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Prezada lectora, prezado lector:

Este libro que agora abres é o resultado dunha fermosa e xenerosa obra
colectiva. Os promotores do proxecto son as persoas que dirixen a Federa-
ción Provincial de ANPA de Centros Públicos de Pontevedra que, con esta
iniciativa, demostran a súa preocupación pola formación cultural dos que
agora son alumnos e que o día de mañá serán cidadáns adultos. 

Os protagonistas, os máis de 700 estudantes, docentes, nais e pais que
aceptaron a invitación de crear e enviar un texto a este IV Certame de Relato
Curto. Polo medio están os membros do xurado que elixiron os 120 relatos
que compoñen esta obra colectiva, as empresas e as institucións colabora-
doras, e os profesionais que a materializaron dende cada unha das súas ta-
refas: edición, corrección, maquetación, deseño e impresión. 

Por último, e como convidadas de honra, debo citar a achega especial de
dúas mulleres creadoras: a artista Belén Padrón, autora da marabillosa cu-
berta da obra, e a escritora Ledicia Costas, Premio Nacional de Literatura
Infantil e Xuvenil 2015, que prologa esta edición. 

Comprobarás que somos moitas e moitos os que te estamos a acompañar
na lectura destas estimulantes historias, de alta calidade literaria. Como
membro do xurado, desexo que goces da súa lectura, que te divirtan, ou que
te emocionen, ou que te amosen perspectivas descoñecidas de paisaxes que
xa transitaches antes…

Como editor, desexo que reflexiones sobre un dato preocupante: os resul-
tados das enquisas elaboradas polo Centro de Investigacións Sociolóxicas
indican que de cada cinco cidadáns, dous nunca len nada. Un, dous libros
ao ano; e outro, non máis de catro libros ao ano. Agardo que ti sexas un ou
unha dos privilexiados que pode e quere darlle a volta a eses indicadores tan
frustrantes. 
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Non vou enumerar as virtudes da lectura porque estaría repetindo palabras
esenciais que xa foron enunciadas por grandes pensadores. Mais si considero
oportuno recordar as de Federico García Lorca, asasinado pola barbarie fas-
cista en agosto de 1936, cando inauguraba a biblioteca municipal de Fuente
Vaqueros, en 1931:

«Libros! Libros! Velaquí unha palabra máxica que equivale a dicir: amor,
amor; e que debían os pobos pedir como piden pan ou como arelan a chuvia
para as sementeiras. Eu, se tivese fame e estivese desvalido na rúa, non pe-
diría un pan, senón que pediría medio pan e un libro.»

Quizais ti sexas un dos que participou no certame enviando o teu relato;
quizais ti sexas unha das 120 persoas que pode lelo nesta publicación, e que
tamén o verá escrito nas páxinas do Diario de Pontevedra. Se é así, recibe os
meus parabéns. Non por ter sido seleccionado polo xurado, senón por ser
ousado e participar no certame.

Amosar o que un escribe publicamente é un acto de valentía, un xeito de
mostrarse espido na praza pública para que os demais ditaminen e opinen
sobre o que tanto esforzo custou plasmar nuns folios que antes non tiñan
máis ca «nada». Pero acaso este sexa o comezo dunha viaxe que terá un ven-
turoso percorrido. Grazas a iniciativas similares, escritores e autores de sona
iniciaron unha andaina que hoxe é obra literaria. 

Agardo, como diría Gianni Rodari, que esta obra plural sexa útil a quen
recoñeza nela o poder liberador que ten a palabra: 

Todos os usos da palabra para todos. Non para que todos e todas sexan artistas,
senón para que ninguén sexa escravo.

Xosé Ballesteros
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No campo de refuxiados de Idomeni, 14 000 persoas 
loitan por sobrevivir no inferno

A INSTANTÁNEA

Na fronteira entre Grecia e Macedonia, nun lugar chamado Idomeni,
unha nai ten ben agarrado o seu fillo. Colleuno por detrás e rodeouno cos
seus brazos. Non quere mancalo, pero tampouco pode permitir que se mova.
Vai frío detrás do arame. É un frío interior e desproporcionado que conxela
as arterias e os órganos. Só poden sentilo os que están dese lado.

—Que vas facer con iso? —pregúntalle o cativo ao seu pai, que o mira en
fite sostendo unha coitela de afeitar.

O pequeno sábeo ben. Sabe que lle van rapar o pelo como fixeron con
tantos outros nenos do campamento nos últimos días. Mais el non é coma
os demais. El ten o pelo longo. Deixouno medrar á mantenta, para ver se
así deixaban de chamarlle Orellas. Odia o seu alcume. Tamén odia as coitelas
de afeitar, o arame de espiño e os piollos que saltan de cabeza en cabeza.
O seu pelo é un escudo protector. Sen el estará perdido.

—É polo teu ben, fillo —bisba o seu pai con tristura, sentindo unha pun-
zada de xeo entre as costelas.

Dito isto, colle aire e empeza a rasurar a cabeza do pequeno, que berra e
chora mentres as súas guedellas rubias caen ao chan cunha delicadeza
demoledora.

—Ódiovos! —grita furioso, desgarrando as cordas vocais. 
Esa palabra corre por todo o campamento e queda flotando no aire de

xeito incómodo. Alí todos saben que o odio é o alimento dos condenados a
fracasar.

Ao outro lado do arame, un fotógrafo retrata a escena. Mágoa que as
palabras non aparezan nas fotografías, pensa con amargura. A súa instantánea
sairá publicada nun xornal e percorrerá o mundo saltando de televisión en
televisión. Orellas nunca chegará a sabelo. Moito mellor así. Non o aturaría.
Non, sen o seu pelo. 

Ledicia Costas
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A Ledicia Costas

Grazas por ser un referente e exemplo para os nosos fillos e fillas.
Porque coa túa temperá afección, cando eras unha nena, nos mos-
tras que a creatividade non ten idade; porque nos ensinas que a
escritura axuda a sentirnos máis libres e a lectura máis críticos;
porque, malia medrares nun ambiente totalmente castelán, che-
gaches a rodear cos teus brazos e o teu corazón a lingua galega e
fasnos conscientes diso.

Ledicia, grazas por divertirnos a nós e aos nosos con esa frescura
e ilusión que transmites, por saber tratar con mestría temas difí-
ciles de amosar aos máis pequenos, por compartir soños que voan
entre as nosas mans, por iso, nós tamén queremos compartir con-
tigo estas 120 historias escritas por nenos/as, mozos/as e adultos.
É o noso tesouro, a forma de construír o noso universo dende o
máis profundo interior. 

Nais e Pais da provincia de Pontevedra
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A VIDA É SOÑO

Dun tempo a esta parte, dos meus libros andan a saír os personaxes. O meu
amigo Gabriel dixo que vira saír a Xerónimo Stilton. Eu non o cría porque
esa personaxe non é unha persoa e eu só vira saír xente, de carne e óso, xente
que nos libros estaba en fotos. A iso xa estaba afeito e ata o vía normal.

O meu amigo Pedro viu a Greg, que é ese que ten un diario. Coido que
Pedro mente, porque miña irmá Lauriña, que nunca mente, non viu ningún
personaxe que saíse deles. O curioso é que unhas cantas persoas tamén
entraban. 

Coido que o que pasaba nos libros tiña que ver co título. Eu entrei nun
de comer xeados e como non me gustan, cambieille o título e puxen espa-
guetes. Aquilo era o paraíso dos espaguetes! 

Sen decatarme entrei nun libro de medo e cando un morcego ía comerme,
botaba a correr saltando armarios, sofás e ata algún biombo que se me meteu
no medio. No meu camiño topei unha cama flotando sobre a miña cabeza,
peguei un chimpo e acocheime baixo as mantas.

Espertei... Vestinme, almorcei, collín a miña mochila e fun visitar os meus
amigos Pedro e Gabriel. Todo fora un soño... Ou ao mellor non, porque
ao pasar por diante dun escaparate, vinme rodeado de moita, moita xente.
Eu levaba un xersei branco con raias vermellas e na cara levaba unhas lentes
redondas e na cabeza un gorro. Entre tanta xente case non se me vía e ao
outro lado do escaparate había alguén que me buscaba, sinalando co dedo.

9

GUILLERMO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

GAÑADOR na categoría de PRIMARIA

CEP Sequelo, Marín
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KATIA ALÉN PÉREZ CEIP Cruz-Budiño, O Porriño

A MANSIÓN ENCANTADA

Estaba perdida na noite cando, de pronto, vin unha gran mansión. A porta
abriu soa, así que entrei. Aquel vello casarío parecía estar baleiro, as táboas do
chan rinchaban coma cans, as ventás e portas abrían soas...

Subín arriba e atopeime cunha boneca tirada no chan, asusteime tanto que,
baixei correndo polas escaleiras; de repente, caín por un buraco, o raro é que
cando me levantei, me decatei de que non estaba no piso de abaixo, senón no
de arriba. Como puido ocorrer iso, se caera para abaixo, como podía estar agora
arriba?

Eu non estaba magoada, así que volvín ás escaleiras, non estaban rotas, nin
rastro do buraco, pero o máis raro de todo era que a boneca estaba tirada no
fondo das escaleiras. Se fai un minuto estaba arriba, como podía estar abaixo?
Tiña tanto medo... Por sorte, fíxose rápido de día. Aínda que parecía que o conto
ía acabar aí, non era así, porque as portas estaban pechadas, era imposible abri-
las... e a boneca desaparecera!

Entón soou o espertador. Era hora de levantarme. Só se trataba dun soño, ou
iso pensaba eu, porque pasados uns días atopei a boneca tirada no fondo das
escaleiras da miña casa.
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MARTA ALONSOMONTOTO CEIP de Ponte Sampaio, Pontevedra

CANDO AS NUBES CHORAN

En ocasións, cando vexo o Sol, el mírame cun sorriso e póñome pálida.
Nunca creo o que ven os meus ollos! Cando el chega, eu teño que marchar obri-
gatoriamente, pois aí é cando amouco e boto a chorar. Non o podo ver, e tam-
pouco conversar con el. Á xente anóxaa que eu chore, pois acaban mollados,
pero non podo conter a tristura. Eu quero o Sol, pero sempre pasa isto: todos
queren que as nubes coma min se vaian, e que o Sol quede. En fin..., que estea-
mos separados. 

Hoxe fórmase o arco da vella, polo que é o único día no que podemos estar
xuntos. Todas nós nos aviamos e aparecemos alí. Eu e o Sol conversamos, pero
moi arredados, descubrín que lle gusta a miña cor de gotas de ácido sulfúrico,
e que lle parezo máis bela ca as demais. O arco da vella comeza a se desfacer, e
o Sol mándame un raio que deixa parte do meu corpo dunha cor amarela bri-
llante e a outra como xa a tiña. Quedo durmida e axiña esperto. É noite e vexo
o Sol. Estou diante del dobrada, tapándoo. A miña parte de cor natural está detrás
da outra parte amarela. El está esperto, e eu por fin podía estar preto del sen
medo a que non volvese. Falamos toda a noite, que para nós era día, grazas á
miña luz e á súa. Pregúntolle que me está pasando e por que estamos xuntos.
El dime que o que fixera fora mudarme en Lúa para poder verme, falarme e
adularme todas as noites, e que ninguén nos afastaría ata que el se apagase. 

Dende agora, as xentes nunca verán que esta nube chore. Nunca a carón
do Sol.
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IAGO ÁLVAREZ BARREIRO CEIP Escultor Acuña, Vigo

O NENO ESPACIAL

Estamos no 1957, época na que había unha meiga que facía apócemas. Un
día, un neno ía camiño da súa casa. Entrou sixilosamente, pero tropezou, e ao
tropezar, un líquido derramouse do seu bote nunha pota que tiña auga. Ao mes-
turarse co outro líquido, formouse unha apócema. O neno tiña curiosidade
por probala, e como non había ninguén, tomouna e fíxose invisible.

Quería ir ao espazo, e soubo que en Rusia ía engalar un foguete. Era o SPUT-
NIK, o primeiro satélite artificial que viaxou ao espazo. Fixo todo o posible por
ir.

Un mes despois, saíu outro foguete chamado SPUTNIK-2 cos seguintes tri-
pulantes: a cadela Laika e o noso protagonista. Polo tanto, o que din de que a
cadela Laika foi o primeiro ser vivo en ir ao espazo é mentira. O primeiro ser vivo
en ir ao espazo foi un cativo: Iago.

Gustoulle tanto que quería volver. Catro anos máis tarde engalou outro fo-
guete, o VOSTOK-1 tripulado por Iuri Gagarin e Iago. Entón, din que Gagarin
foi o primeiro ser humano que viaxou, pero tampouco é verdade. Aí estaba
outra vez Iago.

Un ano despois acompañou a primeira muller cosmonauta: Valentina Te-
reshkova, á que lle chamaba Tina. Mareáronse moito porque deron corenta e oito
voltas á Terra en setenta horas. O foguete chamábase VOSTOK-6.

No ano 1969 puxo rumbo aos Estado Unidos porque soubo que ían mandar
un home á Lúa para adiantar os rusos, Neil Armstrong. Alí chegou sentado
onda Neil no Apolo XI o vinte e un de xullo.

Cando volveu á casa soubo que en Vigo ían botar un nanosatélite e, como
non, el foi enriba del. Agora ten un problema: non sabe onde está a Terra, xa
que o nanosatélite se desintegrou.

Que alguén o vaia buscar..., é o meu mellor amigo!
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NOA ÁLVAREZ REY CEIP Illas Cíes, Vigo

A ILLA DO AMENCER

O sol saía entre as montañas. A bruma e a escuridade da noite deixaban paso
ao brillante sol que, cun anaco de tristeza, despedía a lúa. Isto para a maioría
dos nenos era normal, pero para Will, non. Will era un neno de 7 anos cando o
seu pai desaparecera. Catro anos despois a súa nai tamén morreu. O amencer para
Will non era normal porque, xusto cando o sol asomaba a cabeza, era cando o
seu pai volvía. A nai de Will, ao morrer, deixoulle de legado un pergamiño e
unha chave. Will andou dándolle voltas ata que, con moito asombro, viu na
chave un signo que coñecía ben. Era o signo da illa do Amencer. Segundo as
lendas, a illa aparece ao amencer nun lugar e pola noite desaparece. Para en-
contrala, moitos homes partiran, pero ningún regresara. Aínda que a illa fora
só unha lenda, o pai de Will sempre crera nela. Por iso Will pensou que era a
clave para atopar o seu pai. O pergamiño xa o vira moitas veces, pero esa noite,
a do seu vixésimo primeiro aniversario, estaba dándolle voltas ao pergamiño por
milésima vez cando viu algo que nunca vira. Era noite de lúa chea e á súa luz
apareceron unhas coordenadas e unha data, 21-7-1978. Iso era mañá! Signifi-
caba que a illa aparecería naquel lugar pola mañá. Partiu rapidamente. Ao che-
gar ao punto das coordenadas, a illa apareceu e Will quedou cos ollos abertos, a
illa ía enriba dunha tartaruga. Na illa había unha porta. Will abriuna coa chave
e... Alí estaba o seu pai!

O seu pai explicoulle que lle deixara a chave á súa nai para que a gardase e,
ao encontrar a illa, entrou, pero non puido saír. 

Xuntos volveron á casa como pai e fillo.

fanpa2016.qxp_Maquetación 1  9/5/16  10:29  Página 13



14

MARCOS BOULLOSA ÁLVAREZ CEIP San Tomé, Cambados

A IMAXINACIÓN DE BERTO 

Berto nunca fora o mellor da clase, nin o máis rápido, nin o que pintaba me-
llor. Aínda así, el tiña un don, tiña unha imaxinación abraiante. De vez en cando
el era o comandante dunha nave espacial que se dirixía a Plutón. Outras veces,
era un templario que loitaba nas cruzadas e outras poucas, un pirata que sucaba
os sete mares. O que máis lle gustaba era imaxinar que podía voar e que sucaba
o ceo azul ollando para a Terra en cada instante.

Un día saíu da casa ao atardecer e dirixiuse ao supermercado para mercar
ovos, pan e mel. Cando chegou, unha terrible bruxa cortoulle o paso e díxolle
que o comería con patacas. Véndose atrapado, decidiu botar man dos seus po-
deres. Pouco tempo despois, un exército de cabaleiros templarios apareceron
pola rúa do lado, un grupo de piratas saíu dunha gran casa e unha nave espacial
apareceu polo horizonte armada ata os dentes. Berto imaxinou unha arma e,
ao instante, unha espada de prata apareceu na súa man. A bruxa intentou fuxir,
pero as tropas de Berto botáronselle enriba e acabaron con ela. De repente, todo
se tornou negro, e Berto apareceu na cama suando sen parar. 

Todo fora un soño..., un máxico soño.

fanpa2016.qxp_Maquetación 1  9/5/16  10:29  Página 14



15

ISMAEL BOULLOSA POUH CEP Santa Mariña, Redondela

A LÚA QUEDA DURMIDA 

Había unha vez unha lúa que se chamaba Soralla e era moi durmiñona. Un
día, cando xa eran as nove e os nenos e nenas xa foran ao colexio, Soralla seguía
no ceo durmida. O sol dicíalle: Lúa, esperta! Pero non había maneira. A lúa So-
ralla tiña un sono tan profundo que non espertaba nin a tiros. 

Máis tarde, cando xa era a hora de comer, a lúa alí seguía, plantada no medio
do ceo. Ninguén entendía por que a lúa non se fora do ceo. Ata os nenos lle be-
rraban dende o patio do colexio: esperta, durmiñona, que xa é día! Non había
maneira. O sol, xa farto, decidiu tomar unha decisión máis drástica, tirarlle por
riba á lúa unha xerra de auga conxelada que colleu nunha nube. 

Por fin a lúa Soralla espertou e cando o sol lle contou que levaba case todo o
día durmida, avergonzouse moito. O sol decidiu regalarlle un espertador para
que o acontecido non se volvese repetir. Ademais, os dous poderían utilizalo
para saber cando tiñan o cambio de garda. Era perfecto! 

Así foi como tanto o sol como a lúa se acostumaron a facer o cambio de garda
cando soaba o espertador. O problema veu cando un día houbo un apagamento
e o espertador non soou. Tanto o sol como a lúa non espertaron e, claro, seguía
sendo de noite. Que desastre!

Todas as persoas andaban adurmiñadas polas rúas, os coches chocaban... Ata
que as nubes se deron conta e decidiron buscar unha solución. Xuntáronse
unhas cantas e puxéronse a chover enriba do sol e da lúa e, de súpeto, esperta-
ron. Non podía ser! Que os dous quedasen durmidos? Que desastre! As nubes
explicáronlle o que sucedera e o sol e a lúa quedáronlles moi agradecidos. E as
persoas máis!
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MIGUEL BOUZAS RODRÍGUEZ CEIP Cabanas-Salcedo, Pontevedra

CARTA DO MEU AVÓ 

Case onde remata a cidade, por onde tamén está a medrar, nun edificio non
moi alto, vivimos meus pais e mais eu.

Unha mañá, coas primeiras raiolas do sol, chegou o carteiro para facer, coma
sempre, o seu reparto.

Empezou polo primeiro andar, onde vive unha moza que pasa os seus días
traballando nun edifico gris do centro da cidade. A moza abriulle, recolleu
unha carta e despediuse do carteiro, que marchou sen dicir nada. Cando em-
pezou a ler, rebentou de sorpresa: recibía parabéns polo bo traballo que facía...
E as palabras chegaban en papel, non nun correo electrónico dos que lía sempre
na oficina!

O carteiro timbrou logo no segundo, onde vive soa unha anciá, e onde case
sempre recende a biscoito. A muller agradeceulle a carta cun sorriso. Non podía
crelo! Era de alguén do que nin lembraba o nome... e que agora, despois de
moito tempo, preguntáballe como estaba.

Cando o carteiro chegou ao terceiro, un cativo, correndo coma un lóstrego,
abriu a porta antes de que o timbre soara. A súa nai achegouse para recibir un
sobre grande e dourado. Case queda sen fala! Alguén a propuxera para recibir
un premio polo seu labor voluntario con moita xente necesitada.

Nun intre chegou ao noso piso. Eu esperábao con ansiedade na escaleira. Era
unha carta dos meus avós! Sempre tiñan marabillosas historias que me contar...

Cando rematou o traballo, o carteiro regresou á súa casa para descansar e
pasar o resto do tempo coa súa muller. Xunto a ela, contra a noite, coma todos
os días, sentado á mesa da cociña, meu avó volve a escribir novas cartas.

Antes de se deitar, baixará á rúa, e nalgunha caixa de correos deixará voar
parabéns, lembranzas, soños, historias e contos incribles.
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MARÍA CALVAR GIRÁLDEZ CEIP Pena de Francia, Mos

AS PEGADAS DO PASADO

«Pensan que desaparecemos, que todos nos extinguimos, pero están equivo-
cados. Só quedo eu, o único sobrevivente.»

Nun recuncho afastado da selva máis inhóspita do mundo, o profesor Pro-
beta, o antropólogo con máis éxito, descansaba despois de descubrir o seu úl-
timo achado, un móbil, así o chamaban antigamente. Cando de súpeto viu
unhas pegadas dun animal que non coñecía. Sería un animal novo, ou un ani-
mal en perigo de extinción? Seguiunas. O animal que el rastrexaba era moi áxil.

Ha ha ha! El pensaba que ía poder atoparme, seguir o meu rastro, levo máis
de cen anos vivindo aquí e coñezo todos, pero todos os segredos da selva dende
2030, que desapareceron os meus compañeiros, ata agora. Dáme a risa como
un mísero humano podería seguir o meu rastro. Ha ha ha!

O profesor, aínda que xa deixara o mundo da antropoloxía, non podía deixar
escapar aquela oportunidade. Unha especie nova! Puxo todos os seus aparellos
a punto para atopar aquel animal.

«Paréceme gracioso, voume divertir con ese tal profesor Probeta.»
Outra vez a mesma historia, o animal subira por unha sequoia, esta vez só

conseguira ver que tiña unha cola e o seu corpo estaba cheo de pelo. O pro-
fesor Probeta examinou as pegadas e chegou á conclusión de que aquel animal
tiña catro patas e almofadiñas nelas.

«Isto é moito máis divertido que cazar bichiños. Aí vén, xa atopou as miñas
pegadas outra vez.»

Aquel animal ía por todos os recunchos daquela selva, salvo por ríos, lagos,
charcos e todo o que implicase auga. O profesor chegou á conclusión de que
era un animal extinguido dende 2030, e que era un animal ao que antigamente
os humanos lle tiñan agarimo. Sabendo os puntos débiles daquel animal, xa sabía
como atrapalo.

«Mira que é parvo, deixa a fiestra aberta, sei ler! Agora sei todos os seus plans.
Miau...»
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LUCAS CAMIÑO COSTOYA CEIP Santo Paio de Abaixo, Redondela

PESADELO NO ALTO MAR

Acto seguido, o grumete foi arrastrado pola corrente de aire, acompañada
do meneo do navío, dous elementos que tiraron a Taraqueta pola borda. A
caída do seu corpo ao mar fixo un son característico. Ao escoitalo, o resto da
tripulación co capitán á fronte avanzaron duramente ata o lugar do accidente,
agarrándose a todo o que atopaban, pois o meneo do barco podía causarlles
outra baixa máis. 

Ao chegar puideron divisalo. O rostro ensanguentado de Taraqueta e o seu
corpo mazado podían verse afastándose do barco e a punto de ser tragado
por unha onda que se anunciaba antes de caer ao mar. Despois de observar
como o seu corpo era engulido e deixaba de ser visible, en silencio, regresaron
aos seus postos.

Estaban en tensión. Acababan de perder un dos seus, e sabían que os próxi-
mos podían ser eles.

—Pum! Pum! —chaman á porta do capitán.
—Señor! Todos nós, a súa tripulación, estamos esgotados e moi tensos e non

aguantaremos moito máis. Pedímoslle que poñamos rumbo a terra antes de que
naufraguemos —dixo con voz quebrada o axudante Sarlo.

—Iso dáme igual! Se temos unha ruta, seguiremos esa ruta e punto!
—respondeu.

—Pero é que...
A frase foi interrompida por un estalido. Acto seguido, os dous individuos

saíron fóra do camarote e observaron como un navío enorme os ameazaba cuns
canóns que asomaban por popa xa dispostos a disparar. Non pasou nin un se-
gundo, e unha bala de canón dirixíase cara a eles e...

