á casa? 
 
593 Nace na fraga,  
na fraga se cría  
e, cando chega á casa,  
baila coa tía María. 
 
594 Nace na fraga,  
na fraga se cría e va;  
prá casa e reñe coa tía. 
 
595 Nace na fraga,  
na fraga se cría  
e ven bailar  
coas señoras á vila. 
 
596 Nace na fraga,  
na fraga se cría;  
naceu dunha vara  
e acaba sequiña.  
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597 Nace na fraga,  598 Nace na fraga,  
na fraga se cría;  na fraga se cría,  
onde ela entra  ven prá casa  
non hai alegría.  e ponse boca arriba.  

Paco Martín: O libro das adiviñas.   
 Ed. Galaxia
 
 

A NOGUEIRA (CONTO LITERARIO) 
 

No cómaro de Lixandre, que está cara do levante, facía unha calor que acoraba. As 
raiolas semellaban fíos de ouro acesos, escentilantes, que ferían a carne con bicos de 
fogo.  
 Naquel recalmón da fonda corredoira, na que entraba a promo o sol, estaba o 
señor Mingos do Muíño cavando nunha cova que tiña máis de vara e media de fondo. 
De ves en cando suspendía o seu duro trafego e limpaba a suor da enrugada frente, 
volvendo de novo con mais afición ó duro traballo.  
 -Santas e boas tardes, -díxolle don Reinaldo, o médico do concello, que apareceu 
por alí dacabalo dunha besta relucente e gorda.  
 -Amén, señor, -contestoulle o vello Mingos descubríndose.  
 - ¡Vosté seique non está bon!  
 -¿E logo?  
 - ¡Con setenta e cinco anos enriba das costas e traballando a estas horas baixo 
dun sol que queima!  
 -¿E que lle habemos de facer, don Reinaldo? O que levou coma min toda a vida 
traballando non se afai a folgar. Ademais; hoxe é o día do meu santo e quero adicalo a 
esta labor que fai tempo acuciaba.  
 -¿E pódese saber para que é esa cova?  
 - Para prantar no seu tempo unha nogueira.  
 - ¡ Unha nogueira! Vosté seique pensa vivir máis que Matusalem. -E botouse a 
rire.  
 - Non me decataba que o que estou facendo poidera darlle risa -dixo o señor 
Mingos poñendo cara seria.  
 -Naturalmente, meu vello amigo. Ten vostede moitos anos e ponse a prantar 
unha árbore que non dará froito senón cando xa non teña moas nin feitura delas con que 
comelas. ¿Non é cousa de se rire? 
 -¡Ai, don Reinaldo! -excramou o señor Mingos como rándose para unha longa 
conversa- Eu ben sei que estou moi que aterra chama por min.  
 - ¿E daquela?  
 - Daquela ... que, en verdade, magóame que unha persona da sabidencia súa fale 
desa maneira. O ben que Dios nos dá no mundo non pode lograrse sin o nosa traballo. O 
cariño que nas almas espertan os nosos filliños, fai que traballemos algo para os fillos 
deles, en xusto pago do que por nós fixeron os nosos petrucios. A folganza neste caso 
pode ser unha cobiza, que é cousa mala inventada polo demo para matar a irmandade 
entre os homes. A vida, según di o crego da freguesía, é unha cadea da que os grilóns 
van sempre facéndose novos sin perderen o seu querendoso contauto, e traballando 
decote polo melloramento de todos.  
 - Non falades mal, -díxolle don Reinaldo socarronamente.  
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 - Os homes de letras, como vosté, poden dicirnos eso en toada de burla. Mais, se 
me dá licencia, voulle a facer unha pregunta. ¿Vosté foi quen prantou a nogueira do 
Souto Pequeno que lles dá anadas como en ningures se ten visto igual?  
 -Non; foi meu avó.  
 -¿E seu avó probou as noces desa nogueira?  
 -Non; astra os netos non deu froito.  
 -Pois daquela, meu señor, xa ve que estou facendo o mesmo que seu avó fixo e 
non ten por qué se rire de min. Estou traballando para que, cando eu estea morto, coman 
os meus netiños, no día do meu santo, as noces desta nogueira. Sin que eles se decaten 
estou preparándolles o regalo que despois non poderei donarlles, porque demasiado sei 
que eu non son Matusalem.  
 Don Reinaldo pideulle perdón, e foise como avergonzado da leición que o vello 
acababa de darlle.  
 E o señor Mingos volveu ó seu traballo coa fe dun apóstol que coida estar 
recibindo ordes do ceo.  

