Esta é a primeira cantiga
á vila de Santiago
quero, madre, ir de grado,
¡mirarei anxos!
á vila do camiño
Quero, madre ir cediño
¡mirarei anxos!
Quero, madre ir ben cedo
onde o canto é máis ledo,
¡mirarei anxos!
Segunda
Mirarei anxos, madre, fareime deles,
cando nas portas tanxan, voando inxeles,
en pedra viva.
Mirarei anxos, madre, faránme nova,
cando nos outos tezan cantiga boa,
na pedra viva.
Terceira
Ai, anxos que vin veer,
¿querédesme dicer
cantiga en ceo?
Anxos que vin mirar,
¿querédesme cantar
cantiga en ceo?
¿Querédesme cantar
do voso doce amar
cantiga en ceo?
cuarta
¡Anxos de compostela,
amostrádeme a estrela,
meus amigos!

Anxos dos pés lixeiros,
amostraime os luceiros,
meus amigos!
¡Amostrádeme a estrela,
para ter guía por ela,
meus amigos!
¡Amostraime os luceiros
que endereitan vieiros,
meus amigos!
por guiarme por ela,
anxos de compostela,
¡meus amigos!
Quinta e derradeira
cantai, anxos de Diego,baixo os arcos floridos,
a carón dos pilares dos mesteres antigos
e nas rúas abertas ó paso dos romeiros,
¡cantai eternos!
Bailai, anxos do Apóstolo baixo as boutas labradas,
á beira do sartego onde findan estradas,
no Fisterre lonxano, polo mar dos anceios,
¡bailai eternos!
A carón dos pilares dos mesteres antigos,
cale a fala dos santos e o berro dos bestigos,
a rolda dos meniños e a refenda dos vellos,
¡cantai eternos!
A beira do sartego, onde findan estradas,
nin troulas de folías, nin xoldas de ruadas,
nin pasos de muiñeira, nin rebrincos chouteiros,
¡voade eternos!
Baixo os arcos, as boutas, o pilar e o sartego,
convosco, nosos anxos, os anxos de Mateo.
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