—Ahhh! Que medo!
E espertei. Estaba na miña cama! O meu tío tiña razón: con gripe dormíase

mal. O ruído do soño fora a miña irmá golpeando a porta do meu cuarto porque
deixara o seu móbil dentro. Pero polo menos vivín unha experiencia única,
aínda que nun soño.
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MARÍA CARBÓ OTERO CEIP Otero Pedraio, Vigo

TER OLLOS NOS PÉS

Unha vez, nun lugar moi lonxe da civilización, naceu unha nena moi dife-
rente ás demais. Tiña uns longos cabelos louros, era moi alta, encantáballe ler
libros e chamábase Oldie. Era diferente ás demais nenas porque non xogaba.
Lía constantemente. Cando comía tiña un libro nos xeonllos, pasaba as tardes
axudando, pero tamén lía á vez. Iso facíalle tropezar e caer, pero ela levantábase
e seguía camiñando.

Un día como calquera outro, a súa nai pediulle que levara auga do pozo á
casa. Cando estaba a punto de chegar á casa caeu, porque estaba lendo, e cando
se levantou aparecéuselle a deusa da lectura, Athenea. Secou e curou a nena.
Despois díxolle con cariño a Oldie:

—Oldie, levo observándote desde que aprendiches a ler, les moi ben e á parte
encántache facelo. E, por iso, concédoche un desexo, pide o que queiras.

Oldie pensouno uns segundos e dixo: 
—Encantaríame ter ollos nos pés para poder ler mentres camiño e así non

caer nunca máis.
—Estás segura, Oldie? —dixo Athenea.
—Nunca estiven tan segura —dixo Oldie.
Entón Athenea deulle uns ollos azuis nos pés. Oldie deulle as grazas e volveu

ao pozo para poder ir á casa canto antes coa auga que a súa nai lle pedira.
Cando a súa nai lle viu ese par de ollos nos pés, sorprendeuse moito e dí-

xolle a Oldie:
—Que tes nos pés, Oldie?
—Mamá, non sabes o que pasou! —dixo Oldie.
—Non, non o sei —dixo a súa nai.
—Aparecéuseme a deusa da lectura e deume estes ollos nos pés —dixo Oldie.
—Ah, si? —dixo a súa nai.
—Pois si —dixo Oldie.
Oldie viviu moi feliz con eses ollos nos pés. De maior foi unha das máis re-

coñecidas sabias do lugar de Elhaja.
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ANA BELÉN CASTRO PAZOS CEP Sequelo, Marín

AO MEU MARCA PÁXINAS GÚSTALLE LER

Lucía era unha nena á que lle gustaba moito ler. Unha tarde lendo un libro
de aventuras ocorréuselle algo que non sabería como explicar. Cando chegou a
hora da merenda, para non perder a páxina pola que ía, botou man dun marca
páxinas.

Ao volver notou que o marca páxinas cambiara de sitio. Non estaba onde ela
o deixara. Ela estaba moi segura de onde ía e, como estaba soa na casa, non
podía ser que alguén llo movese. Todo aquilo era moi raro.

O marca páxinas que escollera tiña debuxadas mans e, nos dedos, personaxes
pintorescos. Por un instante a Lucía pareceulle que o marca páxinas se movía.
Non o podía crer, fregou os ollos, pero aínda así aquilo movíase. De súpeto, em-
pezáronse a oír voces que parecía que viñan do libro. Lucía non daba creto.

—Ola! Ola, Lucía! Ola!
—Vós quen sodes? Como é que falades?
—Somos un marca páxinas ao que nos gusta ler, deixáchesnos parados e nós

queriamos rematar o libro, por iso cando te fuches seguimos pola nosa conta.
Vólvenos poñer, que queremos rematar!

—E logo eu non vou poder ler?
—Contámoscho nós mentres lemos.
E así, por quendas, entre os personaxes-dedos da páxina contáronlle a Lucía

o libro e, non só ese, senón un cento e máis. Lucía nunca se aburría na compaña
do seu marca páxinas, pois un marca páxinas coñece multitude de historias que
le cando o meten dentro dun libro.
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LEYRE CASTRO DEL RÍO CEP Sequelo, Marín

A SOMBRA NEGRA DOS MEUS SOÑOS

Elena levaba tempo tendo uns pesadelos negros coma a noite. Súa nai mer-
cáralle cazadores de soños para que puidese durmir. Na casa había moreas, algúns
ata enterrados.

Un día, estando na casa dos tíos, soñou que tropezaba e caía ao chan. Todo
sucedeu moi rápido pero deulle tempo a distinguir unha figura. Aquela figura
levaba tempo roubando os seus soños, e non era a primeira vez que a vía. Esa
noite o seu curmán chorara en soños. Elena, que nos seus soños podía ir aos
doutros, achegouse aos do seu curmán, pero en canto a viu, aquela figura des-
apareceu e a nena espertou. Tentou volver durmir, pero cada vez que fechaba
os ollos non facía máis que soñar con aquela situación. 

Ao día seguinte foi preguntarlle ao seu curmán con que soñara, el díxolle que
soñara que estaba xogando ao balonmán e que saía unha quenlla do balón.
Elena decatouse de que na cama do seu curmán había unha pelotiña e coidou
que soñara aquilo porque esa pelota estaba na cama.

Esa noite, Elena foi durmir cun cazador de soños e un lapis; o cazador de
soños para capturar a sombra e o lapis para servirlle de arma. Fechou os ollos
e estaba nun prado, co cazador de soños nunha man e unha variña máxica na
outra. Da nada apareceu un león, Elena colleu a variña e converteuno nun co-
ello, e así quince leóns máis que saíron. Detrás deles apareceu o ser que vira.
Achegouse a ela con outra vara máxica e cun movemento rápido tirou a vara
de Elena. Elena botoulle o cazador de soños na cara. Houbo un estoupido de
cores. 

Nese intre Elena espertou e ao seu carón estaban o lapis e o cazador de soños
totalmente esnaquizado. Elena botouse a durmir e dende esa a sombra que rou-
baba os seus soños non se atreveu a molestala máis.

fanpa2016.qxp_Maquetación 1  9/5/16  10:29  Página 21



22

ÁFRICA BANDÍN MERA CEIP Escultor Acuña, Vigo

CANOLI

Case non me lembro de cando foi a última vez que vin a miña nai e a meus
irmáns e xa dubido se algunha vez existiron. Agora estou só, buscando a vida
para poder durmir nalgún sitio quente ou para levar algo á boca e, moitas veces,
resúltame unha tarefa moi difícil.

Sempre que me acerco a alguén para pedirlle comida rexéitame, e teño que
fuxir do seu lado. Non entendo por que ninguén é capaz de compartir comigo
un pouco da súa comida. Como se isto fose pouco, os días fanse cada vez máis
curtos e as noites máis frías e intento agacharme nalgún recuncho onde non
chova e onde ninguén me faga mal cando estou a durmir.

Hoxe amañeceu un día solleiro e, para a miña sorpresa, alguén se me acerca.
Creo que algo bo vai pasar e mentres o estou pensando, case sen darme conta,
aparezo dentro dunha gaiola. Lévanme a un sitio frío, con ruído e, mentres in-
tento ver todo, quedo durmido como por arte de maxia, ata que esperto nun
lugar totalmente diferente, onde os ollos máis bonitos me observan dunha
forma que non entendo, pero a súa dozura faime sentir moi ben. Acarícianme
a cabeza como nunca antes o fixeran e doume conta de que me fai moi feliz; e
empezo a roufeñar como cando miña nai me acurrunchaba. Entón, decátome
de que son un gato e a nena que me mima será para sempre a miña mellor e
máis cariñosa amiga, a que nunca me deixaría pasar fame nin frío.

Este relato está dedicado a todos os cans e gatos que non teñen familia.
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CANDELA ESTÉVEZ GARCÍA CEIP O Pombal, Vigo

OS SEGREDOS DO COUREL

Este é o Courel. O meu fogar é un recuncho do mundo máxico onde viven
as meigas, as fadas, e todos os seres que poidades imaxinarvos. Pero alí no máis
profundo, no corazón do Courel, están todos os galegos ilustres, non en San-
tiago, nese panteón de pedra... E iso vóuvolo demostrar.

Isto comezou unha tarde. Eu estaba na miña casa, ía con certa présa, xa que
tiña unha idea que posteriormente esquecería. De súpeto, vexo unha escaleira
que saía do teito lentamente, asusteime pensando que eran ladróns, pero esta
vez equivoqueime. Era algo peor, algo feo, unha cousa viscosa, era un monstro,
era... meu irmán. Si, levámonos un pouco mal, pero da nosa relación non es-
tamos a falar. Xurxo estaba limpando o faiado e, sen pensalo, pedinlle subir. El
díxome:

—Fai o que queiras, piollo, pero non desordenes nada.
Cando estaba arriba, atopei moitas cousas: un baúl, montóns de libros, pe-

riódicos vellos, ata un piano de cola... Estaba tan embobada que tropecei e caín,
os libros saíron polo aire e caeume un na cabeza. Mireino enfadada pero em-
pecei a lelo e... nada. Quedei durmida! Pero cando espertei estaba no medio do
monte á sombra dun carballo, e en fronte de min estaba a mesma Rosalía de
Castro! Díxome ola, e tamén que me encontrara no monte e algo máis que non
lembro... Que! Estaba medio durmida e eu durmida non rexo. Levoume á súa
casa, deume un caldiño e meteume na súa cama, mellor case que mamá, só case.
E, mentres, contoume que todos os galegos que morren, logo viven aquí. Des-
pois leume un conto e ao espertar..., estaba na miña cama como un roxón, como
di a avoa.

Non sei se foi un soño, pero cada vez que vexo unha carballeira penso no
caldiño e nela.
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CARLOS ESTÉVEZ SUÁREZ CEIP A Laxe, Marín

XOGO DIABÓLICO

Chovía moito e o sangue estaba vertido polo chan, por todos os lados. Na
miña casa oíanse os tiros, os canonazos, as persoas berrando, e víase xente tirada
e persoas que se mataban entre elas. Pero na miña casa aínda era peor. Os meus
pais, que foran á guerra, morreran, e só quedaba eu. Nese intre timbraron na
porta. Eran persoas con fusís que me dixeron...

Ring, ring!
—Carlos, esperta que tes que ir á escola.
—Xa vou, mamá. Queres saber o que soñei hoxe?
—Non quero sabelo, xa me tes contado moitos e total sempre son iguais, gue-

rras e mortos.
—Pero neste matábanvos a ti e mais a papá! 
—Ves como sempre morre alguén? Tes que soñar cousas máis bonitas.
—Como cales?
—Sempre che gustou visitar o zoolóxico, poderías soñar con el ou con outras

cousas que che gustaría facer. Pero agora vai almorzar que hai que marchar.
Nese intre chamaron á porta e a Carlos o corazón saltoulle no peito.
—Vai mirar quen chama —díxolle a nai.
—Eu non vou!
—Claro que tes que ir.
—E que teño medo de que sexan as persoas do meu soño.
—Non digas parvadas. Era un soño, como ti mesmo dixeches.
—Vale, xa vou —aínda co medo no corpo.
—Son os meus amigos..., quedaran en vir recollerme para ir á escola xuntos.
—E ti sen vestirte. Corre. Apura.
—Xa vou, xa vou.
—A partir de agora esquécete de volver xogar con esa maquiniña do demo.
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LUCÍA ESTÉVEZ SUÁREZ CEIP A Laxe, Marín

PERDIDA

Encóntrome nun bosque, non sei que facer. Agardar a que alguén chegue e
me atope, berrar, saír correndo... Nin sequera sei que fago, ou como cheguei
aquí, para comezar.

Sei que estou nunha fraga porque os bicos das árbores non me deixan ver o
ceo. Tampouco quero coñecer como sei que o ceo está gris, cuberto por nubes
que presaxian treboadas e xustifican o forte vento que sopra e me fai voar o ca-
belo arredor da miña cara e me arrefría as orellas ata tal punto que nin as noto.
O sitio pode ser triste, pero camiñar faime esquecer que non sei onde me atopo,
nin que non sei como vou saír de aquí, pero parece que todo se vai xunto co
vento que pasa por min, os problemas marcharán voando.

Séntome nunha rocha a pensar e dígome a min mesma que os montes non
poden ser infinitos, e se chego ao final poderei ir camiñando ata unha cidade
próxima, e preguntar onde estaba, e se me podían achegar a Pontevedra, que é
de onde son.

Camiño e camiño, e cando me dou conta xa estou fóra da fraga, estou de
volta en Pontevedra e diríxome feliz á miña casa, pero aínda sen saber como
puiden ir parar a ese lugar.

Por fin todo rematou.
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SAÚL FARIÑAS RODRÍGUEZ CEIP Plurilingue Antonio Palacios, O Porriño

O PRINCIPIO DA MAXIA

Estaba eu na cama cando percibín algo estraño. O meu pai, o rei, non estaba
no castelo, pregunteille a todo o reino e ninguén sabía nada. Entón decidín em-
prender unha longa viaxe para encontralo.

Atopábame no portón dos nosos dominios cando os gardas pararon en seco
a miña camiñada. Eu saltei o muro cando non miraban, e encontreime cun ani-
mal estraño que me dixo exactamente quen era eu, e deume un libro de «maxia».
Seguín a viaxe só cunha espada e a roupa que levaba posta. Aínda que me pa-
receu moi estraño que soubese todo iso o animaliño. Probei a practicar un
pouco os «feitizos» do libro a ver se funcionaban e collinlle o truco. 

Despois atopei unha nena cunhas pinturas que me detivo, e dixo que loi-
tásemos, pero eu dixen que non, e pintou un símbolo raro no chan do que saíu
unha torre altísima na que estaba ela, e atacoume con varios símbolos con dis-
tintos poderes. Escalei a torre e vinme nunha encarnizada batalla da que saín
vitorioso, pero notei como se morrese miles de veces.

Logo de tres semanas en combates con persoas moi poderosas, alguén co-
ñecido acercouse e axudoume na viaxe, era o meu mellor amigo Kiryl! Chega-
mos ata un castelo enorme no que vivía o suposto xefe das persoas que me
atacaron, díxomo o seu mellor home. Pasei e loitamos, primeiro levaba unha
capa con capucha negra e non o distinguía, aínda que despois de varios feitizos
caeulle e non puiden evitar ver que era o animal do muro do reino. Entón ex-
plicoume o seu plan, e sentín un baixón de enerxías, como se me pegasen a ma-
lleira máis grande da miña vida, e ganeille. 

Todo volveu á normalidade no reino, por agora.
«Que bo videoxogo, sorte que o comprei.»
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MARÍA FERNÁNDEZ GARCÍA CEIP Álvarez Limeses, Pontevedra

A CAIXA DO CORREO MÁXICA

Uxía era unha nena alta, de ollos marróns, de pelo castaño e tiña un lunar
na meixela. Era alegre, divertida e sempre estaba inventando historias.

A súa mellor amiga chamábase Sabela. Facía pouco tempo que se fora vivir
a outra cidade. Uxía escribíalle cada semana unha carta. 

O sábado foi mandarlle unha carta a Sabela.
Cando meteu a man na caixa do correo sentiu que alguén a agarraba e ti-

raba dela. Uxía berrou porque tiña moito medo. Foi rodando por unha especie
de tobogán e chegou ata unha praia.

Ela quixo investigar quen tirara dela, pero alí non había ninguén. De súpeto,
viu que algo se movía na auga do mar. Uxía correu e escondeuse detrás dunha
rocha. Aínda que tiña moito medo, tamén tiña moita curiosidade.

Levantouse un pouco e viu que era un golfiño. Uxía foise achegando pou-
quiño a pouco á beira da auga. O golfiño tamén se foi achegando á beira da
auga.

Cando os dous chegaron ata a beira, Uxía subiu ao golfiño. Uxía estaba dese-
xando escribirlle unha carta á súa amiga Sabela para contarlle aquela aventura.

De súpeto, Uxía notou que alguén a collía outra vez do brazo. Uxía, veña, le-
vántate! Que chegamos tarde ao cole. Uxía decatouse de que todo fora un
soño.
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HELENA FERNÁNDEZ GIL CEIP Otero Pedraio, Vigo

SOA

Cando me erguín non escoitei o molesto choro do meu irmán. Pareceume
moi raro...

Quedei cinco minutos máis na cama e logo baixei almorzar, pero non vin a
ninguén. Pensei: Ao mellor seguen a durmir.

Para comprobalo fun ata o cuarto dos meus pais, pero non os atopei.
—Ao mellor foron á compra —reflexionei.
Fun ao cuarto do meu irmán, pero tampouco o atopei. Nese momento em-

peceime a asustar.
Como todos os días, camiñei ata a parada do autobús para ir á escola. Es-

tiven esperando media hora e decateime de que por máis que esperase, non
viría o autobús.

—Eu creo que podería estar avariado —dixen.
Fun camiñando ata o colexio.
Como chegaba tarde pensei que a miña mestra D.ª Raquel me castigaría. Pero

non! E sabedes por que? Porque tampouco estaba!
—Pero, onde foi todo o mundo? —berrei.
Xa percorrera media vila cando me dei conta de que definitivamente non

había ninguén. Mentres percorría a vila atopei un cine, decidín entrar para des-
cansar un pouco. Ía directa ao despacho a polo tícket cando vin que non había
ninguén.

O de estar soa empezaba a gustarme porque podería ter o que quixese.
Fun ao supermercado e enchín unha bolsa con larpeiradas, entrei nunha li-

braría e collín un montón de libros; todo estaba á miña disposición, pero... non
tiña a ninguén para compartilo.

Xa non me gustou a idea de estar soa e fun dándome conta de que non era
moi divertido.

Xa era de noite, fun á miña casa a durmir.
Cando estiven a puntiño de pórme a chorar escoitei un ruído que me pa-

receu familiar..., o choro do meu irmán.
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LAURA FERNÁNDEZ GIL CEIP Otero Pedraio, Vigo

A VECIÑA DE EN FRONTE

Sempre me preguntei por ela. Cada vez que esperto o primeiro que vexo pola
ventá é a súa casa descolorida. Todo o mundo di que está tola, as paredes da súa
casa están cheas de fotos de persoas da aldea. O meu amigo Félix decidiu in-
vestigar o porqué dese costume. Chamoume un día para que fose o antes posible
á súa casa. Ao chegar vin que tiña na mesa o periódico aberto pola páxina das
necrolóxicas, pareceume raro.

—Que é isto, Félix? —preguntei no intre que Félix entrou pola porta cun
montón de fotos.

—Que ocorre? —preguntei de novo.
Miroume serio e dixo:
—Son fotos que atopei na caixa do lixo da túa veciña. E esta collina onte da

súa casa.
Mirei a foto, era un retrato do pai de Luís, un dos nosos amigos. Félix en-

sinoume que, detrás de cada foto, estaba escrita unha data que coincidía co día
en que esa persoa morrera.

—Pode ser que a muller poña a data do día que falecen —dixen eu.
—Pero a foto do pai de Luís ten a data de hoxe! —dixo Félix.
Non pode ser, o pai de Luís aínda non morrera. Funme un pouco asustada.

Cando cheguei á casa, a miña nai díxome:
—Que desgraza, morreu o pai de Luís.
Esa mesma noite decidimos ir Félix e mais eu á casa da veciña. Cando che-

gamos, a porta estaba aberta. Félix subiu polas escaleiras, eu quedei no baixo.
Pasaron uns minutos. De súpeto, escoitei un grito. Era Félix. Subín. No corredor
atopei unha foto de Félix, deille a volta. Aí estaba, a data de hoxe.

A miña familia e mais eu mudámonos, esta mañá instalouse na casa de en
fronte unha señora moi rara.
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DAVID FERNÁNDEZ MEIRA CEP Plurilingüe de Riomaior, Vilaboa

A FUXIDA

Estaba xogando cos meus amigos cando, de súpeto, Xoán deulle moi forte
ao balón e este entrou por unha fiestra aberta dunha casa á que tiñamos pro-
hibida a entrada, xa que nela transcorrían as historias de medo que nos conta-
ban os nosos pais polas noites para asustarnos.

Como Xoán é moi valente, buscalo e entrou pola fiestra. Pedro e eu espe-
rabamos fóra, mortos de medo. De súpeto, saíu da nosa vista. Nós pechamos
os ollos do medo que tiñamos, escoitamos un ruído, abrimos os ollos e a fiestra
pola que entrara estaba pechada.

Pensamos que nos quixera gastar unha broma e que marchara para a casa, e
nós tamén marchamos, porque xa era noitiña. Ao pasar pola súa casa chamá-
molo para dicirlle que non somos parvos para crer que quedara atrapado, pero
contestou a súa nai e dixo que aínda non chegara á casa e non sabía onde an-
daba.

Nos si que o sabiamos.
Volvemos á casa e entramos, moi asustados, sabendo que tiñamos que res-

catalo. Había moitas cousas que nunca viramos, todo o iluminaba a luz da lúa
que entraba pola fiestra, cruzamos un longo corredor sen ver nada. De súpeto,
escoitamos chamar, decatámonos de que era Xoán, a voz viña do soto e fomos
onda el. Tiña unha á rota, axudámolo e, cando nos dispoñiamos a saír, apareceu
un ser moi grande que levaba na man un aparato que nos dixera que era peri-
gosísimo. Nós tentamos fuxir, pero feriu a Pedro. Eu tiven que cargar cos dous,
case me dan a min tamén, pero esquiveino e con eles fuxín. Morto de medo,
volvemos saír pola fiestra. Como non podía cos dous, caemos no xardín. Alí
atopounos meu pai e levounos aos tres para o pombal, repetindo a súa frase
favorita: «Os homes non saben tratar os animais».
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CARMEN FRAGA ÁLVAREZ CEIP Valle Inclán, O Grove

O MEU PRIMEIRO TRABALLO

Era ben cedo cando a miña nai me espertou, o ceo estaba escuro aínda, mais
ela non paraba de repetirme: «Hoxe será un día moi especial».

Entón eu, Mabel, unha nena coma todas as de dezasete anos, tendo en conta
o que me repetía a miña nai, arregleime, vestinme ben, coa roupa nova dos do-
mingos. Peiteei o cabelo liso e rubio que eu teño e fun onda ela.

Foi cando puiden comprobar que ela levaba roupa furada e vella, e fíxenme
unha idea do que acontecía. 

Segundo as instrucións da miña nai, puxen roupa rota e usada e volvín á co-
ciña, onde a miña nai estaba sentada. Ela asentiu coa cabeza e foi cando pola
porta entrou o meu pai e mais algunhas veciñas nosas.

Observei que levaban colgadas do pescozo botas de auga, restrelos e redes, e
o meu pai tiña na súas man barreños e esportas negras, entón foi cando me de-
catei de que a miña nai tamén tiña un par para min e comprendino todo: es-
pertarme cedo para que a marea estivese no seu punto máis baixo, a roupa vella
e non a nova que a miña nai lle daba pena usar ese día... e as esportas.

Agora todo tiña sentido; só era unha nena máis de dezasete anos que ía «á
seca» por primeira vez no 1949.

Saín pola porta con toda a miña familia cara á praia máis próxima.
Hoxe en día, Mabel, a miña bisavoa, ten 82 anos, e cóntame que desde aquela

época a agora as cousas cambiaron moito.
A maioría da xente xa non vai á seca, pero aínda así segue sendo un oficio

que nunca se perderá nin ninguén poderá impedilo.
E loitarase para iso.
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RITA GARCÍA FIGUEIRA CPI Progreso, Catoira

PERDIDA

Algúns din que non son ninguén.
Outros nin sequera me falan. 
E déixanme tirado.
Pero aínda hai moita xente que me respecta.
E esa xente son as mellores persoas de toda Galicia, que iso é moito.
Aínda que pasen os anos, eu seguirei aquí, coma unha campioa, loitando

cada día por lograr o meu soño.
Un soño que o máis probable é que non se cumpra nunca. 
Pero eu penso erguerme cada día para conseguilo, sen renderme nunca, por-

que a xente da que falei antes fai posible que o meu soño se vaia facendo, pou-
quiño a pouco, máis unha realidade e menos un soño.

Por iso, aínda que algúns me esquiven, me intenten facer o baleiro pasando
de min, ou falando noutra lingua para que eu non os entenda, obrigatoriamente
vanme falar. 

De momento eu sigo esperta, pero algún día, por desgraza, chegará o mo-
mento no que non abrirei os ollos para levantarme.