Manuel Lugrís Freire: A obra narrativa en galego de Manuel Lugrís Freire 
Xunta de Galicia 

 
CASTELAO: 
 
O ALBRE  
 
 O albre é o símbolo do señorío espritual de Galiza.  
 O albre é un engado dos ollos, pola súa fremosura; é unha ledicia dos ouvidos, 
porque nel cantan os paxaros; é un arrolador do esprito, porque nas súas ponlas conta 
contos o vento.  
 O albre dános a froita, que é un manxar composto polo mesmo Creador, para 
regalía do noso paladar: o derradeiro ben que nos quedou do Paradiso perdido.  
 O albre pídelle auga ao ceo para que a terra teña sangue, vida e bonitura.  
 O albre dános a sombra fresca no vran e a quentura garimosa no inverno.  
 O albre dános as trabes, o sobrado e as portas da casa.  
 Dános a cama, o almario das sabáns e a artesa do pan. Dános o berce, o báculo 
da vellez e a caixa para baixar á terra.  
 O albre dános o papel barato que nos trai a decotío as novas do que pasa no 
mundo.  
 Val máis unha Terra con albres nos montes que un Estado con ouro nos Bancos.  
 A calvicie dos montes galegos é unha terrible acusación contra o Estado unitario.  
 Os albres son as minas galegas que nós saberemos esplotar cando a nos a Terra 
sexa nosa.  
 A repoboación forestal será o patrimonio da nación galega e o mellor aforro da 
colectividade.  
 Na nosa Terra danse os mellores albres.  
 O día que seipamos o que val un albre, aquel día non teremos necesidade de 
emigrar.  

Castelao: Sempre en Galiza. Editorial Galaxia 
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CANTOS A CARÓN DA TERRA 
2 
É neste bosque onde a sombra do tempo está carpindo.  
 É neste bosque,  
neste cheiro de abrótenas, neste miúdo caravel que  
 abrolla,  
é neste bosque: Aqui encontrara o corazón a fonte;  
 aqui a silveira  
cobre os despoxos de ouro calcinados do que foi o  
 amor. Cantan as rulas  
tristísimas da vida. Un fondo revoar de asas tan  
 lenes  
sobre esa hora que pasou, eterna, que agora tremelece  
 na soidade,  
e un corpo nu de orvallo aterecido cruza na luz: ouvide  
 un astro  
a deslizar-se no claror da aurora ...  
Outro vento viñera á miña man, outra raiola fenra-me  
 nos ollos docemente,  
ollai-me a transparéncia. É neste souto  
onde o transfondo dun sabor a guinda deixa o sinal na  
 glándula e no canto.  
Orvalla  
tan miudiño na felicidade!  
 
3 
De que horta no tempo alampexan os ouros? A pel  
 brunida  
dos fatóns, o celme perfumado da cláudia, o saibo  
abacial da pavia. De que horta me chega  
ese fugaz degaro? Brillan na hora do serán os froitos  
 idos,  
ainda frescos, dondos na transferida mano Un lampo  
de xóias carnecidas na fondura dos ollos,  
e bebo aquela saiva da vida neste istante.  
N esa dozura,  
na áspera pel do néspero, na felpa nova  
do pexego doutrora, que me sabe  
a diluídas horas recobrando-me, na ton a bruna  
da mazán tabardilla e na pereira de don Guindo, acesa  
de ágatas forxando-se a si mesmas amarelas na luz,  
exala cara min esa andadura  
que trema nas virillas da soidade,  
e gosto un viño que me berra fondo, que devala  
nos recantos da alma reclamando-me. De que horta  
me vén esa luzada refrescante, o fio ténue  
do perfil da alborada, que se engranza  
no latexar das horas revividas, nesa  
escura dimensión que acontece  
eternamente?    Antón Avilés de Taramancos: As Torres no ar 
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OS MONTES 
 
