
     
 
 

«E tí, campana d' Anllons, 
Que vagamente tocando, 
Derramas nos corazons, 

Un bálsamo triste e brando, 
De pasadas ilusións. 

 

Alá nos pasados ventos, 
Primeiros da miña vida, 

Oyo os teus vagos concentos, 
Reló dos tristes momentos, 

Da miña pátria querida. 

 

¡Cántas veces te lembróu, 
O que marchóu para a guerra, 

Cando á súa nai deixóu; 
E partindo á estraña terra, 

De Baneira t' escuitóu! 

 

¡Cántas do mar africano, 
Cautívo bergantiñan; 

Oío n' hun soño tirano, 
O teu tocar soberano, 

Aló nas tardes do vran! 

 

Cando te sinto tocar, 
Campana d' Anllons doente, 

N' unha nuite de lunar..... 
Rompo triste a suspirar, 

Por cousas d' un mal ausente. 

 

Cando doída tocabas, 
PoI-as tardes á oracion, 

Campana, sempre falabas, 
Palabras con que cortabas, 

As cordas do corazon. 



     
 
 

 

 

Estabas contando ós ventos, 
Cousas do meu mal presente; 
Os meus futuros tormentos, 
Que dabas con sentimentos, 

Segun tocabas doente. 

 

Campana, se pol-o vrán, 
Ves lumiar na Ponte-Ceso, 

A cachéla de San Joan; 
Dílle a todos que estóu preso, 

Nos calabozos d'Orán. 

 

E a aquela rula inocente, 
Que me morría d' amor, 
No regazo docemente, 

Tembrando com' unha fror, 
Sobre escondida corrente; 

 

Diráslle, que unha de ferro, 
Arrastro, rouca cadéa, 

Castigo atroz do meu erro; 
E que dentro d' este encerro, 

O seu amor me aluméa. 

 

E tí, golondrina errante, 
Dos longos campos d' Argel; 

S' a miña terra distante, 
Te leva o voxo constante, 
DílIe o meu penar cruel. 

 



     
 
 

S' alguén por min preguntar, 
Dille que estou en prisións; 

E unha nuite de lunar, 
Iráste unha vés pousar, 

No campanario d' Anllons.» 

 

Así triste en terra alléa, 
Aló nas prisions d' Orán, 

Cantaba un mozo d' aldéa; 
E nos grillons da cadéa, 

Levaba ó compás ca man. 

 

«Oh nai da miña vida, 
Adios, adios, meu pai; 

Prenda de min querida, 
Adios, oh miña nai: 

Sombras dos meus avós, 
Río da Ponte-Ceso, 

Pinal de Tella espeso,.... 
Acordávos d' hun preso, 

Como él o fai de vós: 
Campana de Anllons, 

Noites de lunar, 
Luna que te pós, 
Detrás do pinar; 

Adios..... 
Adioos..... 

Adiooos.....» 