E aínda que pareza mentira, eu fun amiga de Rosalía de Castro, unha muller
que me quería e me respectaba, pero isto ás novas xeracións non lles importa.

Agora falan doutros temas e cousas, e a min non me meten nas conversas.
Aparezo en Google, na Wikipedia e en moitos sitios de Internet máis, pero

non me buscan.
Xa vou indo vella, triste, perdida...
Teño que revivir porque é necesario que estea aquí para a xente.
Eu son o galego e o meu soño é que en toda Galicia me volvan falar.
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YAGO GARCÍA GONZÁLEZ CEP Marcos da Portela, Pontevedra

O DESCOIDO

Eran as tres da madrugada cando o teléfono comezou a soar. «Quen será?»,
pensei adormecido. Entón parou. «Perfecto, pode ser que alguén se equivocase
ao marcar o número e se decatase, coma sempre.» Non obstante, cinco minutos
máis tarde o teléfono volveu soar, pero esta vez de maneira incesante. «Debe de
ser algo extremadamente importante, xa que volveu chamar», dixen para min.
«Irei ver quen é.»

Namentres me erguía da cama, a melodía do meu teléfono móbil soaba es-
trepitosamente no silencio da noite e, pouco a poco, foime espertando comple-
tamente. «Canto máis cedo o colla, máis pronto poderei volver á cama», pensei.
Cando por fin cheguei ata a antiga cómoda que tiña en fronte da miña cama e
onde cada noite deixaba o móbil, outra vez deixara de soar. Esperei sentado na
cadeira ao seu carón durante moito tempo, ata que finalmente quedei dur-
mido de tanto agardar.

«Que estraño soño tiven esta noite!», pensei á mañá seguinte mentres to-
maba o almorzo preto da fiestra, ollando a mestura de cores que formaban a
alborada. «Sería un soño?», pregunteime. «Non, un soño non..., máis ben un
pesadelo!»

De súpeto, o teléfono volveu soar fortemente. Esta vez cheguei a tempo para
collelo. Era a miña irmá. Parecía moi irritada.

Oh, meu Deus! Esquecera recollela no aeroporto onte á noite. Aínda estaba
esperando alí.
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MARTA GARCÍA MÉNDEZ CEIP Xesús Golmar de Lalín

ADEUS, MIÑA ALEPO...

Chámome Mohamed e teño once anos. Eu vivía en Alepo.
Penso no pasado. Hai cinco anos, era un neno feliz. Ía á escola e gustábame

aprender, pero agardaba, coma todos, a fin da clase para ir xogar. Recordo o
día no que oín dicir aos meus pais que en Siria a xente non era libre. Eu, daquela,
non o entendía, pois sempre xogaba e facía o que quería.

Todo comezou un venres de primavera. Volvía da escola cando oín berros
arrepiantes. Por todas partes había homes armados. Á mañá seguinte, déronme
unha noticia fatal. O meu mellor amigo, Samir, morrera nas mans dos soldados
de Bashar al-Assad. Pasei todo o día chorando por el.

Despois, todo se volve estraño. Xa non vou á escola e tampouco saímos á rúa
con tanta frecuencia, por medo. Resistimos así cinco anos ata que, hoxe, nos
comunican que o noso tío Mazen morreu porque unhas bombas caeron sobre
a súa casa.

Meus pais deciden marchar. Voume cara ao meu cuarto e as lágrimas anegan
os meus ollos. Non quero abandonar Siria! Alguén se acerca. É a miña nai. Dime
que teño que ser forte e que, se todo sae ben, volveremos. E así, entre os brazos
da persoa que máis quero, quedo durmido.

Á mañá seguinte, meu pai dime que pola noite abandonaremos o meu que-
ridísimo país. Os avós van quedar. Eu non podo aguantar esa tristura que sinto,
e asáltame a dúbida de se os volverei ver.

Cando os soldados dormen, saímos da casa. Ao noso lado vai a familia do
meu amigo Samir. A súa nai mira cara ao chan, rezando, seguramente polo seu
defunto fillo. Cando chegamos ás aforas da cidade, miro cara atrás, á que foi a
miña casa durante once anos, e boto a chorar.
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MARTA GOYANES SANGIAO CEIP Carrasqueira, Vigo

A ESTRELA QUE NON BRILLABA

Era unha vez unha familia de estrelas, pero a máis pequena non brillaba.
Unha das estrelas preguntoulle ao seu pai por que non brillaba, e o seu pai res-
pondeulle:

—Brillarás cando sexas maior.
A pequena estrela foi preguntarlle a súa nai e ao seu irmán e respondéronlle

o mesmo. Ela volveu preguntarlle ao seu avó, e este díxolle:
—Hai unha pequena lenda que falaba dunha estrela que brillaba máis que

nada e que facía brillar as demais. Pero esa estrela un día apagouse porque se
puxo moi triste, e ninguén sabía por que. O que lle pasaba era que deixara de
ser a amiga da lúa, a súa mellor amiga. A lúa desapareceu, e marchou a outra
galaxia. 

A pequena estrela foi buscar a estrela apagada, e díxolle:
—Que che pasa?
—Estou triste porque a lúa se foi.
—Por que non facemos unha cousa? Imos buscala xuntas, porque eu quero

que ti me deas luz para brillar, e se non brillas, eu tampouco podo.
—Vale, paréceme unha idea xenial.
Foron xuntas polo espazo e, de repente, atoparon a lúa chorando.
—Que pasou? —díxolle a estrela pequena.
—É que quero volver ao meu fogar.
—Pois ven con nós.
—Vale —dixo a lúa.
Volveron todas á súa casa de novo.
A estrela que daba luz a todas volveu ter luz. E así a estrela pequena puido

brillar no espazo.
E así foi como se converteu na Estrela Polar.
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JUAN GULÍAS RODRÍGUEZ CEP Campolongo, Pontevedra

A LEIRA NEGRA

Hai moitos anos, nunha aldea de Colombia vivía un labrego coa súa fa-
milia. A pesar de que era moi pobres, eran moi felices porque tiñan a súa casa
e as súas leiras nunha rexión de verdes prados e brancas árbores floridas.

O labrego chamábase Nochi, e saía da súa casa todas as mañás para cultivar
as terras e coidar o gando. Tiña moitas terras, pero tíñalle especial cariño a unha
leira que lle chamaban «A negra» porque a súa terra non era coma a das outras;
era de cor gris cinza case escura coma o carbón.

Nochi cultivaba todo tipo de produtos agrícolas que logo vendía no mercado:
patacas, tomates, pementos, cenorias... Pero Nochi tiña o reto de cultivar estes
produtos na súa amada leira negra. Un ano sementou patacas pero non naceron,
a pesar de que regou e regou; outro plantou leitugas e tampouco conseguiu co-
lleitar nada. Así durante moitos anos, foi probando a plantar todo tipo de ve-
xetais, pero non foi capaz de conseguir o máis mínimo brote.

A súa familia, que observaba a súa obsesión coa finca, decidiu vendela.
Nochi, con moita dor de corazón, púxolle un cartel que dicía: Véndese finca. A
pesar de tela á venda, Nochi ía todos os días visitala. Un día comezou a ver que
a terra da súa finca botaba fume, pero non lle fixo caso. Aos días seguintes ob-
servou que no medio da finca se formaba un pequeno montículo, pero tampouco
lle deu a máis mínima importancia, era tanto o cariño que tiña pola finca que
non se decataba do que estaba a ocorrer.

Tras varios días e noites no medio da leira había xa un cono enorme. Nochi
decatouse do que tiña: era un volcán. Entón cambiou o cartel da finca por un
que dicía: Quen quere mercar un volcán?
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VIOLETA HUETE RUIZ CEP Plurilingüe de Riomaior, Vilaboa

ESPERANDO A ESTHER

Un día antes de que desaparecese na noite de Reis, estiveramos facéndonos
fotos en familia.

Esther era moi fermosa. Tiña o pelo de cor marrón con mechas, moi suave,
e os ollos grandes, da cor do mel. Era especial porque sempre se portaba xenial
e durmiamos longas sestas estiradas no sofá, ocupándoo todo. Eu queríaa moi-
tísimo. 

Tanto ela coma min eramos case coma irmás, ás veces eu dáballe un toque
xogando e ela devolvíamo. Todas as noites que saía cos meus pais a algún lugar,
tiña medo de que se fora pero, por sorte, iso nunca aconteceu. Despois de moito
tempo, nunca máis volvín pensar niso. A noite do 5 de xaneiro fun tranquila-
mente a un restaurante. Eu xa non tiña medo e tampouco pensei que lle puidese
acontecer algo. Estivemos no local menos dunha hora e, cando volvemos, Esther
non estaba. Como non era a primeira vez que pasaba iso, pensamos que á mañá
seguinte xa estaría na casa connosco, pero non foi así. Pasaron varios días e non
apareceu. Non había pegada dela en ningures. Era como se a terra a tragase.

Fun de casa en casa preguntándolles aos veciños se a viran, pero non houbo
sorte. Chamei a miña amiga Branca, pero tampouco a vira. Nada. Por desgraza
para Branca, estas estaban sendo as peores vacacións de Nadal da súa vida. Ela
perdera un paxariño chamado Bruno, ao que lle tiña moito cariño.

Un día escoitei no telexornal que unha familia atopara a súa cadela despois de
moito tempo perdida, pero eu sei que os gatos non son o mesmo que os cans,
son moito máis independentes. Aínda así, eu gardo a esperanza de que Esther
volva algún día, pero, mentres, a súa desaparición seguirá sendo un misterio
sen resolver.
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LARA IRENE JIMÉNEZ BJÄRNERYD CEIP O Pombal, Vigo

AFORTUNADA

Chámome Eli. 
Non sempre foi ese o meu nome. O meu anterior nome era Can. Tamén me

chamaban Chucho. Pero xa case non me lembro.
Do que si me lembro son todas as veces que chegaron a pegarme. Coa man,

coa vasoira... Aínda teño medo das mans levantadas. 
Unha noite obrigáronme a entrar nun coche. Soltáronme lonxe da miña casa.

Non sabía onde estaba o meu fogar. Non tiña nada que comer, nin sabía como
buscar comida. Os cans da rúa burlábanse de min. Protexían os seus vertedoiros
de lixo e agochos. Pasei frío e fame. 

Ata un día...
Eu estaba agachada entre unhas herbas altas, preto dun campo de fútbol. Vin

chegar unha familia. Os nenos, un neno e unha nena, xogaban. A nena viume,
chamoume e deume un cariño. Esa noite déronme comida e deixáronme durmir
no seu xardín. Dende entón non os deixo.

Despois duns días adoptáronme. Bañáronme e limpáronme. Leváronme a
un sitio onde me miraban e pinchaban. Dixeron que son unha pastora alemá,
e ademais que son moi bonita. Iso a min non me importa. Bonita, fea... Estou
viva e é grazas a eles, grazas á miña familia. 

Mordín zapatos. Mordín cans. Ataquei galiñas e gatos. A nai enfadouse co-
migo moitas veces. Eu non entendo por que o sigo a facer. A xente chámao ins-
tinto. 

Non deixaría que lle pasase nada á miña familia. Non deixo que se separe de
min. 

Din que iso tamén é o meu instinto. Eu diso non sei.
O que sei é que con eles me sinto segura e agora estou feliz.
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CARLOS MARTÍNEZ CRESPO CEIP Cruz-Budiño, O Porriño

TARDE NO BOSQUE

Pedro era un neno de nove anos, tiña o pelo louro e uns bonitos ollos azuis.
Era un bo alumno, que xogaba ao fútbol e ao que lle entusiasmaba ler. Outra
das súas afeccións favoritas era saír ao bosque en outono co seu pai e recoller
cogomelos; gozaba recolléndoos e coméndoos.

Unha nubrada tarde de outono foron en coche lonxe de onde vivían a
un bosque. Comezaron a camiñar coa súa pequena cesta, e foron recollendo
algún que outro níscaro e algún que outro cantarelo. Mentres camiñaban, adoi-
taban contemplar a paisaxe e charlar das súas cousas (de deporte, dos seus li-
bros...).

Levaban un longo anaco camiñando cando, ao lonxe, viron un muro de pedra
en ruínas. Picoulles a curiosidade e aproximáronse á construción. Era dema-
siado alta, polo tanto, deron a volta ata atopar a entrada. Dentro do muro había
unha casa que parecía que levaba moitísimo tempo. Entraron na casa e obser-
varon algúns mobles moi antigos, moita sucidade e algunha tea de araña que
parecía igualmente antiga. Foron percorrendo todos os cuartos ata que, nun
deles, sobre unha mesa, chamoulles a atención un gran libro coas tapas de coiro
e unhas letras douradas que xa perderan o brillo. Collérono xunto coa súa bolsa
mediada de cogomelos e volveron á súa casa. O libro estaba escrito á man e con-
tiña moitas historias.

Outra tarde, Pedro e o seu pai volveron a aquel bosque recoller máis cogo-
melos e intentar encontrar de novo aquela casa. A pesar de que buscaron moito
tempo, non a atoparon. Parecía que a tragara a terra ou, simplemente, que non
existía.
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DANIELA MONTOYA MARTÍNEZ CEIP Arealonga, Vilagarcía de Arousa

AS AVENTURAS DE AMELIA

Amelia era unha nena moi boa, pero era adicta aos traballos manuais. Era
unha necesidade inmensa que tiña, que non podía impedir, e afectáballe aos
seus estudos.

Unha mañá foi ver a señora Fina, unha meiga, e contoulle o seu problema.
A meiga mandouna á casa do Gran Xefe, pero advertiulle que no camiño tería
que pasar tres probas.

Ela púxose ao camiño e chegou a un río cunha ponte. De súpeto, saíu un
anano que lle fixo unha adiviña: que cousa cousiña é, que ti te ves reflectida nel?
Que é?

Amelia sen pensar díxolle:
—O río.
—Que lista! 
O anano, moi ledo porque acertara, deixouna pasar e despedíronse cun forte

abrazo.
Ela seguiu o seu camiño, ata que se atopou coa seguinte proba: areas mo-

vedizas no medio do camiño. Sen pensalo dúas veces, atou unhas pólas e subiu
dunha árbore a outra sen ningún problema.

—Que valente!
Seguiu camiñando e non atopou ningunha proba máis, senón que diante dela

estaba a casiña do Gran Xefe, entrou decidida e díxolle:
—Bos días, Gran Xefe, chámome Amelia, e estou aquí porque quero que me

cures a adicción que teño aos traballos manuais.
Moi ben, acércate e bebe esta cunquiña de caldo. Con esta poción máxica só

vas facer traballos manuais cando teñas tempo libre. Como es moi lista, valente
e decidida perdóoche a terceira proba. Podes marchar, que xa estás curada.

Amelia marchou toda contenta e comprobou cando chegou á casa que tiña
ganas de estudar. —Xa estou curada! —dixo feliz.

A nena puido sacar ben os seus estudos e no tempo libre facía traballos ma-
nuais toda tranquila. Amelia viviu unha vida marabillosa.
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XOÁN MOREIRAS MACEIRA CPI de Mondariz

A COVA DA MOURA MISTERIOSA

Cerca do monte de Paralaia hai un río que se chama río da Fraga. Na súa
desembocadura hai unha pequena aldea na que eu vivo. 

Unha tarde fun de excursión ao monte de Paralaia sen saber a tremenda
aventura que ía vivir. Chegamos ao monte pola tarde e, como aínda había un
pouco de luz, decidimos dar un paseíño polo cumio. Sen darme de conta afas-
teime demasiado e perdinme. Ao non atopar os meus pais comecei a buscalos
berrando coma un tolo. Non atopei a ninguén e xa comezaba a anoitecer. Como
non comera dende había horas, tiña tanta fame que sería capaz de comer a terra
que pisaban os meus pés. Busquei un lugar onde refuxiarme e, despois de varias
horas, quedei durmido debaixo dunha árbore. Ao espertar, xa non estaba debaixo
da árbore. Estaba nunha especie de cova chea de mobles de pedra, deitado
nunha cama de pedra. Despois de pasar un anaco entrou no cuarto unha anciá
que sostiña unha bandexa de pedra chea de comida. Deseguido dixo:

—Xa estás mellor, neniño?
—Si, pero onde estou? Quen é vostede? Que fago aquí? —preguntei abraiado.
—Estás na cova de Paralaia, son a última moura deste poboado. Atopeite

durmido debaixo dunha árbore e tróuxente á miña casa —contestou ela.
—Pódesme axudar a atopar os meus pais? —preguntei case chorando.
—Claro que te axudarei, seguro que están moi preocupados —dixo ama-

blemente.
Despois de arrasar coa bandexa de comida, a moura agarroume da man e le-

voume ata un claro do bosque onde estaban os meus pais. Cando cheguei ao
seu carón e lles contei que a moura me salvara, mirei para atrás e deime conta
de que xa non estaba. Nunca volvín vela, por moito que a busquei.
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MARTÍN OGANDO EIRO CEIP Manuel Cordo Boullosa, Ponte Caldelas

A ESCULTURA MISTERIOSA

Non fun consciente da súa presenza ata hai pouco tempo, non sei canto me
levaba observando desde a súa posición. Soamente sei que cando me decatei
de que me vixiaban sentín pánico, un medo atroz subiume pola espalda e ro-
deoume a cabeza. Ela estaba alí desde que podía lembrar, mais unha vez que
estaba so decateime de que uns ollos se me cravaban na caluga, que me obser-
vaban e cambiaban de posición cos meus movementos: se subía as escaleiras,
se ía á cociña, ou se estaba no salón; alí estaba coa sua mirada impenetrable,
ollándome sen perder detalle. Intentei agochala no caixón do moble, pero sentía
unha forza imperiosa que me empuxaba a liberala do seu cativerio. Tentei falar
cos meus pais do tema, pero non me prestaron atención. Pregueille que a tiraran
pero responderon que era unha peza valiosa, un agasallo..., que non se desfarían
dela. Unha vez oín que me chamaban, baixei cauteloso as escaleiras e en fronte
de min atopeime cara a cara coa rara creación. Díxome que non tivese medo,
que non me faría mal. Explicoume que foran creadas para recoller información
sobre os seres humanos para enviala a outro planeta, lonxe da Terra, onde ha-
bitaban uns seres intelixentes que querían saber como era a vida neste lugar.
Non podía respirar, suaba, tremía e, de repente, todo se puxo escuro.

—Martiño, Martiño, vas chegar tarde ao cole!
Cando abrín os ollos estaba na miña cama, corrín polas escaleiras para ver

que pasara coa escultura... Xa non estaba, ninguén sabía de que falaba, ninguén
se lembraba da escultura, non volvín saber dela, pero estou seguro que desde
algún lugar alguén nos vixía.
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MIRIAM OSHI SECO CEIP Froebel, Pontevedra

UNHA ACAMPADA ESPECIAL

Un día, unha nena chamada Sara foi ao bosque coa súa familia e atopou un
diamante morado colgando dunha árbore cun fío dourado e brillante que tiña
un papel que poñía: «PARA SARA». Sara, contenta e curiosa, foi ensinarllo á
súa familia e o seu pai dixo:

—Se di «PARA SARA», será para ti. Non pensas o mesmo, Xulia?
A súa nai, Xulia, respondeu:
—Pois si, pero tes que coidalo moito, Sara.
—Vale, nai, moitas grazas. 
Esa noite quedaron a durmir no bosque. Ás doce en punto Sara oíu un ruído

de música tranquila. Entón o seu diamante empezou a brillar e unha luz de cor
rosa guiouna ata a música. De súpeto, caeulle enriba un po prateado e Sara
transformouse nunha preciosa fada. Había moitas máis fadas que estaban a ce-
lebrar unha festa. Unha das fadas díxolle a Sara:

—O diamante é un regalo noso. Para chamarte, brillará e levarate ata nós.
—Vale. Pero agora temos que despedirnos. Ata logo.
—Pero non queres quedar? —dixo unha fada.
—Bo, se podo... —dixo Sara.
Sara e as fadas bailaron toda a noite. Ao día seguinte Sara espertou no seu

saco de durmir e o seu pai preguntoulle:
—Durmiches ben?
—Si, moi moi ben. E ti?
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NEREA PALLARÉS BARCA CEIP Illas Cíes, Vigo

ARTE E... MAXIA

Onte fun ao museo de arte. Estaba tan tranquila, pero, de súpeto, escoitei
unha voz que dicía:

—Aquí, aquí, estou aquí! 
Non vos imaxinades o medo que tiven cando descubrín que o ruído viña dun

cadro! Asomeime ao cadro para ver o que ocorría e alguén me empuxou cara
ao cadro! Estaba desorientada! Estaba dentro do cadro!

«Como volverei á miña casa?», pregunteime.
Ao lonxe vin unha persoa con pinta de ser moi temerosa, e corrín cara a ela

para pedirlle axuda, pero saíu correndo do cadro. Eu perseguina e, de súpeto,
deime conta de que estaba no mar. Estaría noutro cadro distinto? Pero esa non
era a miña maior preocupación. Un tiburón pisábame os talóns! Nadei e, xusto
cando o tiburón xa estaba abrindo a boca para chaparme enteriña, caín de cu
noutro cadro. Alí estaba a persoa que vin antes. Escondinme detrás dun arbusto
para que non me vise e non se asustase. Cando xa estaba moi cerca dixen moi
rapidamente:

—Ola, eu non pertenzo a este cadro. Poderíasme axudar a saír de aquí? Non
quero facerche dano. 

El contestou:
—Eu a ti podo axudarche, pero ti a min non!
—A ver, cóntame o teu problema —contestei. 
—Pois que eu estou sempre aquí soíño entre todos estes cadros, non teño

amigos —dixo el.
—Vou axudarche, pero dime como podo saír de aquí —contestei.
—Claro, bebe esta poción e poderás saír. 
Saín do cadro e díxenlle ao meu amigo:
—A ver, como podo axudarche?
—Lévame contigo —dixo el.
—Non podo, ti tes que estar aquí, no museo, pero sei como axudarche.
Fun á miña casa e debuxei un montón de personaxes con cara de simpáticos.

Logo metinos dentro do cadro. O meu amigo díxome:
—Grazas por todos estes amigos. Seguro que seremos moi felices.
—De nada —contestei.
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ELENA PÉREZ LUAÑA CEP Campolongo, Pontevedra

A MODA IDEAL

Hai uns días na Boa Vila de Pontevedra, despois dunha longa xornada de
traballo, ocorreu un misterioso e alarmante suceso.

As persoas que vivían preto da antiga tenda, chamada Moda Ideal, viron
como o lume devoraba unha tenda que escondía grandes segredos. Tras varias
semanas de intenso traballo, atopáronse unha serie de pistas sobre o miste-
rioso incendio.

Todo comezou no ano 1898. Un xoves chuvioso pola mañá a tenda acababa
de abrir as súas grandes portas de madeira e presentouse un mozo de aspecto fra-
cucho chamado Pituso pedindo traballo.

Ano tras ano, Pituso coñecía mellor a súa clientela e decidiu comezar un libro
con todas as historias que lle transmitiron as súas refinadas clientas. Entre estas
historias relataba o suceso de como un descarado papagaio colorido lle arre-
batou da man a Pituso un delicioso pastel. Tratábase do papagaio de Don Per-
fecto Feijóo, que se acercara á tenda a pedir varias teas brancas para facer unha
bata de farmacéutico. Maldito papagaio larpeiro! 

Por outra banda, tamén contaba como no 1900 un pequeno rapaz moi ben
vestido e con pencas viu pola ventá da tenda un ratiño, polo que entrou acele-
rado para collelo, tropezou e aterrou no chan, levando por diante moitas teas que
caeron dos estantes enriba del. Moi fino, si, pero a que se montou! Anos despois
Pituso enterouse de que aquel rapaz era o famoso violinista Manuel Quiroga.

Xa recentemente atopáronse entre as vellas telas do almacén da Moda Ideal
unha caixa de madeira antiga con miles de follas manuscritas, que reflictían
historias e intimidades da clientela máis selecta da Moda Ideal. 

Correuse a voz da publicación deste libro por toda a vila de Pontevedra e
un familiar dun dos protagonistas dunha horrenda historia do libro enfa-
douse tanto que decidiu destruír todos os indicios poñendo fin á moda
ideal...
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ELIA PUDDU SANMARTÍN CEIP Amor Ruibal, Barro

UN MUNDO SEN CORES

Hai moitísimos anos o mundo só coñecía o branco e o negro, non coñecía
máis cores.