Xa foron cor de rosa e ben ulían  
cando as brañas e as uces froleaban  
seus grobiños trembeques e miúdos. 
  
Toxales e Xesteiras foron antes  
bicaños de ouro leve desfollado  
en niños de laverca e paporrubio. 
  
As cavadas daquela verdegaban.  
en limpas ondas de unha mar noviña.  
 
Valados e curotas eran ledos  
de cabritiños brancos coma a neve. 
  
Agora, de verdá, son duros montes  
pardos, calados, sos, case perdidos,  
de xistras e de vento agallopados.  
 
De cara a Meira a serra é doce aínda  
azul de lonxanías. A do Teixo  
e a do Cadebo, aló por Castro Verde,  
brilan -xa case nubes- coma vidro,  
coa alegría da neve renovada.  
 
Mais o Norte é ben mouro e temeroso  
envolto todo en noite de buzarros  
que veñen, por Guizán, de Lorenzana,  
e do Xistral, por riba de Abadín.  
 
Ceibas por entre d'eles agallopan  
pra as caivancas de Quende e de Galgao  
as greas de Xan Paz de Cadabedo.  
 
As de Carreiras van por Samarugo,  
Cabreiros, Candamil e Santaballa.  
 
Detrás veñen os lobos, cando a neve  
da por riba dos homes nos relanzos.  
 
Hai grandes montarías de brañegos  
con fouces e forcados.  
   Docemente  
a neve vai runxindo sob as zocas  
espesa, dura e limpa coma vidro.  
 
Os ladridos dos cas e a gallaroufa  
dos labregos de Candia e Cabaneiro  
afógase no aire.  

   Entre dous mozos  
levan colgado un lobo coma un xato.  
 
Ó contra luz, nos picos, unha grea  
medra en sombras fantásticas, parada.  
Cara a Gontán, na neve endurecida,  
queda un fío de sangre que se perde  
nas corredoiras de Fanoi abaixo. 
 
AS CARBALLEIRAS 
 
Ai, neniña, qué escuro aquel runxir  
dos nosos pasos polo carballido!  
 
Vanse enterrando ledas as pisadas  
na brandura da folla, entre os fieitos.  
E o souto énchese todo de ledicia,  
vello amigo dos mozos señardosos.  
 
Ora veñen co engazo e cos carrascos  
para apañar a folla. A dos castiros  
xa está case curtida e apodrenta  
a i-herba dos pasteiros miudiña.  
 
Qué tenro e fino ven o musgo novo  
coa i-auga de setembre verdecido! 
  
No medio dos carballos, nun relanzo,  
as pilas de follasca, que ledicia  
para xogar os nenos ás roladas!  
 
Levarana nos carros á tardiña,  
e afondarase logo a carballeira  
nun silencio de sol e auga parada.  
As álbores velliñas, xa despidas,  
encheránse de sol por entre as gallas,  
prateadas de musgo e ourilocentes  
coas raiolas da tarde, contra o ceio. 
  
Orfos e fríos, inda sobre as polas,  
abanearanse os niños de buxato.  
 
Os nosos pasos xa non terán voz.  
E a noite virá o medo demansiño. 
  
Aquilino Iglesia Alvariño: Cómaros 
verdes 
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OS PIÑEIROS MORTOS 
 
Afiado o berro dos carros  
fende o solpor amarelo.  
Rube a lúa polo monte  
pra despedir o enterro.  
 