Os bosques eran negros, a auga branca, as plantas, as flores..., todo era ou
branco, ou negro.

A xente, triste e aburrida, non paraba de loitar. Cansa de tantas pelexas, Eli-
sabet viaxou polo mundo en busca de cores, leu un conto que falaba de flores
vermellas, auga azul, bosques verdes...

Despois de moito tempo soa, encontrou un amigo chamado Eric que tamén
buscaba as cores, así que viaxaron xuntos.

Todas as vilas e cidades que visitaron eran iguais, brancas e negras. Cada vez
estaban máis tristes e non pensaban que as cores existían.

—Estou cansa, Eric. Volvemos á casa?
Pero Eric non quería abandonar:
—Un pouquiño máis, Elisabet, seguro que as cores están cerca.
Cando acabaron de buscar en América, colleron un barco para ir a Europa.

O barco era enorme e moi escuro, Elisabet tiña medo porque o océano era de-
masiado negro.

—Non teñas medo, amiga, que nunca te deixarei soa.
Eric estaba moi namorado de Elisabet, pero non se atrevía a contarllo, por

se escapaba.
Por fin chegaron a España, a un porto de Galiza. A viaxe foi moi díficil e

longa, estaban tan contentos de coñecer Europa que Eric e Elisabet abrazá-
ronse e bicáronse.

E, ao bicarse, non podían crer o que vían! O mar encheuse de cores azuis e
verdes, a praia brillaba como se fose ouro e as plantas e flores estaban cheas de
cores. Pero o máis bonito eran Elisabet e Eric, que se encheron de miles de cores.
O pelo louro dela e os ollos verdes del.

Que bonito é o mundo en cores!
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NEREA REBOREDO CORTÉS CEIP As Covas, Meaño

A BONECA ENCANTADA

Marta era unha nena de 6 anos, alegre e sempre cun sorriso na cara. Vivía
en Pontevedra.

Ía ser pronto o seu aniversario e quería unha boneca rubia cun vestido verde
e ollos azuis. Marta quería tanto esa boneca que, desde o momento no que a
viu, púxose a estudar para sacar boa nota. Nos exames das próximas semanas
sacara noves e deces. Marta merecía aquela boneca.

Os pais explicáronlle que a boneca estaba esgotada nas tendas de xoguetes.
Pero Marta non perdera a esperanza de que algún día ía ter esa boneca nas súas
mans.

Cando rematou o curso, Marta sacara moi boas notas e estaba desexando en-
sinarllas aos seus pais. Cando llas ensinou, os pais déronlle unhas entradas para
un musical en Santiago e a boneca que Marta tanto desexaba. Ao vela, Marta
puxo un sorriso de orella a orella.

Dúas semanas despois tiñan que coller o tren para ir ver o musical. Marta
levaba a súa boneca con ela.

Ao chegar ao musical, Marta encontrábase mal e cansa, como semanas atrás,
pero ela pensaba que era por esforzarse tanto nos exames; pero ese día encon-
trábase peor que días antes. Os pais levárona ao médico e fixéronlle unhas pro-
bas, logo ingresárona no hospital. Tiña unha enfermidade moi grave e, logo de
varias semanas no hospital na compaña da súa boneca, non se recuperou e fa-
leceu.

A boneca quedou esquecida no hospital, o persoal non se decatou dela ata
que foron limpar o cuarto e gardárona nun armario. Pouco tempo despois
atopárona aos pés da cama. E así varias veces, por moito que quitasen a boneca
do cuarto, sempre aparecía esperando a Marta aos pés da cama onde pasara os
seus últimos días.
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BERNAL RODRÍGUEZ CARBALLO CEIP Barcelos, Pontevedra

O MEU DÍA INESPERADO

Aconteceu unha vez, un día non moi normal, viña do colexio ata a miña casa
cando, de súpeto, vin unha luz moi rápida pasar polo ceo. Distinguín unha ca-
beza redonda con ollos saltóns, non tiña nariz e a boca era moi pequena, pa-
recía un extraterrestre. Eu non lle dei moita importancia e seguín co día.

Á mañá seguinte espertei moi cedo, todo se movía no dormitorio. Fun ao
colexio coma todos os días e pregunteille aos meus amigos se se decataran do
que acontecera aquela mañá. Un compañeiro díxome que el vira unha luz ao
lonxe, dende a fiestra da súa casa, e parecía que debuxaba unha palabra no ceo.

Dende entón, cada vez que ía ao colexio tiña máis medo, xa que na miña
clase cada día faltaba un neno, ao mellor estarían enfermos. Despois destes su-
cesos tan insólitos escoitei rumores de que se percibía unha luz rápida no ceo,
logo había un terremoto e desaparecía unha persoa no mundo. Cando ía ao co-
lexio xa non se escoitaban tantos nenos xogar e os mestres estaban moi nervio-
sos. Pasaban os días, ía pola beirarrúa e os comercios estaban baleiros, tamén
á hora de volver á casa no autobús había menos xente.

Hai tanto tempo que escribín isto que xa non sei cando me van levar, só
quedo eu, e hoxe ocorreron, xustamente, estes sucesos. Pode que este día sexa
o meu último día.
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IRAI RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ CEIP Xunqueira I, Pontevedra

REGRESO AO PASADO?

Parecía un día calquera. Ninguén esperaba o que ía pasar. No recreo, Sil-
vana, Marta, Abel e mais eu corremos cara ao noso curruncho secreto detrás
do colexio. Ese día, alí, descubrimos no chan unha porta redonda con varios
mecanismos. Curiosos, decidimos investigar como abrila e conseguímolo.

Caemos nunha especie de carro de montaña rusa modificado. Aquilo em-
pezou a moverse cada vez máis rápido ata que chegamos a un museo con seis
portas. Decidimos entrar na terceira. Puña xuncovolarium e teletransportounos
a outro cuarto. Tiña catro portas e todo o material necesario para a misión: tra-
xes, propulsores, ás especiais...

Xa preparados, fomos á porta número dous e aparecemos nunha sala con
Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa. Alí había que facer unha carreira, cos
propulsores e as ás, para conseguir que a Gioconda botase unha risada. A pri-
meira foi Marta, coma sempre.

Ao volver, contámosllo a todos os da clase. Non o crían e, ao día seguinte,
fomos todos. Entramos por outra porta e aparecemos no descubrimento de
América. Todos alucinamos cando vimos chegar a Colón onda os indíxenas.
Pedímoslles que non llo dixesen a ninguén. 

Pasaban os recreos e fomos a moitos lugares como a botadura do Titanic, a
Idade de Pedra, a era dos dinosauros... Pedro descubriu que os sitios eran esce-
narios de cartón, pero non dixo nada.

Un día a porta redonda desapareceu, e ese día a nosa titora Lilí fíxonos un
exame sorpresa! Que casualidade. Era de todo o que viramos no pasado.

Ela revelounos que a porta fíxoa ela coa axuda dos demais profesores.
O de plástica, que axudou cos escenarios; a de inglés, co guión; a de relixión,
coa música; e o de ximnasia preparando as probas que deberiamos superar para
conseguir pasar portas. O obxectivo era aprender dunha forma orixinal, diver-
tíndose.
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LOLA RODRÍGUEZ GUIMERÁNS CEIP Escultor Acuña, Vigo

O BALÓN INVISIBLE

Un día, nun colexio de Lugo, pasou unha cousa incrible, ninguén daba cré-
dito ao que vía. O balón co que estaban xogando ao fútbol Pedro, Xulio, Roi e
Brais desaparecera nun abrir e pechar de ollos e pestanas. O balón, que xa estaba
nas mans do porteiro despois dun penalti, desapareceu. O balón tiña un nome
bastante bonito, Rodolfo.

Algúns din que foi un truco de maxia, outros din que son alucinacións co-
múns e, outros, nin o cren. Os pais e nais dos que contan moitas trolas din que
é outra delas.

O setenta e cinco por cento deles pediron cita coa profesora destes nenos
(Roi, Brais, Pedro e Xulio), co que a pobre estivo tres días metida na clase fa-
lando con todos os pais e nais.

Ao final, todos se renderon menos Roi, Brais, Xulio e Pedro. Eles mesmos
puxeron máscaras e traxes de súper heroes, cada un dunha cor diferente. Roi,
de vermello; Xulio, de amarelo; Brais, de azul e, Pedro, de verde. Fixéronse chamar
«os mini-vingadores».

A súa frase de poder era «os mini-vingadores ao poder». Ao principio ca-
miñaban dubidosos e inseguros pero, ao pouco tempo, xa se meteron no seu
papel. Crían moitas cousas pero chegaron á conclusión de que todo era un gran
misterio, o misterio do balón invisible.
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PEDRO ROSENDO GARCÍA CEP Plurilingüe de Riomaior, Vilaboa

PEPITO E BENITO, NUNHA AVENTURA ATA O INFINITO

Un día de verán Benito e Pepito decidiron ir dar unha volta polo monte
cando, de repente, Benito viu unha sombra pasar por detrás de Pepito.

—Que foi iso, Pepito?
—O que?
—A sombra esa.
—Eu non vin ninguna sombra.
—Ah, pois debín equivocarme.
Seguiron o seu camiño, cando nun intre despois encontraron un castelo, un

pouco raro, por certo. Eles non sabían o que facer nese momento. De súpeto, es-
coitouse un ruído.

—Que foi ese ruído, Benito?
—Non sei, teremos que agocharnos axiña, podería ser un animal perigoso, Pe-

pito.
Catro minutos despois saíron do seu agocho e fuxiron correndo de volta á

casa de Pepito. Ao chegar, atopáronse cunha nota que poñía: «Sei onde esti-
vestes, Benito e Pepito». Estes quedaron aterrorizados.

—E agora que facemos? —dixo Benito.
—Non sei, eu estou morto de medo.
Despois de pensalo decidiron contarlle aos pais de Pepito o que lles ocorrera

durante o paseo. Eles ignoráronos e dixeron:
—Deixádevos de parvadas.
Nós insistimos, pero non nos facían caso.
—E agora que facemos? —preguntou Pepito.
—Non sei —respondeu Benito.
De alí a uns vinte minutos decidiron contarllo aos pais de Benito, estes res-

ponderon a gargalladas:
—Ha ha ha! De verdade crestes que era verdade? Todo era unha broma nosa!
Nós empezámonos a rir, ha ha ha! Pero o peor era que creramos a broma.
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CARMELA SANJORGE GARCÍA CEP Sequelo, Marín

O LIBRO DE NADIMA

Nadima é unha nena que vive en Siria. Nadima ten un problema: é xordomuda
e comunícase coa súa nai a través de xestos. A súa nai intenta de todas as ma-
neiras que Nadima a entenda, pero non é capaz. Todos os días lle repite o seu
nome: eu son Wei-ma. Pero para Nadima o nome da súa nai é «beizos moi es-
tirados e apertura de boca». 

O que máis lle gusta a Nadima é ler. Parece raro, pero así é.
Nadima quedara xorda aos 9 anos; agora ten 12 e todos os días vai á escola

salvo hoxe. Hoxe bombardeárona, así que como a súa nai está traballando, Na-
dima vai ir á biblioteca ler. Nun estante ve un libro que lle chama a atención; un
libro moi grande con letras douradas que semella moi antigo. De súpeto, ve que
a xente ao redor dela corre estarrecida; se ela puidese oír, oiría o ninonino das
sirenas. Mais Nadima xa está afeita, e sabe o que significa todo ese rebumbio.
Co libro fortemente agarrado contra o seu peito, corre cara á súa casa. Ao chegar
Weima levou a Nadima ao búnker que teñen baixo a casa. 

Nadima abúrrese, así que abre o libro que trouxera e comeza a lelo e, sen de-
catarse, está lendo en voz alta palabras como: paz, amor, amizade... Weima
non daba creto. Nese intre os bombardeos paran, e todas as cadeas anuncian
que a guerra rematara. 

O libro aquel que lle devolvera a voz a Nadima e que parara a guerra era o
libro da antiga sabedoría; e tiña o poder de sacar o mellor das persoas. As au-
toridades, cando souberon o que o libro fixera, decidiron conservalo nun museo
para sempre que algunha disputa entre pobos fose empezar.
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LOIS SANMARTÍN VALIÑO CEIP Froebel, Pontevedra

ENTRE TODOS

Hai pouco tempo, unha pequena vieira que vivía nunha rocha, a media mañá,
saíu da súa casa na cova, e viu unha cousa negra enriba do mar. Curiosa, quería
inspeccionala, pero non chegaba, entón viu unha montaña, xusto ao lado da masa
negra. Daquela gabeou ata o cume e ao chegar arriba puido comprobar que se
trataba dunha mancha pegañenta que apestaba e, nada máis tocala, quedaba
apegada nas súas cunchas. Nunca vira cousa igual no seu mar, e por iso axiña se
deu conta de que corrían perigo ela e o mar enteiro.

A valente vieira asexou para ver de onde procedía aquilo e descubriu que saía
dunha pequena fenda dun barco oxidado e vello. Rapidamente deu a voz de
alarma e reuniu a todas as súas compañeiras. Entre todas buscaron, coa axuda
dos peixes, anacos de pedras, restos de metais, cunchas, algas... Con todo ese ma-
terial e, despois de moito traballo, conseguiron atoar o buraco.

En canto á mancha que aínda flotaba na auga, empurrárona con todas as súas
forzas cara a dentro dunha cova moi profunda. Pecharon a entrada cunha rocha
moi grande e pesada.

As vieiras estaban derreadas, esfolaran as cunchas, tiñan pegadas negras... Os
peixes tamén estaban esgotados e con feridas pero, aínda así, sorrían felices, por-
que entre todos conseguiran salvar o mar.
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JIMENA SIABA CRESPO CEP Campolongo, Pontevedra

SERÁ COUSA DO DEMO?

Hai algún tempo fun cos meus pais facer unha ruta de sendeirismo. Non me
lembro do nome do lugar, nin onde estaba. O que lembro moi ben é que era
nunha montaña e que ía un frío que pelaba. 

Cando estabamos preto dunha aldea pasou algo moi moi raro. Na beira do
camiño atopamos dous coellos mortos e cheos de sangue. Foi algo arrepiante!
Seguimos camiñando e, un pouco máis adiante... sorpresa! Encontramos va-
rias galiñas coa cabeza partida. Foi espantoso! Eu estaba mortiña de medo. Non
comprendiamos o que estaba a pasar nese lugar! 

Decidimos baixar á aldea para tomar algo quente e tranquilizarnos. En-
tramos no único bar que por alí había. Contámoslle ao dono o que acababamos
de ver.

—É cousa do demo, meus fillos! —dixo o señor.
—Semella cousa de meigas! —dixo unha señora que estaba a limpar—. Quen

mata os animais polo pracer de matar?
Eu xa non podía máis e comecei a chorar. Aquilo era máis do que eu podía

soportar!
Nun curruncho da barra estaba un vello fumando. Fumaba sen facer caso de

nada. Tiña pinta dun xefe indio ou dun xamán. As miñas bágoas parecían in-
comodalo. De súpeto, miroume cunha cara tan seria que daba medo.

—Non chores, rapaza! —dixo con voz rouca—. Isto non é cousa do demo,
nin é cousa de meigas. Isto éche cousa dunha xeneta! 

—Unha muller a cabalo, señor? —pregunteille amodiño. Por que fai iso esa
señora?

O xamán soltou unha gargallada e dixo:
—Non muller, non! Non sabes o que é unha xeneta? Pois investiga, in-

vestiga...
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CARLA VEIGA CORUJEIRA CEP Santa Mariña, Redondela

A SEREA

Hai moitos anos, existía unha serea prateada que saía todas as noites de lúa
chea a dar voltas pola illa de San Simón.

Todo o mundo coñecía esa historia da serea Sabela, que era como se cha-
maba. Coñecíana todos menos o mariñeiro Pepe, que foi quen a viu. 

Unha noite de lúa chea, en Cesantes, estaba Pepe apañando ameixas cando,
de súpeto, viu unha fermosa muller loura que nadaba nas augas nunha noite de
treboada. 

Pepe lanzouse á auga para intentar salvala, pero ela desapareceu. 
De regreso á vila, contáronlle a historia da serea. Quedou moi pensativo e

abraiado. 
Á noite seguinte volveu á praia e viuna. 
«Esta vez si!», pensou, e lanzouse ao mar para alcanzala. 
Cando ía nadando cansou e afundiuse. 
Sabela, ao ver iso, levouno a terra firme.
Esperou a que espertara e meteuse no mar, pero antes de que desaparecese,

Pepe díxolle:
—Volve, encantadora serea!
Caera na conta de que era a serea da que falaba todo o mundo. 
Sabela volveu e, cando lle deu a man, Pepe converteuse nun tritón. 
Casaron e viviron felices para sempre.
Todos os da vila pensaron que Pepe morrera afogado porque atoparon a súa

barca baleira. Cando estaban celebrando a festa de San Xoán viron dous reflexos
prateados nadando arredor da illa de San Simón.
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PABLO VIDAL AGRA CEIP San Tomé, Cambados

A REBELIÓN DOS ANIMAIS

Un día de primavera, despois dunha longa hibernación, os animais foron ao
regato e non atoparon auga. O castor guiounos ata un encoro que os humanos
estaban a facer. Entón foron buscar o bufo sabio e pedíronlle consello, pero
non sabía que facer. O coello tivo unha idea: farían as súas necesidades no
equipo dos humanos. A mofeta apuntouse.

Esperaron á noite. Cada animal meteuse nunha máquina daqueles humanos.
A mofeta tirou gases tóxicos nunha máquina e pechou a porta para que non

escapase o cheiro. Tamén foi botando bombas fétidas polos materiais.
O coello empezou a deixar nos asentos conguitos para que cando chegasen

os humanos se confundisen.
O cervo bateu cos cornos contra as rodas e rebentounas todiñas!
O bufo sabio era o encargado de vixiar o plan que estaba a sar PERFEC-

TOOOO!!!!!
Os osos déronlle poutadas ás portas para que os humanos pensasen que vol-

verían á maña seguinte para comelos.
E así moitísimas máis falcatruadas.
Agocháronse nas árbores e esperaron os humanos. Cando viron todo aquilo

botaron as mans á cabeza. Os lobos e os osos ruxían ferozmente e os humanos
escaparon cara ao río. Un deles, que quedara atrapado na padeadora-guin-
dastre, perdeu o control, chocou contra o encoro e caeu pola fervenza; a súa
vida corría perigo, así que os animais decidiron rescatalo.

Cando o oso chegou co humano á ribeira, os amigos aplaudiron de ledicia.
Entón os traballadores colocaron un panel onde poñía: COIDADO. OSOS E
LOBOS PERIGOSOS! Ningún home volvería roubarlles o regato. A cambio, os
animais deixáronlles facer un parque acuático nun curruncho do bosque e así
gozarían todos da auga.

Agora que vos vou dicir! Algúns humanos aínda seguen co cheiro de mo-
feta, e outros non poden ver os conguitos diante... Danlles noxo!
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ANDRÉ VILAS LEDO CEIP Pena de Francia, Mos

O RAPOSO LUKE

Era unha vez un neno que se chamaba Xurxo. Xurxo era divertido, solidario e
gustáballe a reciclaxe. 

Un día, Xurxo estaba na súa casa estudando para un exame de lingua cando,
de pronto, quedou durmido (el non o sabía). Soñou que estaba nun bosque, con
todas as árbores arredor de si, había mouchos durmindo nos seus agochos, es-
quíos roendo noces... El estaba descalzo, pero os seus pés non lle doían, todo
o contrario, sentíase cómodo ao pisar a herba que medraba por volta. Des-
pois de observar uns instantes a paisaxe, comezou a andar. Atopouse diante
dun río, a area era coma unha manta de seda. Cruzouno pero non se mollou.
Mentres o cruzaba observou que a auga era cristalina, e que os peixes nadaban
sen medo a que os pescasen. Ao saír do río viu unha barca diante dunhas árbo-
res, levouna ata a beira e montou nela. Cando ía montado decatouse de que non
estaba só, había un raposo xunto a el, moi asustado pola presenza de Xurxo.
Foron ata unha fervenza cando, de súpeto, o seu lapis caeu da mesa...

Xurxo espertou.
Decatouse de que no seu cuarto había alguén: o raposiño, ao que lle puxo o

nome de Luke. Foi ensinarllo a súa nai, e a ela pareceulle ben que quedase na
casa, pero coa condición de que o neno o coidase. 

Dende aquela quedaron co raposiño de mascota, porque era coma un can.
Agora, cada vez que Xurxo xoga con Luke, lembra aquel marabilloso soño.
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ALBA VILLAR CRUGEIRAS CEIP Amor Ruibal, Barro

UNHA AVENTURA EN PONTEVEDRA

O outro día fun dar un paseo por Pontevedra. Estaban inaugurando un
museo.

Á semana seguinte vin na televisión que roubaran alí. Fun xusto unha hora
despois e a porta estaba rota. Nese momento o alcalde daba un discurso, mentres
os reporteiros da radio e da tele o gravaban. 

Como son xornalista pedinlles que me deixasen investigar, e os responsables do
museo dixéronme que si. Así que púxenme mans á obra.

Estaban case todas as portas e ventás rotas, e eu non paraba de sacar fotos.
Tiña unha grande intriga por saber que pasara. 

Ao entrar quedei de pedra, era unha desfeita! Todo tirado por aquí e por aló.
E, de súpeto, o propietario do museo acercouse e comentoume aliviado que ía
ter unha axuda do banco, daríanlle os cartos suficientes para volver reconstruír
o museo! Pareceume un pouco sospeitoso naquel momento. Antonio (que así
se chamaba o dono) deume mala espiña...

Ao día seguinte levanteime cedo, almorcei coma un raio, collín a miña cá-
mara e marchei investigar.

Cando cheguei ao museo arrepióuseme a pel, faltaban máis cousas e había
máis destrozos! Indaguei e fixeime que Antonio se apartara sixilosamente.
Umm, que estaría tramando?

Agacheime ata que se fixo de noite e, mentres esperaba, entrou alguén. Estaba
escuro e non podía ver quen era. Seguino. Saqueille unha foto coas mans na
masa, viñera retirar pistas! Ao verme, saíu a fume de carozo. 

Coa miña axuda os axentes esclareceron o que sucedera. Comprendino todo,
Antonio quería que os danos fosen maiores para cobrar máis cartos. Non levei
gran sorpresa, a verdade.
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CAVILACIÓNS DE SOBREMESA

Erguín as cellas cun aire despectivo e cravei o meu ollar de ferro nela, con
odio, envexa, xenreira por existir.

A miña vida era unha insoportable, esgotadora rutina. Un bulebule
interminable que semellaba un círculo vicioso. Ao rematar, pórme a remollo
e, xa limpa, repousar tan só unhas horas. E volta a comezar nese fervente
lugar, cunha paciencia incansable, sempre os mesmos movementos, mentres
a espreitaba alí, no seu despacho, co seu corpo delicado, esvelto, fermoso.
Lavábase menos ca min, pero a súa pel relucía coma unha perla, coma a lúa
albela nunha noite escura. No seu espazo, envolta nunha calma tranquila e
agradable, inmersa nun recendo de basta dozura.

Era preciosa, mellor, dunha porcelana fina intocable.
«Quen me dera ser ela...»
Ata que ocorreu. Foi un accidente sutil, curto, mortal. A traizón quixo

que aquela miserenta caída a levase para sempre. Entón todo mudou; pasáronme
ao seu posto.

Gocei os primeiros días, levada polo orgullo e a crueldade, pero pronto
comecei a sentir pequeno aquel lugar. Semellaba demasiado escuro e frío,
ameazador. Non podía escoitar as voces da xente, sentía como se a desacougante
soidade cortase o ar. A vida detíñase naquel teito de cúpula e por iso agora
me arrepía. Este ulido doce atórdame. Paréceme que as paredes curvas se
estreitan, oprimíndome cada vez máis. Quero saír, síntome sucia nesta
infinita pureza branca.

Tan só podo ver a luz do sol uns poucos minutos diarios, estou certa
de que odio esta penumbra. Eu sempre fun sinxela, humilde, imperfecta.
Os adornos deste lugar son excesivos, demasiado sofisticados e perfectos.

Admítoo: prefiro ser de novo unha corrente culleriña de café. Digo eu que
non lles custará tanto mercar outra culler de porcelana para a azucreira, non?

PAULA DOMÍNGUEZ BARREIRO IES Valle Inclán, Pontevedra

GAÑADORA na categoría de SECUNDARIA
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MARIÑA AREA FALCÓN IES Francisco Asorey, Cambados

CAMIÑO CORTADO

Estou correndo. Corro e non me deteño, mais sei que terei que parar, como
pararon todos.

Unha viruxe que me aloumiña é a que me axuda a correr máis liviá. Pero esta
vai perdendo intensidade e fórzame a tirar eu soa dos meus propios folgos.

A xente olla para min cunha mestura de preocupación e abraio reflectidos nos
seus ollos. Son a única que corre, e a cada pouco máis devagar. 

Falta menos para chegar á meta e, aí si, pararei. Deixarei todo atrás, as lem-
branzas desta longa carreira, os atrancos e as vitorias que me afoutaron para
chegar ata aquí. Deixarei tamén a xente, a miña xente, que a cada paso que daba
menos recordaba. Cada paso adiante era unha lembranza menos. 

A miña carreira comezou sendo unha nena chea de esperanza e alegría e aquí
sigo, de maior. Coñecín a moitos que tamén corrían coma min, mais algúns fi-
caron xa vencidos polo cansazo. 

Estou xa rematando esta carreira, esgotada polo esforzo, perturbada polos
apupos e os aplausos, polos desasosegos e inquedanzas. Teño medo! Estou che-
gando. Axiña pararei. Vaia sensación! Doerame?

Agora mesmo sinto o derradeiro latexo do meu corazón, o máis longo. Al-
bisco a meta segundos antes de que as miñas ventás se pechen e queden en pe-
numbra, para sempre. É un camiño cortado, quero dar marcha atrás pero non
atopo a maneira. O tempo non perdoa.
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DARÍO CAMAÑO BARREIRO IES As Bizocas, O Grove

O MEU SOÑO

Onte tiven un soño incrible. Coido que é por esas pílulas que nos deron, que
sabían tan mal e cheiraban tan raro.

Soñei que era un ser moi estraño. Tiña unha especie de extensións articuladas
que saían de todas as partes. Eramos moitos, e todos diferentes. Podiamos ser
máis grandes, ou máis pequenos, e de moitas cores, pero eu sentía que funcio-
nabamos igual por dentro. E non o entendo, porque pareciamos tan distintos
uns doutros!

E, malia que (coido eu) funcionabamos do mesmo xeito, non nos trataban
igual a todos. Dependendo da cor, ou do tamaño, asignábannos unhas tarefas
distintas e do máis peculiares. A min, por exemplo, tocoume traballar nunhas
minas moi raras, con outros da mesma estatura e cor.

Pero, cando penso no soño, decátome de que é completamente inverosímil.
Porque, aínda que eses seres soamente podían vivir no planeta onde trans-
corría o soño, ninguén se preocupaba por el. Todas as nosas actividades consis-
tían en esgotar os recursos do planeta, ou en enchelo de substancias estrañas.
Como se quixésemos esmagalo, ou algo así.

Tamén había máis cousas estrañas. Para obter enerxía, tiñamos que introducir
unha substancia estraña por unha especie de cavidade que tiñamos na parte su-
perior do corpo. Aínda que, nos tres días que pasei nese lugar de soño, nunca
me tocou a min, e tampouco vin a ninguén da miña cor facelo. Será que somos
un modelo máis avanzado, e non nos fai falla.

Si, onte tiven un soño incrible. Soñei que era un ser humano.
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CARMEN CARBÓ OTERO IES Santa Irene, Vigo

A VINGANZA DAS LENDAS

As lendas estanse perdendo. A xente de agora, tan moderna, non pensa nas
historias antigas. Os mozos, que non poden vivir sen o móbil na man, esqué-
cense de como soñar, imaxinar, de crear... Por iso, os personaxes de contos e
lendas do mundo enteiro reunímonos para facer algo.

—Isto é fatal para a nosa existencia —comentou unha moura—. Adultos e
nenos que no pasado nos buscaban alegres e contaban as nosas historias, na
actualidade reclúense na súa casa xogando coas consolas ou vendo a televi-
sión.

—Temos que facer algo —gritou indignado un trasgo—. Xa ninguén cre en
nós.

—Delegacións de todo o mundo, tramaremos un plan para que volvan crer
—dixo a Dama do Lago—. Pois só así a humanidade recuperará o seu mara-
billoso ben, a imaxinación, porque esta noite secuestraremos a electrici-
dade.

Á mañá seguinte os humanos espertaron para darse conta de que nada fun-
cionaba. Rañaban a cabeza e mirábanse entre eles pensando: «Que pasa aquí?».
Os días pasaban e a xente non sabía que facer con todo o tempo que antes pa-
saban coas maquiniñas. Pouco a pouco a xente comezou a ir ás bibliotecas e
a volver falar coas persoas de idade avanzada que gardan na súa mente as lendas
de antes. A xente xa volvía crer, soñar e, o máis importante, imaxinar e crear novas
historias. 

Devolvemos a electricidade, pero xa a ninguén lle importaba. Os aparatos
quedaron esquecidos collendo po. Esperamos que siga sendo así e ti, cada vez
que vaias ao monte, presta atención e non esquezas que as lendas teñen sempre
algo de verdade.
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MIRIAN CASTELO CASTRO IES Francisco Asorey, Cambados

TOBI, UN PRECIOSO CAN

Como Deus ben sabe, a maioría dos cans son moi cariñosiños con nós. Tobi
vivía en Chantada. Era un deses cans cariñosiños de raza palleiro. Cada mañá
paseaba coa súa dona, dona Margarita, unha muller xa maior, de pelo crecho e
louro, de ollos azuis, cunhas lentes vermellas e cun forte carácter. Ían todos os
días por aquel pequeno barrio. A elegancia da señora Margarita era fascinante,
cunha saia ata os xeonllos e con camisa de flores. Tobi lucía un fermoso pelo
cor marrón e un colar azul de estrelas. Tobi e a señora Margarita vivían na rúa
Calvo Sotelo, nun edificio antigo. Polas tardes, Tobi íalle recoller a compra á ta-
berna á señora Margarita. Todos os domingos á mañá ían á misa da parroquia
escoitar o cura Sebastián, o máis bo de todos, tan bo que, cada domingo, Tobi
recibía un boliño de pan de manteiga que papaba nun vira vira. Alí Margarita
doáballes roupa ás monxas e participaba en todas as actividades da igrexa. Mar-
garita, a medida que ían pasando os meses, ía cada vez a peor debido a que tiña
oitenta e tres anos e unha non ten as mesmas forzas. Foi perdendo forza nas
pernas porque tiña artrose e chegou un día no que xa non podía andar. Un día
Tobi chegou de recoller a compra e Margarita estaba tirada no chan, parecía que
non respiraba. O pobre can empezou a correr cara á casa da veciña e levouna
ata Margarita. A veciña chamou a ambulancia. Cando chegaron, Margarita xa
falecera de morte súbita, contribuíra seguramente a depresión que a tivera en-
camada. Tobi vía que Margarita non volvía e botouse a chorar. Esperou, esperou
e esperou, e Margarita nunca chegou. Tobi morreu de fame. Os veciños queda-
ron apampados cando souberon que nin Tobi nin Margarita ían volver xamais.
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OLALLA CASTRILLO SÁNCHEZ CPI Manuel Padín Truiteiro, Soutomaior

NA METADE DA PONTE

Unha noite coma outra calquera. O ceo estaba despexado e a lúa chea bri-
llaba no alto. Era moi tarde e as rúas estaban baleiras. Un home duns corenta
anos camiñaba pola ponte sobre o río que atravesaba a cidade. Levara toda a
noite bebendo nun bar e xa case non era quen de terse en pé. 

Parou na metade da ponte e mirou cara ao río.
Non tiña motivos para querer vivir: perdera o seu traballo, a súa muller e

todo o que tiña por culpa das decisións erradas, así que, que pasaría se se tirase
da ponte? Non parecía moito peor que afogar as súas penas en viño todas as
noites, coma aquela.

De súpeto, viu un resplandor. No medio do río había unha moza co cabelo
prateado. A auga chegáballe á cintura, pero parecía feliz de que así fose e se-
mellaba despreocupada.

O home mirouna con envexa. Esa serenidade que irradiaba a rapaza era a
que el deixou escapar, ben o sabía, porque dende que tiña a idade dela escolleu
o camiño máis fácil, o de recibir sen dar, o de agardar sen loitar. Sempre preferira
deixarse ir sen pensar.

Ao cabo dun intre os seus ollos atopáronse cos da moza. Parecían ter luz pro-
pia.

Ela fíxolle un aceno coa man, como invitándoo a seguila. Sen pensalo dúas
veces, o home saltou cara ao río. Canto máis preto estaba da moza, ela máis se
esvaecía deixando un fulgor prateado na auga.

Decatouse de que escollera o camiño equivocado, pero xa era tarde. 
O home caeu e a auga ondulouse en círculos cada vez máis amplos. Cando o

río quedou en calma, a lúa volveu brillar onde el caera.
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AINHOA CHAPELA FERNÁNDEZ CPI do Toural, Vilaboa

UNHA HISTORIA MÁIS

Hoxe é 4 de marzo, un día coma outro calquera. Á saída do colexio, coma
sempre, Alicia e as súas amigas estaban agardando por min. Saín correndo e
elas perseguíronme ata os servizos. Agocheime tras unha das portas e agardei a
que marchasen. Xa era unha rutina. Tardaron menos do normal, agardo que
algún día se cansen e me deixen tranquila.

Cerro o caderno vermello dun golpe e déixoo caer sobre a cama, eu son a se-
guinte.

Escribir isto paréceme inútil pero, segundo di o meu psicólogo, isto axu-
darame na miña terapia. Non entendo como escribir estas cousas me vai axudar.
Suponse que o mellor é esquecer, non facer que o recordo sexa constante.

Érgome e mírome no espello. Dos meus ollos cae unha bágoa, límpoa e deixo
que se asome un sorriso. Non entendo por que Alicia e as súas amigas me fan
isto, cando as miro non atopo diferenza comigo.

Xa levo un ano neste grupo de apoio e non atopo un cambio. Sigo sendo a
mesma, sigo espertando pola noite con pesadelos do que me poidan facer, sigo
agochándome nos servizos para que non me atopen. As bágoas seguen a esco-
rregar coma coiteladas pola miña cara e as feridas seguen sen cicatrizar. Supoño
que xa non hai solución para alguén coma min.

Saio da casa e dígolle á miña nai que a quero, que nunca o esqueza, e saio
pola porta cun coitelo na man e unha bágoa baixando pola miña cara.

Sei que só serei unha nova máis no xornal, que a xente o esquecerá axiña,
pero espero que a miña historia non se repita e que a nosa sociedade se decate
de que as palabras e as accións, ás veces, son como pequenas coiteladas que te
van matando lentamente.
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ISOLDA COMESAÑA ALCARAZ IES Alexandre Bóveda, Vigo

SAL

As nubes trazaban camiños de pálidas cores nun solpor que xa agonizaba
baixo os tellados vermellos que constituían o non-etéreo da paisaxe reflectida na
xanela. Nalgún lugar, o mar deixaba as súas ondas sobre a area escura, e a brisa
traía consigo o salitre da praia. As gaivotas chiaban co eco do océano profundo,
e Gris case podía sentir a escuma burbullar nos seus pés.

Pero cando a porta renxeu detrás súa, todas as emocións caeron como un
castelo de naipes levado polo vento. Sentiu uns pasos pausados achegándose e
unhas mans sobre os ombreiros, tentando transmitir unha calor irreal e insulsa.
Os dedos daquelas mans alleas, que semellaban tan distantes, camiñaron ao
longo dos seus brazos, sobre as cicatrices que coñecía de memoria, agochadas
baixo mil capas de roupa e sorrisos falsos.

—A cea xa está...
Gris murmurou algo polo baixo e o seu pai marchou, coas súas torpes in-

tencións de axudar. Era de agradecer, despois de todo o que pasara, pero inútil.
Non se trataba dun enfado por unha mudanza non desexada, senón algo moi
anterior. Algo que non foi ben xestionado dende o comezo, e que agora lle facía
dano. Tanto dano... E o único que podía deter as bágoas que asolagaban as súas
entrañas era imaxinar que seguía alí, na praia, con Lúa. Volver aos tempos onde
as gargalladas da súa amiga aínda resoaban, cando aínda era capaz de cantar e
rir sen temor ao paso das horas. Pero todo iso rematara cando Lúa marchara e,
dende entón, Gris xurara que todo fora culpa súa, por non saber axudala.

Por sorte, cando podía gozar dos solpores que lle traían tantos recordos, algunha
andoriña cruzaba o ceo e escribía unha mensaxe nas estrelas prematuras.

E sabía que era Lúa, que quizais a perdoaba.
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JAVIER COMESAÑA FRANCO IES Auga da Laxe, Gondomar

O MALETÍN

Había unha vez un home, un home normal, coma calquera outro. Certo día,
paseando pola cidade despois do seu monótono traballo, atopa un maletín,
un maletín normal, coma calquera outro, feito de coiro e con costuras vermellas.
Decide non abrilo alí, nese momento, porque pensa que non hai nada que o di-
ferencie dun maletín normal, coma calquera outro. Lévao para a casa e decide
abrilo ao día seguinte, porque xa había tempo que debería estar durmindo. 

Érguese pola mañá. É un día normal, gris, coma calquera outro. Peitéase e
marcha traballar, coma a maioría da poboación da cidade. Diríxese cara á súa
oficina, camiñando pola beirarrúa, esquivando peóns que parecen ovellas. Chega
ao seu traballo e senta no seu posto. A única diferenza entre hoxe e un día nor-
mal, coma calquera outro, é o maletín. Pensa en que pode haber dentro do ma-
letín. Pensa que non ten por que ser un maletín normal, coma calquera outro,
pero acto seguido desbota esa idea. Segue a traballar e volve pensar no mesmo,
pero esta vez non o rexeita. Estaba desexoso de abrilo.

A xornada chega á súa fin. Dírixese cara á súa casa, camiñando pola beira-
rúa, esquivando peóns que parecen ovellas. Chega á súa casa e entra coma se
non fose un día normal, coma calquera outro. Entra a toda velocidade e colle o
maletín. Ábreo. O único que sae del é brétema. Unha intensa e gris brétema.
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ESTELA DOMÍNGUEZ REBOREDA CPI de Mondariz

DIAMOND EYES

Nena, eu son a pantasma que se esconde na noite e te espanta no teu cuarto.
Son a sombra e o fume dos teus ollos. Podo ser o teu peor pesadelo, pero son
eu o que te coida polas noites. Espera antes de escapar. Non quero estar só de
novo nesta xélida noite. Así que queda un minuto máis, queda un intre mentres
che fago unha promesa. Deixa que eu te arroupe dende a escuridade da noite,
deixa que sexa eu o que te abrace mentres dormes. Cal é o trato? Espérame.

Merda, esperei demasiado tempo. Eu tiña as túas mans a salvo na calor dos
meus petos cando xa tiñas que ter marchado. Confieime. Grave error o meu.
Nena, recorda que eu soamente son fume nos teus ollos e que non podo facer
máis, que son a pantasma que se esconde na noite para espantarte no teu cuarto.
Maldita sexa, quérote.

Todas as noites vexo anxos caer do ceo dende a túa fiestra esperando que ti
sexas un deles e me salves deste tormento. Esta historia apenas comeza e é agora
cando me despido da miña existencia. Tiñas razón, agora podo ver o mundo
con ollos de diamante por mor das bágoas, tal como dixeches unha vez na es-
curidade do teu cuarto. Eu non sabía que aínda tiña un corazón latente.

Estou só en compañía das sombras da noite. Xa non hai lúa, tampouco hai
estrelas, e os anxos deixaron de caer do ceo. Deixeite escapar? Pode que ti foses
a miña última oportunidade de escapar, de poder amar. Pero aquí estou, sen-
tindo o vento xélido levar os meus últimos intentos de amar. Quedando xa sen
os teus recordos. Encóntrome máis só do que nunca estiven.

Oh, nena, queda comigo, por favor. Necesítote. Aínda que xa sexa tarde para
min.
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SANDRA FERREIRO GARCÍA IES Manuel García Barros, A Estrada

O MONSTRO DO BOSQUE

A rapaza saltaba as sombras das árbores, alongadas por un sol que comezaba
a ocultarse. Saltaba para non pensar que estaba perdida naquel bosque e xa se
estaba facendo de noite.

A punto de durmir entre as raíces dunha árbore, un son descoñecido in-
quietouna. O medo medrou nela a medida que o ruído se achegaba. Entón,
unha figura enorme saíu suxeitando un candil e ela gritou. Intentou fuxir, pero
tropezou e caeu. O monstro, porque só así se lle podía chamar, achegouse. Pou-
sou o candil xunto á pequena e permaneceu quedo. Ela, ao ver que el non avan-
zaba, calmouse. Fixouse en que tiña unha cara bastante fea, uns dentes
arrepiantes e un corpo xigantesco. Aínda así, por algún motivo, a súa mirada
inspiraba confianza.

Quen ía imaxinar que a rapaza deixaría que o monstro a collese da man e a
levase á súa casa do bosque. Ela, moi cansa, accedeu a pasar alí a noite coa con-
dición de que pola mañá lle amosase o camiño de volta á súa vila. O monstro
estivo de acordo e, como prometera, acompañouna. A despedida foi rápida por-
que el non quería que o visen.

A rapaza correu ao orfanato onde vivía, pero ao regresar ninguén creu a his-
toria do amable monstro que coñecera e mofáronse dela. A rapaza entriste-
ceuse ao pensar no seu amigo e comezou a crer que aquelas persoas eran os
verdadeiros monstros. A diferenza estaba en que eles ocultábano tras máscaras
de racionalidade e el amosábase tal e como era.

Así que un día a rapaza saíu ao bosque e perdeuse nel de novo, quizais para
non volver. Só que desta vez sabía que tiña un amigo esperando por ela.
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PAULA FRANCO CORDEIRO IES Santa Irene, Vigo

QUE ESTÁ PASANDO?

—Abre os ollos. Respira con tranquilidade. Péchaos. Sabes como pestanexar,
non?

Fixen o que esa voz me indicaba, pero sen responder a pregunta. Busquei no
escuro espazo no que estaba a voz que me falara, pero era case imposible ver
algo. Esa voz masculina non volveu soar.

—Míraa. Estanos buscando —riu unha voz feminina—. Non nos vas en-
contrar, descansa a vista.

Fiquei moi asustada e cerrei os ollos. Intentei falar, pero a mordaza que tiña
na boca impedíamo.

Pasou moito tempo e acabei durmindo. Ao espertar, encontrábame nunha
cela pobremente iluminada. Xa non tiña a mordaza, así que intentei falar, pero
non me saíu voz ningunha. Non recordaba absolutamente nada. Decidín levan-
tarme, e encontrei unha porta. Pasei por ela e corrín sen rumbo fixo.

Acabei chegando á saída do que parecía ser un pequeno cárcere. Mirei cara
ao ceo; era un día solleiro, sen nube ningunha. Encontrábame nunha estraña
cidade; nela soamente había varios edificios, e o chan era de terra. Semellaba a
película O Francotirador!

Sentín que me observaban, pero non había ninguén. Ao mellor é unha pre-
senza fantasmal, pensei. Non se me ocorreu cousa mellor que fuxir dela.

Seguín correndo sen que pasase nada, ata que me parei ao lado dun coche
do exército. Mirei dentro: había varias escopetas e un Kalashnikov. Abrín a porta
do coche e collino. Entón escoitei o grito dunha voz masculina que me resultaba
moi familiar. Mirei cara arriba e vin un francotirador apuntándome. Alcei o Ka-
lashnikov, pero xa era moi tarde. Instantaneamente sentín unha dor no peito e
todo escureceu.

Cando volvín abrir os ollos, seguía sen ver nada. Outra vez esa estraña escu-
ridade!

—Mira, volveu abrir os ollos.
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SANDRA GARGAMALA SÁNCHEZ IES Mendiño, Redondela

A CAMPESIÑA NA GUERRA

Á saída de San Salvador, e indo cara a Guazapa, Berta Navarro atopou unha
campesiña desaloxada pola guerra, unha das miles de campesiñas desaloxadas
pola guerra.

En nada se diferenciaba de moitos homes e mulleres caídos a causa da fame
e da miseria. Pero esa campesiña estaba en pé no medio dun calello, sen nada
de carne entre os ósos e a pel. Na man tiña un paxariño que caera dun tellado.
Estaba morto, e ela, coa mirada perdida, arrincáballe moi lentamente as plu-
mas.

A campesiña non tiña forzas nin comida. Estaba cansa da guerra e tiña unha
ferida tan grave que, ao cabo duns minutos, caeu desfalecida e morreu.

Berta Navarro quixera axudala, pero non chegara a tempo.
A xente do pobo protestaba pola guerra, non quería máis sufrimento, non

quería máis mortes, non quería máis guerra. Pero don Fernando Alves, o que
mandaba na rexión, non quería escoitar a ninguén. A guerra era boa e benefi-
ciosa para el: máis terras, armas, traficantes...

A xente que o pagaba era a xente inocente da aldea, que tiña que loitar, que
tiña que fuxir, que acababa morta ou con feridas graves. Logo os mensaxeiros
dábanlles os recados ás familias: os homes que foran á guerra morreran e as
familias agachaban a cabeza e calaban. Pero o peor era contarlles o sucedido
aos pequenos, que non entendían nada.

No ano 1975, os que mandaban en Guazapa morreron e xa non houbo máis
guerra. A aldea tornou á súa vida de sempre e as familias vivían tranquilas.
A guerra quedaba xa lonxe.

Pero Berta Navarro seguía pensando naquela campesiña e no seu paxariño.
Cantas máis quedarían polo camiño e cantas máis seguirán quedando! 
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LEIRE GIL JUSTO CPI  do Toural, Vilaboa

A maioría da xente cremos que a vida dun can é sinxela. 
É sinxela, pero ten maxia, e por iso debemos aprender deles.

ELA

O primeiro que fai se ela nota movemento é estar alerta. Aínda que sabe que
é a súa dona a que entra, podería ser calquera cousa. A súa prioridade agora é
correr ata a porta, por se acaso a dona espertase con bo pé e deixa que vaia ao
xardín. Se cadra, encontra aquel óso que enterrara hai unhas semanas. Se
cadra. Non é fácil atopar algo que se dá máis que por perdido. 

Non se sentía soa. De feito, na casa había máis cans. Moito máis grandes ca
ela, máis fortes e máis autoritarios. Pero a cadela é máis astuta, rápida e áxil.
Gañáballes en velocidade e, para o pequena que é, ten mérito.

Ela quería parecerse á súa manda, cada día perfeccionaba a forma de mo-
verse, a de reaccionar, a de relacionarse, todo.

A maioría do tempo gástao cunha persoa moi especial para ela: o seu coi-
dador; para a cadela, o seu protector. Queríao case máis ca a si mesma. Era un
amor incondicional. El tiña unha parcela onde coidaba das galiñas; ela acom-
pañábao. Mentres el estaba dentro do recinto, a cadela mordía e arrancaba o
plástico que rodeaba o fío metálico do cercado para poder entrar e perseguir as
galiñas como se non houbese un mañá.

Xa era noite e ela seguía xogando, ata que a súa dona a chamaba para entrar.
Cando xa era hora de durmir podíase ver como sorría lixeiramente, mentres
aqueles grandes ollos castaños se pechaban e afundían no sono. Ela sabía apre-
ciar. Sabía vivir.
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TAIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ IES Castelao, Vigo

POR QUE GRIS?

—Mamá, falta moito? —preguntei, aburrida de estar no coche.
—Só un par de quilómetros, Lucía.
—Por que teriamos que mudarnos! Co ben que estabamos en Barcelona...
—Ofrecéronme un traballo de profesora mellor que o de alá.
Calei. Ao chegar instalámonos nunha vella casa de pedra. 
Chegamos un domingo. Ao día seguinte iría ao novo instituto. Estaba moi

cansada e fun durmir.
O luns pola mañá, mentres camiñaba ao meu novo colexio sen ningunha

amiga coa que falar, pasei ao lado de varios nenos. Todos vestidos de gris.
Xusto antes de chegar á escola, pasei por diante dun calello. Non se vía o

final. Fixeime no nome e quedei aterrada. Era arrepiante. 
Cando entrei no instituto, xa máis calmada, notei que todos me observaban.