As estrelas en ringleiras  
alumean o vieiro;  
o bosque despeiteado  
enloitouse de silenzo. 
  
Co ollar humido de verde  
camiñan os bois labregos  
levando os piñeiros mortos  
no primeiro cadaleito.  
 
-O serán cóncavo e fondo  
molla polo mar os ecos  
das doídas badeladas  
que pinga a campá do ceo-  
 
Ficou chorando no campo  
o enorme e viúdo vento  
buscándoos ás apalpadelas  
na orfandade do ermo. 
 
Luís Amado Carballo: O galo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O BOSQUE 
 
¡Que che importan as horas?  
O son das túas campás  
caeuse lonxe no camiño.  
Ti vas con un saco de sombras  
ó lombo.  
Ás veces o brillo do machado arrepíate.  
Fitan pra ti os paxaros grandes  
que traen a noite.  
Bule, bule,  
a noite está aínda enriba.  
Non fales en voz alta,  
non cantes ningunha canción.  
Ninguén te acompaña.  
Dentro de pouco estarás perdido  
entre as sombras iguales.  
Cada árbol coa súa sombra;  
Dediante da túa casa hai un árbol  
amigo e solitario.  
Mais iste é un bosque  
de repetidas sombras verticales.  
Xa non ves as túas maos.  
A túa casa está cerquiña e lonxe. 
 
Luís Pimentel: Sombra do aire na herba. 
 
O ÁRBOL 
 
A morte é coma un árbol  
sementado con un, e que nos nasce  
ao tempo que nascemos, coa primeira  
bágoa nosa nos ollos.  
Un árbol que nos nasce á man esquerda  
dun camiño longuísimo na noite.  
Cando eu morra vereino, estou seguro;  
un árbol só, un árbol desfollado,  
diante de min rubindo cara o ceo  
coma unhas maus en rezo  
ao fondo dunha chaira.  
Un árbol só, un árbol  
espido diante a noite,  
medrando, irá medrando, irá medrando  
até ateigarme os ollas de formigas. 
 
Celso Emilio Ferreiro: Longa noite de 
pedra. 
 

 7



  
 DEVESA DA ROGUEIRA 

 A CERDEIRA 
BIDUEIROS cimeiros!   
Pena das Augas!    Sangue callado. Terra escura, terra 
Xardois teixos rebolos tocos faias 
derrubadas!  

tan clara e perfumada 
que o corazón do home non ten lindes 

 dentro da túa luz. 
Camiño da Veneira!   
Carreiro dos dez regueiros!    ¿Quen avisou a tódolos paxaros? 
Cerelxas de carnabudo! Abrotias 
abrairas  

Do sur como unha ráfega amarela 
chegou o ouriol cun asubío: 

pinchelras e pincheiras!  Benvido viaxeiro tennaz, lóstrego ou 
claridade  

EIQUÍ sempre foi bosque ... das gándaras de cal e limoeiro! 
   
Ruxir solo    Brinca no ar o gozo transparente, 
da fonte do corzo! digo alabastro ou ágata ou orballo: 
Barbas do mofo  Imos plantar unha cerdeira nova 
pingando dos toros!  de vermello interior vitrificado, 
 unha árbore absoluta no infinito 
 onde se pouse o vendaval tranquilo 
 e a aguia enfurruñada se estremeza 
 vibrátil e curiosa como un raio. 
  
   Unha cerdeira é un navío inquedo 
 que parte na mañá 
AUGAS Brancas da Rogueira!  e loita, e vence, 
Bouzas pechas d'uces e xestas!  e síntese apretado polo vento, 
Abrairas teixos faias xardois e 
reboleiras! 

e trae a luz sumisa, acribillada 
estendida na xarcia vitoriosa. 

   
Antón Avilés de Taramancos: Cantos 
caucanos 

Outo bosco calado!  
Fontifias do corzo!  
Carrozos picafondo!    