Corredores ateigados de nenos vestidos de gris, mirábanme fixamente. 
Mentras ía á miña clase, pensaba. Pensaba no raro que era a escola toda gris,

o mesmo ton de gris e, ao contrario que no meu antigo instituto, non se oían
risas nin voces. Eses pensamentos entretivéronme ata chegar á aula. As clases
foron aburridas. Tocou o timbre e saín ao recreo. Un neno achegóuseme e dí-
xome:

—Nova, non si?
Asentín coa cabeza. Fixeime nos seus ollos. Eran estraños, dunha cor azul

opaca. Cando os miraba sentía que unha alma, escondida, me pedía auxilio
dende a retina.

Tocaba plástica. Unha profesora mandoume facer un debuxo coa alma. De-
buxeime a min mesma pintando. Colleumo e debuxoume unha raia nun brazo.
Sentín dor, coma se sangrase. Mirei para o meu brazo e sangraba, pero non era
un sangue normal, era dunha cor agrisada.

Entón entendín que non duraría moito en Santander, entendín que ese ins-
tituto non era para aprender, entendín o que puña no calello. Saín correndo, be-
rrando. Temendo que fose demasiado tarde... Ou xa o era?
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ÉRIKA LEAL FALCÓN IES Francisco Asorey, Cambados

IN THE DARKNESS
(EPÍLOGO)

Alí era o final do camiño. Desfixera todo, e non quedaba nada por recuperar.
Jean, Katherine, Sylvie...

Volvemos ao comezo, cando todo era coma antes, pero iso non solucionaba
nada; eles están mortos. E aquí estamos nós, ollándonos coas bágoas nos ollos,
collidos da man. Perdémolo todo, e para min non serve de nada seguir aquí sa-
bendo todo o que pasou, xa que somos os únicos que o sabemos. Chove con
forza sobre nós e estamos pingando, mais non nos importa. Apenas noto o co-
razón, estalado en mil anacos. Miramos abaixo. O precipicio está moi alto, pero
unha promesa é unha promesa.

Apértolle a man con forza e Skyler mírame. Ao velo, venme o recordo da-
quela noite, cando me dixera que pensaba que estaba a morrer e nos puxemos
a chorar na cama e fixemos esa promesa. Miro o meu colgante e penso en Blye
e en Denuvé. Entón abrazo a Skyler e abrázame con forza. Bicámonos e deixá-
monos ir. Que as nosas linguas bailen por última vez no baleiro da esperanza
mentres as nosas bágoas se mesturan.

Teño medo, pero á vez estou segura do que fago; ninguén nos precisa aquí.
A textura cálida dos seus beizos mollados pola choiva fai que adormeza.

É entón cando o bordo rompe e caemos ao baleiro. Abrazámonos forte, sen
soltarnos. Remataremos como comezamos: unidos.

Xiramos no aire á vez que caemos libres. As nosas almas están preparadas.
Pola miña mente pasa toda a miña vida en apenas segundos, detalles da expe-
riencia.

Algo golpea o meu corpo cunha grande intensidade. Non sinto nada. Movo
a vista e vexo a miña man aferrada á súa, ao último latexo.

O ceo está fermoso, e as nubes serán, agora, as que fagan correr bágoas polos
meus ollos.
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GENOVEVA LONGUEIRA PEREIRA IES Castelao, Vigo

O PAÍS DO REVÉS

Era unha vez unha nena chamada Onika, a cal vivía nas aforas da cidade cos
seus pais.

Unha mañá de decembro, seu pai entrou ao seu cuarto cunha caixa e díxolle:
—Filla, isto é para ti. Un pequeno agasallo polas túas boas notas.
A nena deulle un bico e, ao abrir a caixa, descubriu un pequeno gatiño de

cor negra e ollos verdes.
Co tempo, o gato, ao que chamou Tim, converteuse no seu mellor amigo.
Unha noite, mentres durmía, escoitou unha voz que lle dixo:
—Onika, necesitámoste.
Sobresaltouse, prendeu a luz e agudizou o oído, pero non escoitou nada. De

súpeto, oíu miañar no armario, achegouse e abriuno. Entón viu o seu gato Tim,
que lle dixo:

—A miña familia e mais eu precisámoste.
A nena, estrañada, replicou:
—Co-como é que podes...?
—Non importa. Tes que vir comigo.
Saíron pola fiestra, xa que a súa casa era de planta baixa.
—Dirixímonos ao bosque. Debemos acabar con eles canto antes —explicou Tim.
—Pero, acabar con quen? —dixo Onika.
—Temos que darnos présa —o gato apurou o paso.
Chegaron ao bosque e Tim dirixiuse a un tronco oco. Entraron e a nena de-

catouse de que semellaba máis pequeno do que era.
Cando chegaron, a nena non podía dar crédito ao que vía.
Centos, quizais miles de gatos miañaban desconsolada e desesperadamente

sobre cadeiras. No chan, millares de ratos ríanse e mordíanos.
Onika, desconcertada e cos ollos coma pratos, preguntoulle a Tim:
—Que é o que acontece?
O gato, fitándoa aos ollos, respondeulle:
—Nunca estiveches no País do Revés?
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LUCÍA DE LORENZO SERRANO IES A Sangriña, A Guarda

HISTORIAS QUE TRAE O MAR

A miúda mociña camiñaba leda cara ao mar, os seus pés pequenos que-
daban escritos na area e o seu roxo cabelo voaba ao son das ondas.

A lúa iluminaba o seu corpiño de fada inocente, sorrindo con tenrura.
As finas sabas de auga da beira agarimaban as perniñas gordechas da nena,

como animándoa a seguir.
E ela seguía, cada vez máis rápido, cada vez cun sorriso máis fermoso.
Ao final topou co seu destino e viaxou aos brazos do seu pai, coa pel to-

rrada polo sol do Pacífico e os ollos cheos de historias.
Pai e filla choraron bágoas de amor e camiñaron baixo o luar collidos da man

e coa mirada contenta.
O mariñeiro contou á súa nena contos das Américas. Relatoulle todo o que

vivira neses meses tan afastado do seu fogar, as forzas que a risa da súa princesa
lle daban, as ganas que tiña de vela e abrazala.

Describiulle todos os lugares marabillosos que vira, cada un dos espectaculares
luscofuscos, tanta beleza que se resumía na súa filla.

A pequena rapaza contoulle como foran os días sen os seus abrazos, sen os
seus bos días, sen el.

E, xuntos, baixo as estrelas, volveron chorar, choraron de morriña.
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ALBA MATO BÚA IES Manuel García Barros, A Estrada

O ESPELLO

Apoiouse no lavabo e lavou o rostro con auga xeada, suspirando. Tentaba
tranquilizarse, mais non se vía capaz de facelo, e non podía comprender o por-
qué. Ultimamente non se atopaba como de costume. Estaba alterado, malhu-
morado, inquieto. Sentíase como se non pertencese a ese lugar, como se a súa
casa non fose o lugar onde debía estar. Estaba fóra de si, nin sequera se pertencía
parte de si mesmo.

Vivía un soño, nada daquilo era real.
«Estarei volvéndome tolo?», preguntouse.
Ás veces sentía que ninguén o entendía. Viña de enfadarse coa súa familia.

E o único que fixo para remedialo foi encerrarse no baño pechando a porta dun
golpe. O peor era que nin sequera recordaba por que se enfadara tanto. De
pronto só quería berrar, desafogarse, romper algo.

Romper...
Deixouse levar por un súbito arrebato de ira. E cando volveu en si, todos os

frascos de vidro estaban rotos. Fragmentos de madeira, louza e cristal estaban
esparexidos polo chan do cuarto de baño.

Non sabía que lle ocorría, non era el mesmo. Notábase a punto de estoupar,
un estraño na súa propia casa. Botou auga pola fronte, intentando aclarar as
ideas. Levantou a cabeza e contemplou o seu reflexo no espello, que parecía
ser o único que seguía impoluto en todo o cuarto.

Quedou de pedra cando viu a súa imaxe.
O seu reflexo contemplábao impasible, cando esbozou un medio sorriso. El,

observando o espello, pegou un chimpo, pero o seu reflexo seguía imper-
turbable. A imaxe adoptou unha expresión burlona e tendeulle unha man, in-
vitándoo a seguilo. El mirouna con desconfianza.

Sen saber por que, estendeu o brazo e aceptou a man que el mesmo lle ofre-
cía.
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FRANCISCO MIRANDA IGLESIAS IES Valadares, Vigo

A VIAXE DE JULES

O pasado 4 de xullo arribaba ao porto de Vigo un cruceiro de aventura, o
Albatros. Procedía de Portsmouth. A bordo viñan mil persoas; a maioría, tu-
ristas alemáns.

No medio daquel formigueiro humano viña unha familia procedente de Has-
tings co seu fillo de nove anos, Jules, un rapaz moi observador. 

Nada máis atracar, os turistas saíron pasear pola cidade e gastar os cartos.
As rúas estaban repletas de turistas, artesáns, vendedores...
Cando pasaron por diante dos postos artesáns a nai non puido resistir a ten-

tación de deterse en cada un deles.
Seguiron camiñando e chegaron ata as Avenidas.
Os pais ían diante e Jules quedou atrás.
Detívose en fronte dunha enorme escultura de bronce.
Chamoulle moito a atención a súa temática, pero sobre todo a mirada do home

sentado nos tentáculos daquel monstro mariño. Parecía querer dicirlle algo.
Decatouse de que era Julio Verne. El era un fan seu. Lera todos os seus libros.
Ao carón da estatua había un home sentado nun banco de pedra. Tería arredor

duns setenta anos. Tiña unha cabeza repleta de pelo cano, igual ca a súa barba.
Levaba un traxe moi elegante de cor escura.
Tiña pinta de ser un home instruído.
A súa mirada era coma un océano. 
O home, cando viu o neno tan interesado na escultura, preguntoulle:
—Sabes quen é?
—Seino, é Julio Verne dominando unha lura xigante.
Estiveron falando daquela escultura moito tempo.
Jules descubriu que o artista vigués José Molares a doara á cidade de Vigo.
O rapaz tivo que marchar. O tempo pasou voando.
Despídense.
Botou a correr. De súpeto, detívose. Mirou cara atrás. O vello desaparecera.
Decatouse que a escultura lle sorría. 
Entón comprendeu o que lle dixera o ancián misterioso:
«Todo o que unha persoa poida imaxinar, outra pode facelo realidade».
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ELIA PEDROSA VIDAL IES Torrente Ballester, Pontevedra

INVERNO

«Creo recordar que a chaman Inverno. Hai tempo tivo outro nome, outra
vida. E quizais un pasado que non daba pé á existencia de lendas como as que
hoxe se contan.

»Gustaríame poder dicir que esta historia é fermosa coma calquera deses
contos que adoito narrarvos a carón do lume. Gustaríame acompañar o relato
cuns acordes do meu laúde e conseguir que se grave nas vosas mentes coma
unha preciosa balada máis que poidades contar aos vosos fillos antes de durmir.
Mais non todo é posible. Non hai rastro de fermosura no meu relato e non se
compuxo música que poida facervos sentir o que quero transmitirvos.

»Era unha muller, fermosa coma ningunha, por moitas insulsas imitacións que
puiderades atopar nas tabernas e bordeis. A beleza das folerpas ao amencer de-
buxábase no seu rostro, do cal non mostraba o lado dereito. Unha espada arre-
batáralle o ollo nunha batalla, mentres descansaba entre os brazos dun cabaleiro
que xurara protexela. Con que facilidade xuran algúns homes despois duns
tragos, verdade?

»Nunca cortara os cabelos, negros coma ás de corvo, e algúns afirman que
era o seu único vestido durante as eternas noites invernais. En contraste co aci-
beche da melena, a súa pel era branca, semellaba ter luz propia.

»Era un ser especial, apreciaba a soidade e o silencio. Vagaba sobre a neve
mirando ao infinito e din que non sabía amar, mais chegou a facelo unha vez,
chegou a esperar un fillo dun home que de verdade a quería. Pero o inverno
arrebatoullos aos dous. De aí o alcume que desde entón a perseguiu coma unha
maldición.

»Inverno aínda pode relatarvos a súa historia en persoa. Só tedes que de-
positar un par de moedas sobre o seu peito nu.» O bardo sorriu con sorna. «E
ela fará o resto. Por esta noite aforreille o traballo. Grazas.»
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CARLOS POLO LÓPEZ IES  Valle Inclán, Pontevedra

A GRAN PERDA

El era o preferido, o que máis utilizaba o neno. Todos os días, cando este bus-
caba no estoxo, collíao a el; os demais bolígrafos tíñanlle envexa. Era de xel, es-
cribía perfecto, sen manchas, escorregábase suavemente polo papel... Ata que
un día ocorreu o inesperado. Chegou o neno a clase. Tocáballe galego, así
que colleu as cousas da mochila e, por suposto, o estoxo. Chegou a profesoa e
mandoulles que fixesen unha breve historia no caderno.

—Que sorte tes, Pilot! Vas escribir un conto! —dixo ao bolígrafo un dos seus
compañeiros da caixa.

—Pode que non me elixa a min, senón a ti —contestou el.
Pero sucedeu coma sempre. Colleu o seu preferido e empezou a facer o tra-

ballo. Ao cabo dun anaco, o bolígrafo empezou a fallar e deixou de escribir, pero
logo volveu esvarar polo papel. Seguiu fallando cada poco e o neno mirou a
tinta. Quedáballe moi pouca. Deixouno no estoxo e colleu outro.

—Pilot, que che pasa?
—Estou a punto de irme, amigo. Non vos preocupedes por min.
O neno colleu a Pilot para subliñar o título e acabouse completamente a tinta.

Entón o rapaz levantouse e gardouno ao fondo da súa mochila. Non quería per-
delo. Os outros bolígrafos viron horrorizados como desaparecera o seu amigo.
Ese mesmo día o neno comprou outro, pero ningún podería substituír o antigo.
Aquel fora moi especial.
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DANIEL REDONDO CONTRERAS IES A Paralaia, Moaña

LUPUS, A MIÑA AMIGA

Daquela estaba nunha cova perfecta porque tiña toda unha parede lisa só
para os meus debuxos. A pintura e mais os animais eran o que máis me gustaba
no mundo!

Aquel día non puiden saír porque estaba mancado. Decidín comezar a miña
obra de arte naquela parede e, mentres preparaba novos pinceis, mesturaba
anacos de barro e trituraba as rochas, escoitei un forte berro que viña da entra-
da da cova. Quedei pasmado! O meu corpo comezou a tremer cando me dei
conta de que viña dun fero oso cavernario. Entón escoitei un ouveo longo e pro-
fundo; xusto despois, sons de loita e, de súpeto, o silencio...

Saín amodiño e vin dúas luciñas vermellas. Un lobo tumbouse diante miña.
Eu estaba morto de medo! Como o lobo non se movía, percorrín coas mans a
súa pelaxe e, entón, deime conta de que era unha loba preñada e ferida...
A pesar do medo que tiña, ía axudala! 

Cando chegaron os demais, decidimos deixar a loba na cova ata a súa re-
cuperación. Durante días deille auga e carne, acariñei a súa cabeza con agarimo,
pinteina na parede e púxenlle o nome de Lupus. Naceu así unha grande ami-
zade!

Unha mañá, Lupus marchou e eu chorei mil bágoas. Lupus foise só para ter
os seus cachorros nun recuncho afastado! Ela tamén me quería!

Ao pasar o tempo, os lobetos volvéronse mansos; os nenos da tribu me-
draron xogando con eles e novas relacións de amizade e axuda mutua fortale-
céronse.

Lupus morreu tras un novo encontro co oso cavernario por protexer os seus
fillos e mais a nós. Eu estou agora con ela na nosa nova cova do ceo, dende onde
vemos como os meus descendentes pasman ao ver a cara de Lupus na rocha
lisa; a nosa marabillosa obra de arte!
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ISMAEL RODRÍGUEZ IGLESIAS IES Pazo da Mercé, As Neves

COUSAS DA CREMA DA FILANTROPÍA

Eran tempos de verán. No Miradoiro sen nome estabamos sentados miña
nai mais eu, nos bancos de Espiños, observando a marabillosa paisaxe coñe-
cida popularmente como A ladeira do primeiro voo. Chamábana así debido a
que en agosto, curiosamente, as anduriñas facían unha danza arredor desta la-
deira que impresionaba a calquera que amaba a beleza natural. Querendo
romper o silencio que nos cubría, pregunteille a miña nai:

—Mamá, por que este mundo é tan fermoso e ao mesmo tempo tan des-
prezábel? —dixen eu, mentres me caía unha bágoa pola cara—. Por que eu, que
intento ser unha boa persoa co mundo, sempre me ataca? Non comprendo este
mundo e, cada día, menos.

—Charlie, síntoo moitísimo, pero este mundo é imposíbel arreglalo, e menos
con típex —dicía miña nai cun sorriso entristecido.

—E por que? Non hai máis persoas coma ti neste mundo, é dicir, cunha ideo-
loxía semellante á túa?

—Charlie, meu parruliño, actualmente o egoísmo, a discordia, os complexos,
a ambición por ter máis diñeiro e os males causantes de guerra son de ferro; e
a amabilidade, a empatía e o respeto mutuo son de papel —dicía cun pensa-
mento de lamentación ao traerme ao mundo—. O ferro non se pode borrar, e
o papel xa está queimado en cinzas.

Os dous, querendo escapar do mundo, miramos o Sol e desexamos ser coma
el; un ser que está a miles de quilómetros de distancia e pode observar a fer-
mosura do mundo, pero non sentir os males deste. 
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MARCELA RODRÍGUEZ PORTAS IES de Valga

REALIDADE

Amencín engaiolada, con frío, amarrada de pés e mans. Sentíame soa, pero
estaba moi acompañada. Dous homes, famentos de riqueza, mirábanme coma
quen mira un trapo vello, mais eu xa sabía que todo acabaría así. Eran dous
homes fortes e poderosos, que farían o que fose por ter un euro máis no peto,
pero xa os teñen cheos. Tamén os teñen cheos de bágoas e da suor dos meus
compañeiros. 

Chámome Xiana, teño 12 anos e son galega. Veño dunha familia loitadora,
que se desvela por un anaco de pan, mentres outros que non traballan nin a
metade contan con coches e casas de luxo que non merecen, que os gañan apro-
veitándose das pobres familias, de min e dos meus compañeiros. 

Con oito anos comecei a traballar, como escrava, nunha fábrica de roupa,
destas que venden camisas que todo o mundo pon pero que ningún sabe de
onde veñen; e veñen do meu inferno. Hai un ano e medio, miña nai comezou a
traballar nun xornal do barrio, polo cal me permitín saír daquel cárcere e deci-
dín contar a miña historia e o que alí dentro pasaba. Moitos cren que o que me
pasou só pasa na China ou en Tailandia, pero está moito máis preto do que pa-
rece. 

E por iso, polo que eu mesma publiquei nese xornal, estou a piques de des-
aparecer, por querer contar a verdade que moitos sofren en silencio.
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ADRIÁN RUBINES CASAL IES de Valga

A VISTA DESDE A MIÑA VENTÁ

Ao mirar pola ventá vexo cousas sinxelas pero, á vez, complexas. O primeiro
que vexo é a casa do meu molesto veciño. A casa está elaborada de pedra, cada
vez máis desgastada e con musgo.

A min chámame a atención que, entre os buracos das tellas, sempre hai
paxaros coas súas crías, pero na súa casa, non. Penso que ata lle cae mal aos
paxaros. Cara ao lado traseiro, está a excesivamente decorada casa da veciña,
que parece unha bruxa. No xardín hai altos carballos e piñeiros, antigos e ro-
bustos. As follas son moi peculiares, xa que no verán están vermellas e amarelas,
e no inverno non cambian de cor. Os troncos son tan grosos que hai buracos nos
que viven os paxaros, onde ás veces se asoma algún esquío aventureiro. Os ar-
bustos son tan densos que parecen un labirinto para os insectos, con saborosas
froitas que nunca puiden probar. A herba é tan alta que parece unha selva per-
dida no medio dun inmenso xardín. É un xardín máxico. Cara á dereita, vexo
os meus avós nas súas hortas apañando as leitugas e os tomates vermellos coma
o lume. Na esquerda, hai enormes campos de trigo entre os cales pasa unha pe-
quena estrada, coma calquera outra. Os campos teñen unha terra tan labrada e
remoída que parece que hai cabalos invisibles. As espigas de trigo teñen unha
cor tan amarela que dan a impresión de ser lámpadas. Ao fondo de todo están
as casas dos veciños, feitas de pedra. A miña ventá, que teño no tellado, é ma-
rabillosa, porque teño unhas vistas que non se conseguen nin cun telescopio.
Soamente asomarme e deixar que voe a miña imaxinación. E, pola noite, todo
isto convértese nun soño. Imaxínao.
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BEGOÑA SALGUEIRO GARCÍA IES  Núm. 1, A Estrada

AMENCER VERDE

A casa era grande, enorme, escondida nunha morea de árbores. As portas e
fiestras nunca se pechaban, aínda que nin o frío do inverno, nin o calor no verán
alteraban a nosa rutina. As camas penduraban do teito, nunca chegabas ata o
máis alto, e durmiamos como paxariños nos seus niños.

Viaxabamos nunha especie de barcos que navegaban sen auga, por camiños
sen marcar, sen sinais que te obrigasen a xirar nin obedecer; viaxabamos sen
rumbo na procura dunha supervivencia diaria. 

Os nenos non choraban, os vellos non enfermaban e ninguén se lamentaba.
Aínda que non había familias, todos eramos irmáns.

As loitas eran contra grandes animais que pelexaban con armas para nós des-
coñecidas e os que apenas conseguiamos derrotar. Moi de vez en cando, conse-
guiamos algunha presa e, por suposto, todo era unha festa. 

Unha mañá, a casa quedou baleira e sen ruídos, as camas desapareceran, todo
era pequeno e eu sentíame xigante, miraba por riba das árbores. Os ríos pa-
saran a ser pequenos regatos que eu podía parar coas miñas mans. De pronto,
vin aquela morea de auga ao lonxe, alguén me falara de que existían pozas de
auga inmensas nas que podías perderte e non volver xamais. Serían esas? 

Xa non había barcos nos que moverse, ninguén viaxaba comigo, pero eu
avanzaba máis e máis rápido cara a esa poza chea de auga que desprendía unha
cor verde que resplandecía, e sentía unhas voces ao lonxe que me chamaban
e berraban por min.

De repente, alguén, suavemente, me axitou o ombreiro. «Esperta. Esperta», di-
cíame.

Era a miña nai, chamándome para ir á escola.
Todo fora un soño... Ou sería unha realidade?
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EVA SALVADO FERNÁNDEZ IES do Castro, Vigo

PARTE DE MIN

Hai tanto ruído que nin as máis hábiles vendedoras de roupa interior son
quen de facerse oír. Hai tanta xente que entre o meu corpo e o doutras cinco
persoas non hai ningunha distancia. E hai tantas cores que só son capaz de fil-
tralas e absorbelas como se fose un pano, sen atoparlle sentido a nada. Non sei
para que viría aquí, ás doce da mañá, querendo ignorar que sabía —vaia con-
tradición— que non estaría soa, nin moito menos. É só que parece que nunha
feira non pode pasar nada malo.

Fáltame o aire. Consigo, non sei como, saír da multitude e refuxiarme nun
portal. Respiro fondo para recuperar todo ese osíxeno que perdín. Deben de
pasar uns vinte minutos ata que noto algo estraño. Levanto a vista e atópome
cuns ollos negros que me atan a eles nun nó imposible de desfacer. Eses ollos...
Inconfundibles. Unhas fotografías pasan a toda velocidade pola miña mente.
El baixa a vista e bota a correr. Non o dubido un intre. De volta na densidade
dos descoñecidos, aférrome a el polo seu brazo.

Mírame de novo con esa profundidade tan súa.
Aclaro a gorxa.
—Mira, sei que isto é moi violento e non me coñeces, pero eu...
—Toma —interrómpeme, mentres me tende algo que, sen dúbida, non es-

peraba ver na súa man—, pero non me leves á policía —suplica, cos ollos car-
gados de dor.

Perplexa, collo a carteira.
—Tranquilo —logro dicir—. Tes sorte...
Non sabe que hai unhas poucas horas, o seu irmán tamén me roubara algo

moito máis preciado que a carteira. Collera unha parte de min que eu nunca
recuperaría, esa parte de min que aínda vivía nos recordos xunto a el.
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MARÍA TORRES BARREIRO CPI Aurelio Marcelino Rey García, Cuntis

OLLADAS DE MEL

Os paxaros significaban esa liberdade que non tiñan, e a choiva e os tronos,
toda esa rebeldía que nunca se atreverán a manifestar. 