 Non hai outro templo máis vasto  
 nin outro credo  
 que este silencio ... 
  

Uxío Novoneira: Os Eidos  
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(Follas e landras do 
Quercus robur)

O MUNDO chámase carballo.  
Podía ser  

abedueira, chopo,  
capudre, castiñeiro,  

sobreira, virgondoiro,  
teixo sombrío ou freixo de tríplice raíz.  

Pero non,  
o mundo chámase carballo  

desde que o mundo é mundo.  
Deitouse o avó  

dos avós dos avós  
á sombra do carballo,  
e adormeceu, e o soño  
naceulle dunha landra  

coma cerebro, fixo  
dúas follas minúsculas  
e unha raíz que axiña  
se dividiu buscando  

sales, metais, materias  
orgánicas escuras,  

colleu pulo, estrincouse  
sobre a terra, tirou  

da seiva cara arriba,  
xemou en tres, en catro, en cinco gallas,  

abriuse lento coma un mundo,  
formou roda, os paxaros  

aniñaron nas fronzas,  
e o peto carpenteiro  
carpentaba buratos.  

O avó durmía  
debaixo do soño ou do carballo,  

e entón o lobo veu  
porque traía fame.  

O avó tamén tiña fame,  
e acordou e viu ollos de lume  

que ollaban a comida,  
dentes de xeo, fauces cárdenas  

coma o lume do ceo  
cando prende nas uces  

ou no piñeiro, cousa negra.  
O avó choutou en pé. Ficou de costas  

contra o carballo, ergueu as mans,  
agarrouse na póla  

máis baixa, arrandeouse,  
empoleirouse. O lobo  
arregañaba os dentes,  

botaba lume polas nares.  

O avó rubiu, sentouse  
na galladura dunha póla enorme,  

esteouse de costas  
contra a cortiza vertical,  

arregañou os dentes,  
e non botaba lume  

porque era inverno ou frío outono.  
Ollou pra riba.  

Un pouco máis arriba  
había un guizo seco  

en forma de aguillada  
-mais daquela  

non había aguilladas,  
pois non había gando que afalar.  

O avó tirou, dobrou, premeu:  
os nervos coma cabrinfollos  

tensábanse nos seus  
brazos desarañados.  

Non había aguillada: o gando  
non se inventara aínda.  

Era unha lanza, si.  
Dura non moito, pero lanza.  

O lobo foise lentamente  
de medio lado, coma quen  
marcha porque se acorda  

que ten que faga noutro sitio.  
Entón o avó deceu,  

pés descalzos na terra,  
esteouse na lanza  

e dixo: O mundo chámase carballo.  
A lanza chámase carballo.  

Os homes chámanse carballo,  
soñan carballo, e o carballo nace  
da landra que temos na cabeza.  

Carballo nace de semente  
coma nosoutros, non de póla  

nin de raíz, e medra,  
e logo morre, ou é matado  

polo lume do ceo, ou de nosoutros.  
Carballo é casca e samo.  
Casca e samo desfanse  

e fica cerna moura e dura  
que arde mal, e resiste  

moitos invernos e xeadas,  
e ó final amolece  

e acaba tamén podre,  
pero doutra maneira.  

Carballo é sombra. O mundo chámase carballo,  
pero fóra do mundo  

hai sol que queima, e o carballo abriga.  
Carballo é pan se non hai pan.  

O pan chámase landra.  
Se hai pan, o cocho come a landra  

e nós o cocho touciñudo.  
Carballo é lanza, si,  

e o lobo teme a lanza.  
O lume fai endurecer a punta,  

o lobo sangra e morre.  
Carballo fende ben.  
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Pau de carballo esgaza,  
recibe a pedra, si, na esgalladura,  

asegurada con corrizas  
de salgueiro ou filseira,  

ou con talas delgadas de sangobino ou de 
carballo  

ben escocido ó lume, si, que fende.  
Ou con mallós de coiro  

do pernicioso lobo  
que é dexemprado pola aguda lanza.  