Estaban presas sen traxe de raias.
As dúas loitaron, mais era a sociedade a que lles pintaba trabas e lles poñía

gaiolas imaxinarias de prexuízos creados por eles. 
O seu corpo estaba na terra, mais a súa mente fuxiu como se non houbese

un mañá.
Soñaban con correr por un campo verde, espidas, cos pés fríos, coa pel de

galiña e cun sorriso de felicidade.
Experimentaron un cansazo físico e gustáballes, facíaas sentir vivas.

O seu corpo suaba e o seu corazón, case esquecido, liscaba, fortemente, sangue
por todo o corpo.

Morderon os beizos, tiráronse na herba e pecharon os ollos, gozando dun
rencontro con elas mesmas.

Pouco a pouco, o cuadrilátero de herba verde, mollada e fría na que estaban
a gozar foise facendo cada vez máis e máis pequeno, ata chegar ao punto de ago-
bialas e verse presas de novo.

A súa mente volveu á terra.
O autobús parou e, mentres saían, comezou a soar Fala de mel, de Sés. As

dúas se miraron, sabían que era o momento de mudar. Unha cun burka negro
e a outra cun vestido rosa que anuncian na revista de cada semana.
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AINHOA VIVEL COUSO IES Manuel García Barros, A Estrada

POMBAS BRANCAS E GARZAS MORENAS

«Recordo que estaba en Alemaña. Eu era reloxeiro dunha tenda non moi
grande en pleno centro de Berlín. Un día coma outro calquera, a guerra contra
os franceses comezou e, ao non ser de alí, para probar o meu falso patriotismo,
vinme obrigado a loitar por absurdas ideoloxías ao mando do káiser Guillerme
II. Marchei de servizo un vinte de maio. Flores. O arrecendo de margaridas, tuli-
páns, rosas, lilas, caraveis... Elas foron as únicas que por min choraron aquela
mañá fría de primavera. Cheguei ao campamento pouco despois, pero non son
quen de me lembrar do acontecido alí. Todo, incluso os rostros dos meus cama-
radas e superiores, na miña memoria non son máis que espellos de néboa, tan
efémeros como a vida mesma. 

»Nunha noite tranquila fomos atacados. Disparos. Gritos. Sangue, moito san-
gue. Non tivemos tempo a reaccionar. Escuridade. Negrura. Espesura. Era incapaz
de ver nada, de sentir nada. Lentamente, o silencio foise apoderando de todo. 

»E, en resumidas contas, así foi como eu, un dos moitos peóns, morreu na gran
guerra. Rapidamente e con moita dor. Sucios pensamentos e recordos confusos
son todo o que levo deste mundo. Pensándoo ben, resulta ata gracioso. O que
máis me doe non é ter que despedirme dunha realidade baleira tan pronto, senón
que é o feito de que xamais poderei voltar a vela. Miña amada. O meu único con-
solo son os restos das memorias sabor a laranxa que teño dela, de Galicia.»

O home rematou a súa explicación elevando a vista ao ceo, desexando poder
ser libre. Aquela figura de cristal e ósos que o escoitara tan pacientemente levantou
o seu gran e pesado corpo, estendeulle a xélida man e, cando ambos se tocaron,
o soldado galego converteuse en po.
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O CAMIÑANTE

Saín ás tantas da taberna do Moucho sen saber que pé ía diante e cal detrás.
E a miña Felisa... Ah! Se chego de volta, poñamos por caso, sen unha bola

de pan baixo o brazo, ou sen ter levado o lixo fóra ou, xa non digamos, se
entro pola porta pasada a unha e media da mañá co bafo fedendo a augar-
dente, é moi de seu latir coma can cérbero, cando non zorrega co pau da
vasoira no meu curuto. Entenderá vostede agora que bulise.

Virei a esquina e fun meterme nunha canella que coidaba que me serviría
de atallo. A senda, escura e atafegante, ía e viña diante de min. Non sabería
dicirlle canto camiñara cando oín o ruxir dunhas pisadas que semellaban
ecoar ao meu lombo. «Alguén torceu a esquina e está a facer o mesmiño tra-
xecto ca min», cavilei, espallando da miña mente a rareza dun camiñante
nocturno por eses sitios, pois tamén el podía pensalo de min. 

A medida que eu avanzaba, ía escoitando as pisadas cada vez máis preto
de min. «O fulano terá que estirar as pernas un mundo, xa que camiña ao
meu ritmo», dixen para min.

Apurei o paso, coas mans nos petos e a solapa levantada. O viandante
buliu tamén. Aguilloado pola anguria, ollei por riba do ombreiro e, fugaz-
mente, enxergueino. Unha figura escura seguíame arrimada ao muro. Botei
á carreira sen rumbo, torcendo á esquerda e á dereita sen pensar noutra
cousa que nas pisadas perseguidoras. 

Non foi até chegar a unha calexa sen saída que virei para me enfrontar,
con máis arrepío que bravura, á miña sombra. Proxectada na parede, cunha
pose ridícula, a figura lóbrega ríase de min. O son das miñas zancadas aínda
resoaba no ar.

DOMINIQUE HAROUN LÓPEZ IES Politécnico de Vigo

GAÑADORA na categoría de BACHARELATO/FP
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LUIS MIGUEL AGRA ÁLVAREZ IES Francisco Asorey, Cambados

FEITICEIRO RECENDO

O orballo caendo. Os pés descalzos. O paso acelerado. Os recordos da fría
delicadeza caída do infinito sobre a súa engurrada pel. 

Os anos deixaran de mala maneira unha dura pegada no seu corpo, pero non
impedían que o recendo do seu amor o chamase como el recordaba. Volverían
verse, volvería ser feliz.

Detívose nunha rúa antiga. O gastado son producido pola pica deteriorada
dun gramófono despistouno por un intre. O audio viña dunha ventá aberta pola
que se vía un salón no que as paredes estaban vestidas de antiga moblaxe e re-
cordos enmarcados. No interior viu un ancián maior ca el e a que se imaxinou
que sería a súa filla servíndolle unha conca de a saber que saboroso líquido.

A dor afloroulle baixo o peito. As visitas familiares á residencia da que aca-
bara de fuxir tornáranse máis tardías co paso dos meses, ata que se viu só. Os
esforzos dos coidadores por animalo non foran suficientes e a soidade fórao co-
mendo como o caruncho come unha cadeira antiga; ata este día, o día no que
deixou de verse como un cadáver a punto de suceder e fuxiu aproveitando un
despiste do persoal.

Continuou camiñando, o feiticeiro recendo que o conducía ata o seu amor
barría as lastradas rúas da vila. Sabía onde estaba o seu amante, o seu cupido, o
seu acompañante durante toda a vida. Sabía que se verían onde sempre o fixe-
ran, no final do dique de Tragove.

Desexaba abrazalo, mergullarse no seu aroma... O cansazo e a molladura non
lle impediron chegar ao seu destino. Ao chegar ao extremo do pequeno dique
detívose, ficou mirando cara ao horizonte, cara ao mar, e cos ollos zumegantes
de bágoas de ledicia dixo:

—Meu amor.
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JULIA BAENA PAZ IES Valle Inclán, Pontevedra

AMOR MOÍDO

Nunha cidade calquera hai un home sentado nunha bonita cafetería. Ten
o cabelo cano e a cara sucada polas marcas do tempo. Está inquedo e, mentres
finxe ler o xornal, bebe a sorbiños auga con limón.

De súpeto, entra no local unha fermosa muller coa vida xa andada, pide na
barra un café e toma asento nunha mesa diante do home. No intre que dura un
segundo, os dous intercambian unha mirada e sorrín con complicidade.

E así todos os días, sempre á mesma hora, chova, trone, neve ou faga unha
calor opresiva. Endexamais falan, nunca se sentan xuntos, pero chégalles coa
presenza do outro e coas palabras que se transmiten no seu quedo ollar.

Uns días máis tarde e coma sempre, a muller entra na cafetería, pide un café
e séntase na súa mesa. Pero desta vez, cando os seus ollos van na busca do amor,
descobre que a cadeira está baleira.

Van vinte anos dende todo aquilo e ninguén se lembra xa daquel par de an-
ciáns namorados. Hoxe, o Café do Século cumpre cen anos e, para conme-
moralo, colgan da parede a vella fotografía da inauguración.

Se alguén se achega a mirala, descubre que entre a multitude en branco e
negro, un neno e unha nena míranse sorrindo.
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SARA CARIDE BLANCO IES Ramón Cabanillas, Cambados

PEGADAS

Ocorrera un decembro calquera. 
A cidade cheiraba a café e as folerpas de neve caían incesantes. 
A primeira vez que se viron ela estaba na porta dun supermercado, a tres

cartóns do chan, coas mans escuras e sucias ocultas baixo unha tea xa inútil de
tan roída.

Podería dicir que a primeira vez que se atoparon comezou a querela.
Pero el era un home de ben e eu non vou mentirvos.
Un home de ben non sente cariño sen diñeiro polo medio.
Endexamais se lle ocorrería amar unha vagabunda.
Podería dicir que empatizou.
Que lle proporcionou casa e unha oportunidade para facer as cousas ben.
Pero el era un home de ben e eu non vou mentirvos.
O único que sentiu naquel momento foron ganas de soltar unha moeda,
que caeu sonora no cartón de leite,
como caen as esperanzas de quen o perdeu todo.
Foron vinte céntimos o prezo da súa xenerosidade.
A segunda vez que se viron foi nun comedor social. Fronte a fronte.
El cun noxento traxe que tempo atrás fora azul.
Ela cos mesmos farrapos de sempre. 
Comían un xelatinoso puré de patacas. 
Despois un iogur. Unha froita algo pasada. 
O tempo.
E ela marchou, deixando tras dela ese cheiro a vagabundo rancio e vinte cén-

timos sobre a mesa.
A terceira vez que se viron era un xullo de quen sabe cando. 
Baixo a sombra dunha árbore inhalaban esperanza e exhalaban impotencia.
E vían os nenos xogar. Os comercios venderse. 
A explotación apoderarse do mundo. Pobreza, emigración, fame, inxustizas.
Nin sequera vinte céntimos xa nos seus gastados petos. 
Vían demasiado, pero non había nada alí.
Salvo el e ela. 
Home de ben e inmigrante.
Botella de vodka, vida precaria,
demasiados soños incumpridos e a vida pasando a través de si.
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CARLA CASTIÑEIRAS GARCÍA IES de Valga

LEMBRANZAS

Atópome nunha habitación escura, sinto que levo encerrada aquí anos. Pre-
ciso escapar. Saio de aí. Encontro un corredor. Boto a correr pero segue sen
haber luz. De súpeto, creo distinguir ao lonxe un recordo. Literalmente. Estouno
vendo, diante de min. Son eu de rapaza, na escola. Estanme empurrando, in-
sultando. Doe. Marcho.

Sigo correndo. As lembranzas da miña vida estanme perseguindo e son esas
as que máis queiman. É curioso, sempre pensei que a memoria era unha artista
estraña, que redebuxaba as cores ao seu antollo, para deixar só no recordo as
curvas máis conmovedoras. Doume conta de que non. Paro. Vou máis devagar.
Analizo as imaxes que teño diante. Fíxome nunha delas. Volvo ser eu, este re-
cordo é de hai pouco. Estoume mirando no espello. Aflora un sentimento: noxo.
Preciso parar. Deixo de mirar. Preciso saír. Como? Non sei onde estou. 

Continúo avanzando. Vexo unha imaxe. Non é coma as outras. Atrévome a
mirala. É miña nai e estame acariñando o pelo. Un sentimento: amor. Empezo
a entendelo. Volvo correr. Procuro unha saída, unha saída, unha saída... algo.
Vexo algo. Si, é o que penso. Dúas fiestras. Achégome. Sae auga de dentro delas.
Parece que choran. Miro para fóra e vexo nun papel palabras que falan da tris-
tura. Sóanme. Creo que as escribín eu. E entón compréndoo todo. Xa sei onde
estou. Como vou saír de aquí? Como vou saír de min?
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PAULA ESTÉVEZ CASALES IES Castelao, Vigo

O PRÍNCIPE ENFEITIZADO

Ollouse un intre no espello e endureceu as faccións, censurando o que vía.
Repetíase a batalla de todas as mañás, unha loita perdida de antemán entre a
imaxe que quería reflectir e a que posuía. Seguiu as liñas do seu ventre enriba
da roupa e ascendeu cos dedos. Tras rozar os pequenos seos, deixou caer a man.

Despois daquel repaso diario peiteouse, colleu a mochila e saíu correndo.
No instituto aburriuse, coma sempre. A conversa de sobremesa cos seus pais

foi unha farsa anteriormente pactada; a tarde, un enfrontamento cos libros de
texto. Nin sequera acendeu o teléfono: non tiña amigos cos que falar.

Chegou a noite e deitouse: ese era o único momento do día no que era feliz.
Só nos seus soños sorría; aínda que non puidese verse, sabía que o seu corpo
era ancho, plano no peito e cun membro colgando entre as pernas, tal e como
debía ser.

Sentía que cometeran un erro ao «envasalo», sempre o soubera: os seus pais
lograran acalar aquela sensación durante algún tempo, pero agora o segredo
da súa masculinidade oprimíao e facíao sufrir.

Nunca lle gustara ser unha nena. Cando o chamaban polo nome que lle im-
puxeran ao nacer, sentía que vivía nunha mentira. Non quería nin os vestidos
de princesa, nin xogar ás bonecas, nin a melena longa; pola contra, desexaba
estar cos rapaces e levar os pantalóns do uniforme: ansiaba aquel órgano que
só posuían os homes.

Espertou, coma sempre, cunha sensación de desencanto, metido naquel
corpo que non lograba entender, preso. Tiña as fazulas brancas e os ollos mo-
llados en bágoas.

Tras escoitar os berros da súa nai ergueuse, vestiuse e foi ao baño. Ollouse
un intre no espello e endureceu as faccións.

O príncipe estaba atrapado na torre, preso por unha maldición moi par-
ticular.
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LAURA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ IES A Xunqueira I, Pontevedra

VIAXEIRA

A humidade deste océano estremece ata o recuncho máis profundo do meu
ser. Déixeme, mar, fluír. Fluír nun devir e sentir a viveza do teu corazón. So-
mérxome coma un arroaz aloumiñando suavemente as túas ondas, e xogo entre
a area do teu berce. Ledicia salgada. 

A calor comézase a sentir neste meu novo fogar e o ceo chámame a berros.
Case sen me decatar, fundinme con el entre unha multitude de copias exactas a
min e voei. Voei coma unha gaivota sucando o puro vento mareiro do Atlántico.
Que beleza! Todo reloce baixo o gran luceiro do ceo. 

«O mundo está baixo os meus pés», pensei.
Pronto a escuridade se cerne sobre nós e o xélido e húmido ar da noite esco-

rrega polas xanelas, polas árbores e polos valentes que camiñan baixo o inter-
mitente lueiro. Dorme o mundo e eu síntome libre e viva, escintilando no
firmamento.

Corre o tempo. A mañanciña loce por riba das montañas e cen raios de luz
cegan o orballo da noitebra. O mundo cobra vida de novo e a miña viaxe con-
tinúa.

É entón cando o sinto. Sinto a miña esencia, sinto o ceo cargado de enerxía,
sinto a humidade de novo. Que máxico! E caio, sen poder evitalo, caio, coma
unha fermosa bágoa do firmamento.

E chove.
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ROCÍO FRANCO GONZÁLEZ IES Politécnico de Vigo

VERBAS NO AR

Observo a xente camiñar, asolagada no murmurio incesante dos seus pen-
samentos. Nalgún intre se detiveron ante o silencio? 

Os seus ollos esfumaban o reflexo no que eles se atafegan sen ver o seu propio
rostro.

O diálogo interno esmorece, e a rapariga érguese do banco e ponse a ca-
miñar. Nun anaco do paseo repara no que semellan ser as tapas dun libro esluí-
do polo devalar do tempo.

Xa no escritorio do seu cuarto, invadido de libros, ela séntase e aloumiña a
cuberta do libro que fora despoxado das entrañas. Sorrí, abre os ollos e colle
unha morea de follas que fixa ao libro, devolvéndolle así a vida. O bolígrafo
escorrega sobre a primeira folla e comeza a escribir:

«Publicado na alma de cada ser.
Entrega este libro a outra persoa, pois é propiedade de toda a humanidade.»
Ao día seguinte, namentres paseaba, olla para unha señora elegantemente

traxada falando polo móbil. A rapaza entrégalle o libro e esta amosa un aire de
desconcerto ante o acontecido. Abre o libro e bótalle unha ollada rápida. Acto
seguido, reacciona con indiferenza e chímpao na primeira papeleira que atopa.
A moza achégase á papeleira e recupera o libro. Continúa camiñando e de alí a
un chisco repara nun vagabundo e vai onda el. Outórgalle o libro e afástase.
O mendigo sorrí ao lelo e comeza a escribir nel.

A ledicia impregna o rostro da rapaza. Este será o comezo do efecto do-
minó que provocará o voo de sentimentos que vibran na alma, permitindo par-
tillar con todos aqueles que acepten deterse, por un intre que sexa.

O libro emprendeu a viaxe, pois as ás foron e son as mans de cada ser hu-
mano; as follas, o latexar de cada ser e, as verbas, a vida que lle outorgan fer-
mosos seres creadores.
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NEREA GOYÁS GONZÁLEZ IES A Sangriña, A Guarda

QUE É A VIDA?

O vento sopraba forte en días tan animados. O mar tiña o seu propio soli-
loquio no teatro da vida. O ceo seguía deprimido pola repentina fuxida do sol.
A natureza volveu ser a protagonista despois de tanto tempo oculta na calixe. 

O cláxon dun coche sacoume dos meus pensamentos. Pechei os ollos co re-
cordo da miña alma precipitándose na escuridade; non sei canto tempo puido
pasar dende que mantiven a mirada conxelada. Cando os abrín, vin o meu re-
flexo no espello do meu baño. Todo era estraño, pero non lle dei importancia;
supuxen que aínda seguía durmida. Recordei que hoxe era o aniversario de
Xulio, rapidamente prepareime e saín ao seu encontro. Camiñando, meditei
sobre se lle gustaría o meu agasallo: dúas entradas para ver a representación de
Luces de Bohemia. Pareceume apropiado porque sei que adora Valle-Inclán
pero, sería un regalo acertado?

Deixei de darlle voltas ao asunto, «todo sairía ben», pensei.
Volvín somerxerme na miña mente, xogando cos versos que recitaba a ci-

dade.
Apenas quedaba camiño para vernos, só tiña que cruzar dúas rúas máis; un

home con maior presenza ca o baile caótico da urbe insinuoume que me acer-
case. Era desconcertante e, a pesar diso, fíxenlle caso. O meu cerebro non res-
pondía as miñas chamadas, estaba baixo o seu control.

Xa nas súas xélidas mans miroume e, co corazón a punto de me saír pola
boca, absorbeume a alma. Meteuna nunha lámpada que suxeitaba unha das
súas osudas mans. Nese mesmo instante, un vehículo impactou contra nós, con-
verténdonos en po.

Xa non volvín ver a miña efixie. Agora escoito vellas batallas que murmura o
vento cando a noite decae e as bestas só buscan almas.
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ALBERTO JUNCAL RODRÍGUEZ IES Valle Inclán, Pontevedra

XEADO DE RECORDOS

Non sabería dicir cal é o meu sabor de xeado preferido, diría que o de amo-
rodo, pero o de chocolate... Contareivos por que non me decido.

O outro día estaba comprando o meu favorito, o de amorodo, entón unha
beleza de mirada coralina e intimidantes cadeiras entrou na tenda. Pasei a vista
por ela pero, á parte dos ollos e o traseiro, non me interesou. Con isto collín o
xeado e volvín á casa. Ao día seguinte cruceime con ela no bar e decateime
das faccións dignas de ser esculpidas da muller, unha cara que louvar e un
corpo de admirar e non tocar. Inviteina a tomar un xeado sacando valor de
non sei onde, talvez da visión dun futuro xuntos. Ela accedeu e, mentres eu
collín o rosiña, ela decidiu comprar un marrón. Recordo o sabor do chocolate
nos seus beizos esa noite.

Hoxe estou no mesmo supermercado e non me decido. Adoro o amorodo,
pero o chocolate tráeme eses recordos. Hei de dicir que ese «outro día» foi hai
trinta anos, despois estivemos casados ata que, hai cinco, faleceu. Son eses recor-
dos do matrimonio aos que quero retornar, pero non sei ata que punto o pasado
debe quedar atrás. Quéroa aínda, pero teño oitenta anos e encóntrome terminal,
pode ser o meu último xeado. Se é así, que sexa con ela. Chocolate para o corpo
e recordos para a cabeza.
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LUCÍA PÉREZ VIDAL IES de Valga

MIRANDO A OUTRO LADO

Chegou do colexio moi leda, viña cantando e brincando. Na porta da casa
agardábaa a súa nai cun sorriso, coma todas as tardes. A nena deulle dous bicos
coma todos os días, sen decatarse que a súa nai cada día estaba máis feble e mi-
rrada; para ela seguía sendo a nai máis fermosa do mundo.

Mentres merendaba, a nena non deixaba de parolar e contarlle todo o que
lle acontecera na escola ese día. Moi contenta, contoulle a súa nai: 

—Estou moi orgullosa do meu cole; hoxe dixo a miña mestra que hai que
axudar os meniños pobres de África. Vamos facer unha obra de teatro e co-
braremos entrada para mandarlle os cartos aos pobres de África. 

—Que xenerosos! —díxolle a nai.
—Si, todos os meus mestres son moi xenerosos e pensan sempre nos máis

necesitados. E din que van facer máis cousas para conseguir cartos e poder man-
darllos. A veciña tamén mete moitos cartos no sobre do Domund. Que pen-
dentes están todos das necesidades dos demais!

—Que xenerosos son todos! —comentou a súa nai.
—Mamá, agora que me lembro, díxome a mestra que se non levo o material

escolar vaime ter que suspender.
—O que digo eu. Que xenerosos! —dille a súa nai cun simulacro de sorriso.
—Si —respondeulle a meniña metendo na boca un anaco de pan duro; men-

tres pensaba en que feliz era parolando coa súa nai mentres xogaban a que
comía un bocadillo, hoxe de chourizo, mentres en realidade comía un bocadillo
de pan con pan que a súa nai atopara no caldeiro do lixo da veciña.
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FABIO RIVAS PARDO IES A Xunqueira II, Pontevedra

ESQUEZO

Todas as noites, a iso das dez, Assur achegábase paseniño á porta do noso
cuarto, púñase nunha postura defensiva e comezaba a ladrarlle á nada: alzaba
a vista e, contra un punto fixo, mostraba os seus dentes, gruñindo e ameazante,
como se alí houbese alguén.

Noite do 15 de maio de 2015
—Dime que ti tamén o escoitas —murmuroume—. Por favor. Dime que ti

tamén o sentes. —Insistíame.
Eu facía o durmido entre bágoas e calafríos. Sentíao ben. Oíao.
A cama era de matrimonio, grande e adaptada para nós os dous. Ela dá-

bame patadas suaves e fortes, mais eu seguía facendo o durmido. Non quería
outra cousa. Durmir, tan só iso.

«Durme, por favor —pensaba—. Todo isto é un soño.» Pero eu facíame o
durmido.

Mañá do 16 de maio de 2015
—Dime todo o que sentiches onte. Por favor —pedinlle, cangado, mentres

revolvía o café coa culler.
Levaba alí máis de sete minutos, estaba conxelado. O café tamén.
—Sabía que non durmías. Fillo de puta —respondeume.
Eu comprendino. Ela rompeu a chorar e comezou a narrar, mentres eu, atento

e cada vez máis asustado, lembraba tal e como ela relataba o ocorrido. 
A porta do cuarto abriuse moi lentamente, pero non tanto como para que

non se deran conta. Assur gruñiu, pero ao instante saíu do cuarto co rabo entre
as pernas.