Pedra afiada contra pedra  
corta o carballo, si,  

pode facerse casa ou pé de teito e cangos  
pra que as xestas ou casca  

de bidueiro boten fóra  
a choiva e mais o frío.  

Pedra afiada contra pedra  
e cuña de esfender  

fan táboa longa e ancha  
que se chama materia,  

digo madeira. O mundo é de madeira.  
Madeira a lanza, a trabe, o pé dereito,  

madeira o banco en que sentamos  
xunta o lume do inverno,  
madeira a frecha, o arco,  

a culler que serve pra comer o caldo  
non como larpa cocho bravo  

senón coma homes e mulleres  
que saben rir e contar contos  

e cantar e bailar en rolda ó son das cunchas  
e desa cousa que chamamos frauta ou gaita  

feita de cana ou sabugueiro,  
ou de ameneiro -só na primavera-.  

O mundo é de madeira, si.  
A maior parte é de madeira.  

Son de madeira cousas  
que usamos pra facer as cousas,  

e que se chaman leñamenta,  
madeiramenta, pedramenta non,  

se cadra ferramenta -agora que a madeira  
leva cousas de ferro  

negro e durísimo que corta  
como non corta a pedra.  

O mundo chámase carballo,  
poderosa madeira  

de estrita cerna incomparable.  
Facer as cousas chámase carpenta.  

O carpenteiro fai a roda,  
que é unha cousa redonda  

moi semellante ó sol. O sol é un carro  
cunha lápara enorme que fai medrar madeira.  

Carballo quere sol  
pra ter a cerna dura e moita  

con que facer a roda.  
O carro do sol ninguén o fixo.  

Ninguén anda tampouco os seus camiños.  
Pero nosoutros  

temos outros camiños  
e carrexamos cousas.  

Os carpenteiros fan o carro  

con cerna de carballo,  
e as rodas durísimas  

abren rodeiras na pedra do chan  
que se chama carreira.  
Agora hai aguilladas  
pra afalar os cabalos  

e os bois que tiran polo noso carro.  
Unha aguillada boa  

faise de esterpe ben dereito,  
pero o carro mellor é o de carballo,  

que ten máis lei e non caduca,  
e o mellor barco é o de carballo  
que non podrece na auga do mar  
onde tamén facemos nós camiños  
que se pavimentan na memoria.  

O mundo chámase carballo.  
Carballo é o banco de carpentar  
onde toda madeira colle forma,  

carballo o carro, o barco,  
a casa, as escaleiras, as cancelas  

que pechan no curral o noso gando,  
carballo o guindal da lareira,  

carballo o leito en que durmimos,  
carballo a mesa onde comemos,  

carballo o mango da bisarma e o caxato da 
vellez,  

carballo a cuba onde as mazás e as uvas ferven e 
fan viño,  

carballo o pértego do malle que degrae o 
centeo,  

carballo o ferrado e o rebolo,  
carballo a tulla e mais a hucha,  

carballo o cabazo e o chozo da leña e a palleira 
da herba,  

carballo a pa do forno e o rodicio do muíño,  
carballo o arado e mais a grade,  
carballo o estrobo e o estadullo,  
carballo a cuña de partir a pedra,  

carballo a roda do oleiro,  
carballo a casca de curtir e a táboa de pelar,  

carballo o cesto de apañar as patacas,  
carballo a espadela e otear,  

carballo o folón que bate o pano coa forza 
infinita do río,  

carballo o barquín e o pé da ingre,  
carballo o mazo hidráulico da industria do 

ferro,  
carballo a máquina de picar o toxo,  

carballo a bomba aspirante-impelente pra subir 
auga do pozo,  

carballo o eixe e a culler de penas da nosa 
fábrica de luz,  

carballo as travesas do ferrocarril que nos leva a 
ningures.  

O mundo chámase carballo.  
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