Unha sombra mirábaos: era tan fermoso observar unha parella nova dur-
mindo... Pero esa sombra sabía que ningún durmía. Pum pum pum, soaban
uns pasos. A sombra aproximouse ao pescozo do home, cheirouno e deixou
que o seu hálito percorrese as costas del. Pum pum pum, afastouse do home. A
sombra aproximouse ao pescozo da muller, cheirouna e deixou que o seu hálito
percorrese as costas dela.

Esa sombra deitouse entre eles.
E sorría.
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ANDREA TABOADA RODRÍGUEZ IES Indalecio Pérez Tizón, Tui

A DESPEDIDA

11-11-1918
«Les armes furent, de tous temps, les instruments de la barbarie.»

Charles de Gaulle

Mon amour:
Xa é de noite. As estrelas míranme dende o ceo alleas á masacre mundana.

Non sopra o vento, non se move unha alma. Xunto ao lume as tímidas notas da
harmónica de Antoine rompen o silencio sepulcral. Aínda que todo semelle
estar tranquilo, os nosos músculos están en tensión e listos para empuñar as
armas. Xa non sei o que é durmir tranquilamente entre as mantas, ao quente, e
teño os pés húmidos. 

Supoño que esta carta debería ser un sinal de esperanza, pero non o é. Síntoo.
Non te podes imaxinar as barbaries que vivín, non llas desexo nin ao meu peor
inimigo. Os rostros desfigurados polos balazos e as bombas. O fedor a putre-
facción dende as trincheiras. As vidas inocentes. A melodía constante dos cas-
cos. O impacto dunha bala perdida que atravesa o cranio, bloquea o cerebro, a
respiración faise máis lenta, os ollos póñense en branco, o corazón deixa de la-
texar e todo se torna negro mentres toda a calor humana foxe do corpo. 

Xa sei que todo rematou. Quero que saibas que non creo en bandeiras, senón
na nosa familia, todo o fixen para que estivésedes a salvo. Non podo volver, esta
guerra rematou e eu con ela. Non podo máis. Paréceme escoitarte agora, disme
que non me renda, pero a miña tarefa aquí terminou. Marchei da casa a pesar
de que esta tarefa me estaba prohibida... De acordo, Alan, son unha teimuda. 

Chloé
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RAMÓN TORRES CHAVES IES Ramón Cabanillas, Cambados

SICARIO

Cando o chamaron para dicirlle que o ían matar non se sorprendeu. Sim-
plemente colleu o seu caderno de peto de tapa vermella e, como facía sempre
que lle mandaban un encargo, anotou o nome xunto ao resto, como unha vítima
máis. Deseguido pechábao, colgaba e saía do apartamento.

E agora alí o estaba, sentado na solitaria terraza do Dorna pensando, entre
calada e calada, en como tería pensado Clara Lago matalo. Había que ter valor
para querer matar un asasino. Esmagou a cabicha no cinseiro e bebeu un trago
da pinta.

—Oia, señor —dixo unha voz ás súas costas. 
El xirouse alterado. Era só unha nena duns doce anos, que lle sorría ino-

centemente. Por que non a escoitara achegarse?
—Caeulle isto —e amosoulle o seu teléfono móbil. Instintivamente levou a

man ao peto do pantalón onde acostumaba poñelo, estaba baleiro, non o escoi-
tara caer. 

Desconcertado, colleuno e deulle secamente as grazas. A nena despediuse
educada e, sen perder o sorriso, marchou satisfeita dando saltiños. 

Contrariado, levantouse e marchou para a casa. Xa estaba anoitecendo.
Un malestar percorríalle o corpo, era incapaz de concentrarse. De súpeto,

escoitou pasos ás súas costas, púxose alerta, pero non alterou o paso. Ao dobrar a
esquina que levaba ao seu portal, acelerou e agochouse no descanso. Levou a man
ao peito e tensou o percusor do revólver. Agudizou o oído, os pasos afastábanse.
«Falsa alarma», díxose, e entrou no seu edificio aliviado, xa estaba a salvo.
Que lle preocupaba? El era o profesional.

Ao chegar fronte á súa porta buscou a chave e, con calma, xirouna na pe-
chadura; e non foi ata o intre no que un xordo asubío lle perforou o peito cando
se decatou de que, antes de saír, deixara esquecido o teléfono no moble da en-
trada.
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JULIA VIQUEIRA VALERO IES de Valga

O TRÁXICO DE CERRAR UN LIBRO

Dende onde se atopaba podía oílas con claridade. Falaban de forma tranquila
pero apaixoada sobre libros, eran esa clase de lectoras que se somerxen na his-
toria dende a primeira páxina ata a última frase, desas que devoran libros un
tras outro e das que se paran xusto despois de acabar para reflexionar sobre o
que acaban de ler. Unha delas era esa clase de lectoras que dende o principio
ata o final conecta cunha personaxe e nunca poderá ser decepcionada, pase o
que pase, será a súa personaxe favorita, para ben e para mal, das que a veces pa-
rece que está na súa pel e que vive o que o autor escribiu. Falan as dúas de como
en ocasións se namoran de personaxes e do triste que é deixalas atrás cando se
acaba o libro, de canto dariamos por facer a historia un pouco máis longa para
ler máis sobre elas.

Algo máis ao lonxe, Olivia escoita falar de canto se namorara da personali-
dade de certa personaxe de certo libro, de como desexaría encontrar alguén
así na vida real. Ela recorda cantas veces a viu pegada ao libro cun café ou co
pelo revolto, case durmida pero ansiando proseguir lendo, cantas veces a viu
chorar e rir, como fregaba os ollos espreguizándose acabada de levantar, co-
llendo o libro e buscando a páxina na que estaba cando Morfeo a levou nos seus
brazos.

Olivia escoitábaa e as letras de FIN na última páxina borrábanse. Olivia cho-
raba porque tamén se namorara dela, pero esta cerrara o libro ao final. Só an-
siaba un par de capítulos máis para vela de novo pasar as follas somerxida na
historia, querendo saber máis da protagonista, querendo saber máis dela.
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A ETERNA BAILARINA

Vaivéns, voltas e reviravoltas, homes con chapeu que pousan delicadamente
as mans na sensual zona onde rematan as costas femininas... Montmartre é
un barrio danzarín. Hoxe o ritmo da danza popular no Moulin de la Galette
é máis acelerado ca nunca, como se os pés dos seus bailaríns anhelasen
mergullarse nunha cadencia infinita. Todos semellan estar invadidos por
unha ledicia contaxiosa. Porén, ninguén se dá de conta do que realmente
acontece dentro da escena. No baile hai nenas, pero as nenas non queren
bailar. Non lles convence a idea de que os brazos dos homes limiten os seus
movementos. Elas desexan romper o círculo da praza e danzar en liberdade.
Soñan con despoxarse dos corsés que as súas nais lles apertan todos os días. 

Xiana interpretou dese xeito o cadro Baile no Moulin de la Galette desde
que o contemplou por vez primeira. Esa noite, a aldea quedara sen luz cando
ela se dispuña a ler (ultimamente pasaba as noites entre libros). Achegouse
á fiestra e ollou un panorama sumido na escuridade. Meteuse na cama e
sentiu que a noite insería aquela casa entre as súas mans, disposta a esmagala.
O medo de que el entrase pola porta en calquera momento acentuouse.
Tremía. Necesitaba pensar en algo que, no medio daquela negrura, lle ache-
gase luz. Pensou en Renoir, nas súas pinceladas luminosas, e somerxeuse no
seu prezado cadro. Porén, desta volta atopou a praza baleira ata que, de sú-
peto, ela mesma saíu dunha esquina e comezou a danzar en círculo. O espazo,
antes cercado, volveuse infinito. Mentres o soño se facía máis profundo e
mentres na súa face se esbozaba paulatinamente un sorriso ben grande, un
verme entraba pola porta. Xiana estaba a piques de perpetuarse como a
eterna nena libre; a bailarina que conquistaría, sen corsé, un espazo sen
fronteiras.

TAMARA ANDRÉS PADÍN IES de Poio

GAÑADORA na categoría de ADULTOS
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MANUEL CUERVO SOTO IES de Tomiño

MORTOS VIVENTES

Cando cheguei ao instituto atopei a aula chea de zombis. Ao principio pensei
no cambio de temperaturas; instintivamente limpei os lentes, pero a situación
non mellorou en absoluto. A lividez é bastante habitual nos rapaces que cada
vez pasan menos tempo xogando na rúa, pero as contusións e, sobre todo, as
mutilacións, eran demasiado visibles incluso dende a miña mesa de profesor.
Había rapaces aos que lles faltaban os ollos, as orellas. Pouco a pouco funos re-
coñecendo: a esa rapaza tan larapetas faltáballe case toda a cabeza, quedáballe
só a boca que, coma sempre, non deixaba de falar. A outros, os máis calados,
faltáballe toda a gorxa, a lingua, a mandíbula. Algúns non podían coller o bo-
lígrafo porque lles faltaban os dedos, as mans e incluso os brazos; estes últimos
eran os que nunca levantaban a man para responder cando eu facía algunha
pregunta. Aos que nunca saían ao encerado faltábanlle as pernas. E á maioría
deles faltáballes boa parte do cerebro e mesmo o cerebro enteiro, todo isto vi-
sible a través de enormes furados nos seus cranios. Xa tirando cara ao final do
recreo ata atopei un rapaz ao que lle arrincaran o corazón.

Coma sempre, a aula quedou baleira en canto soou o timbre e eu quedei alí
culpándome: a cada rapaz faltáballe aquela parte do corpo á que non lle daba
uso ningún nas miñas clases. Eu non son mal profesor, pero ás veces perdo bastante
tempo tentando recuperar a orde que non fun quen de establecer dende o principio.
«Se tivese máis tempo», pensaba, «se tivese máis tempo»...

E o timbre seguía a soar.
Entón empecei a sentir un tremor. «Se tivese máis tempo»...
Non durmas, cariño, tes que ir traballar!
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MARÍA DIOS FERNÁNDEZ CEIP Torre Illa, A Illa de Arousa

A VIAXE DE CANDELA

Que bo estaba este almorzo, hoxe parece que estaba moito máis bo que de
costume.

Parece que este día vai ser algo especial, aínda que non hai moitos cambios. Eu
sígome bañando na miña piscina que sempre ten a auga na temperatura axeitada
para min, isto si que é vida, almorzar na piscina non o fai calquera.

A maioría das veces non teño moita luz, está escuro, pero iso non me im-
porta porque sempre escoito unha voz moi agradable que me fala e me tran-
quiliza; ademais cántame cancións, e a min gústame bailar ao son delas ou
simplemente das melodías que me murmura, faime sentir moi ben.

Que é isto?... Que está pasando? A piscina estase baleirando e eu estou esco-
rregando polo mesmo sitio polo que sae a auga, intento loitar con todas as miñas
forzas, pero algo me atrae a ese buraco, eu non quero coarme, pero é inútil, vou
dereitiña de cabeza ao buraco e sinto que se me cola a cabeza.

De repente, vexo unha luz moi brillante e unhas formas moi raras que se
moven; alguén me suxeita da cabeza e fai que todo o meu corpo saia para fóra. 

Teño medo, todo isto é moi estraño para min e só podo comezar a chorar,
sinto que limpan o meu corpo e fálanme, pero eu sigo chorando. De súpeto, es-
coito a voz que me facía sentir ben cando estaba na piscina, voume cal-
mando pouco a pouco e paro de chorar cando oio dicir: «benvida ao mundo,
miña filla Candela. Por fin che vexo a cariña fermosa que tes».
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JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ VENTÍN CEIP Álvarez Limeses, Pontevedra

QUERIDA MIÑA

Querida miña:
Son tantas as cousas que quero contarche, miña raíña... Fáltannos as pa-

labras. Tiña que dicirche que non foi o noso un amor a primeira vista. Ao pri-
meiro víate indecisa, coma o teu nome. No teu interior, cidades amuralladas.
Precisei de contacto, de pasar tempo xuntos, de percorrer contigo camiño. Que
bonita palabra vindo de ti, que es meta tan soñada! Pasou tempo, invernos alou-
miñados coa túa poalla no meu tellado. Atravesei prados, ríos e arboredas, co
saír do sol e o pórse das estrelas, pero non me decatei de toda a túa beleza de in-
mediato, non. Foi ao empezar a reparar nesas formas marabillosas que a luz che
descobre, na harmonía que o vento lle imprime ao teu cabelo, piñeiros a carón
do mar. Contigo aprendín a mirar. Lembro a paisaxe da Lanzada, onde a terra
se mestura coa area, coas aves mariñas por enriba de nós, onde gocei cos cinco
sentidos. Que fortes apertas naquela praia, ondas do noso océano! 

Vin que non es de moito adornarte. Enguedellos de xoias e tesouros da moura
endexamais descubertos. Ben que che gustaba que te pintasen, sobre todo Da-
niel. Cantos quedaron engaiolados! Uns namorados da túa voz, como Eduardo;
outros cantáronche. «Fermosa», chamábate Ramón. Lendo a Balbino, que finou
o ano pasado, doume conta de todos os que te admiraban! Bágoas e tinta de-
rramadas a partes iguais, xente abraiada polos teus valores. Bondadosa e ho-
nesta, respectuosa e agradecida, tamén festeira de moita retranca. Traballadora
e solidaria coma ningunha, ou non te lembras do barco?

Todo axudou a namorarme.
E tanto custa separarse de ti que ata palabra propia ten o sentimento. Pedro,

que non era de aquí, falaba do amor cando alcanza a súa cima: morriña.
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XAIME ESTÉVEZ VILA IES Álvaro Cunqueiro, Vigo

TÍMIDO E CALADO

Carme camiñaba pola lama do monte, ela non sabía que parte do seu per-
corrido coincidía co camiño portugués ao seu paso por Mos. Tiña que chegar
á praia de Cesantes antes das once da mañá, e dende a parroquia de Torroso a
Redondela facía falta o tempo. Pasou por Guizán, onde o seu home ata hai
pouco fora mestre, e xa estaba case chegando á parroquia de Vilar de Infesta.
Aínda quedaba unha hora de camiño. Cada martes de mañá permitíanlle ache-
garse á illa de San Simón, onde estaba  Abilio dende o mes de xaneiro. O ruxe-
rruxe da parroquia era que o cura de Louredo o denunciara como a outros
mestres da república que agora amolaban os golpistas, ademais Abilio fora coor-
dinador do partido de Castelao... Leváballe roupa e comida para deixarlle no
lazareto, para que non collese unha enfermidade con tanto frío, humidade e
miseria colectiva naquel lugar maldito.

Con só trinta anos Carme era nai de dous nenos e dúas nenas entre un e oito
anos, unha familia que vivía dignamente entre o campo e a profesión paterna.
Todo mudou tras o decreto no que destituíron do seu cargo a moitos mestres
republicanos. Sen traballo, humillado e apresado, a familia quedou nunha si-
tuación de pobreza extrema. Carme deixou o paquete coas cousas e saudou de
lonxe o seu home cun sorriso de esperanza, o mesmo que lle devolveu el dende
as rochas, non quería preocupalos de máis..., ela tampouco. Na carta que lle dei-
xou nin se lle ocorreu comentar que a filla pequena morrera o día anterior, nin
que estaba preñada de catro meses...

Loliña naceu en setembro. Non coñecería nunca o seu pai. Tardou oitenta
anos en falarlle disto aos seus fillos. Agora xa sei por que son tímido e calado.
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JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ IES Alexandre Bóveda, Vigo

UN MUNDO DE ABSURDOS

Hoxe é un deses días de novembro no que as sombras do outono fan reinar as
noites case ás cinco da tarde, esa hora mítica na España da tauromaquia.

Un mes que tamén fala de mortes e de nostalxias, construíndo misterios na-
cidos da ignorancia.

Na escola non se comenta outra cousa: como se lle ocorreu a Pedro entrar a
xogar na mina abandonada de uranio.

Hoxe van velo á súa casa o seu grupo de amigos, sempre unido e sen fisu-
ras, xamais lle importou o que dirán, nin moito menos as rifas que lle caían por
cada tropezo descuberto.

Era un grupo moi compacto, tanto que ata unha dor de moas era un duelo
compartido para quedar tras o cristal translúcido da ventá do dentista, cos ollos
pegados evocando unha dura batalla mentres aquel ruído tradeaba a súa ima-
xinación e a boca do seu amigo.

A súa casa estaba ao fondo da rúa, xusto ao lado do valado da base de fo-
guetes americanos.

A súa nai abriulles a porta e todos quedaron estupefactos ao ver que ela, o
pai e ata a avoa, estaban calvos. Ningún dos nenos se atreveu a preguntar por
aquela alopecia familiar, pero ao abrir a porta do seu cuarto a súa sorpresa
foi aínda maior ao ver que Pedro se atopaba dentro dunha burbulla de plástico
en forma de nave espacial e cun montón de tubos conectados ao seu corpo.

—Sabedes? Estoume preparando para ser astronauta. Verdade, mamá? Xa
vedes, que duras exixencias!

Sen saber moi ben o porqué, ninguén cuestionou o argumento e, tras unha
despedida chea de afectos, marcharon en silencio.

Dous días despois as cámaras de moitas televisións nacionais xuntábanse
diante da casa do neno para presentar un novo programa chamado: «Todo pola
fama (e a pasta)», ao parecer un reality show sobre familias que inventan o que
sexa por ser famosas.
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XABIER GARCÍA RODRÍGUEZ CEIP Xesús Golmar, Lalín

SOLPOR

Pechou os ollos. A noite era escura, densa, e a choiva cubría o espazo do que
o aire desexaba escapar. Non sempre fora así; antes a frescura tinguía dun verde
claro, case que blanco, un camiño serpeante pero posible, e mesmo a luz das es-
trelas, ao lonxe, suxería un destino.

Agora era diferente. Agora até a intención e o propósito semellaban so-
metidos á gravidade da terra. O soño que antes voaba, esgotábase agora absor-
bido pola fría e áspera pedra.

«Non durmas!», sentiu resoando metalicamente de fondo, demasiado lonxe
como para ser real. «Non durmas!» Mais o son esvaecíase e as palabras fuxían
para sempre, esquecidas.

Entón tratou de lembrar. Para non desaparecer. Pero as lembranzas seguiran
as palabras, fuxiran tamén, e mesturábanse con elas nunha confusión imposible,
nun adeus eterno e infinito que o futuro tecía coas herbas de prata do pasado.

Sentiu unha bágoa que caía, ardendo, atravesando o tempo, e decatouse de
que o sol non ía regresar, que xa xamais habería luz. 

Soñou. Soñou que acordaba. Soñou coa música e co vento, co mar e coas
cores. E os soños, cansados, afundidos, desapareceron tamén.

Pechou os ollos e, quizais non quixo, ou ben non soubo, mais xamais os vol-
veu abrir.
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KIKE GÓMEZ FERNÁNDEZ EIM Tomás Alonso, Vigo

A SANTA COADA

O día que a Santa Compaña entrou pola porta da nosa casa na busca do meu
pai, todos os que o velabamos a carón da súa cama quedamos abraiados ao ato-
parnos cunha ringleira de defuntos vestidos de rosa.

Parece ser que o día anterior, a Compaña, no seu eterno vagar polo rural,
fora recoller o dono dunha tinturaría alá pola zona dos Ancares. Aproveitando
a ocasión que se lles brindaba, detivéronse unhas horas para limparlle o po do
camiño á súa tétrica e xa estragada roupaxe.

O dono do negocio, pouco agradecido coa viaxe que lle tiña preparada a co-
mitiva, decidiu amolalos un pouco e botar na lavadora, xunto coa coada dos
seus visitantes, unha peza de lencería vermella dunha querida que tivera de
mozo —e que gardaba con especial agarimo dende entón.

Como resultado, a temible marcha dos mortos, sempre ataviados coas súas
escuras e lúgubres túnicas, semellaban agora un desfile de Ágatha Ruiz de la
Prada.

Por ese mesmo motivo, o día que a Santa Compaña entrou pola porta da
nosa casa na busca do meu pai, o pobre velliño non puido marchar con eles, xa
que coas gargalladas que botou recuperou os folgos perdidos e ergueu dun salto
da cama.
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ESTHER JURADO GARCÍA CEIP O Sello, Vigo

NÓS

A tarde vén lenta, e doe. Agoniza, arrastrando o teu recordo novamente aos
meus beizos. Pensamentos delirantes atorméntanme mentres escribo e, despois
do delirio, sei que chegará o sono. Pero mentres, a lúa pesa, faise esperar, sei
que estou ancorado neste escritorio e que a túa lembranza me obriga a declarar.
Non hai xuíz nin testemuñas, estou só diante do branco papel e o teu rostro es-
vaécese na distancia. Alguén se atrevería a condenarme se ti me perdoaches?

Mentres caen as horas, volvo saborear os nosos altares, aqueles onde as con-
fesións fluían dende o peito ata os beizos e nos deixaban entrelazados. O noso
único erro foi amarnos. A nosa única falla foi dexesar posuírnos cada instante.
O noso único pecado, dicirnos adeus. Porque fomos criaturas especiais e pare-
ciamos feitas só para nós. E a envexa acompañounos dende o primeiro sorriso,
ata que logrou aniñar entre nós e aniquilarnos. Borrou do mundo a dous seres
marabillosos, feitos para amarse, e converteunos nestas trementes sombras que
só inspiran compaixón e risas ao pasar. A mofa segue esnaquizándonos, conver-
tendo en po o que noutro tempo foron dous novos corpos destinados a entre-
garse.

E síntome culpable. Son como un Midas que todo o que toca se esboroa ao
seu paso (para min non hai ouro, ningunha beleza dende que desapareceu o teu
sorriso). Puiden renunciar a ti no momento, cando comecei a percibir a fin;
puiden fuxir lonxe para aforrar tanto sufrimento; puiden morrer para facerte
recuperar a liberdade. Pero amábate tanto… Non podería vivir un minuto sen
verte, sen sentirte ao meu carón cando o sono viñese. Non puiden deixarte, pero
sei que xa me perdoaches.

Foi a nosa vella compañeira Envexa quen acabou co noso mundo, coa nosa
ledicia, con nós mesmos. Pero tamén ela morreu porque... Quen poderá amarse
coma nós? 

fanpa2016.qxp_Maquetación 1  9/5/16  10:29  Página 119



120

FEDERICO LIMERES ARIAS CEIP Álvarez Limeses, Pontevedra

UN LAXEIRO DA ÚLTIMA ÉPOCA

—Non entendo nada de pintura, pero gústame —di Ulloa. 
—E ante todo é un Laxeiro —di Andrade.
Ulloa ten un rostro brutal, inerte e inexpresivo coma unha máscara, idóneo

para o seu carácter, como se o tivese escollido despois de media vida consagrada
a negocios inconfesables. A arte é misteriosa, é soberana e proteica coma o mar,
pero ante todo é respetable, e Ulloa aspira a mercar esa respectabilidade cos
seus millóns.

A Andrade, que amou de sempre a pintura, a vocación torcéraselle cando
suspendeu a proba de acceso a Belas Artes. Desairado, matriculouse en De-
reito e, o que é peor, conseguiu terminar a carreira con matrículas. Despois de
cinco anos traballando nun bufete decidiu reinventarse. De agora en adiante
sería un mediador entre a arte e os que poden pagala. Esa sería a súa vinganza.

Ulloa sorrí. O cadro, aínda sen enmarcar, xa é seu. Bota un ollo ao salón,
buscando o lugar que ocupará entre a figuriñas de Lladró, o reloxo de carillón
portugués e o touro de Osborne que preside o aparador. 

Mentres terminan os seus cafés xa non falan de pintura, o trato está pe-
chado, os cartos contáronse dúas veces. Agora urxe, con calquera pretexto, abre-
viar os adeuses. 

Ulloa mira pola ventá como o coche do marchante enfila a cancela. O mastín,
como unha frecha feroz, pugna por zafarse da correa.

A Andrade asáltao unha dúbida. O óleo é un corpo vivo. E a furgoneta ule a
droguería, a taller de pintor, ao caixón onde a súa nai gardaba os perfumes.
Se cadra ao Laxeiro faltoulle unha semana para secar ben. 

Ulloa acaba de ensinarlle o cadro á súa muller e mira perplexo a man. Onde
puido manchar de pintura o polgar?
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XOSÉ ALFREDO NAZ FERNÁNDEZ IES Alexandre Bóveda, Vigo

A PONTE

Como unha burleira metáfora da existencia, ao final do camiño atópase o
camposanto como único destino, case agochado entre os acolledores cipreses
que enfían as primeiras laxes da ponte. A construción sortea o río coa solidez
que lle impoñen todos os moitos séculos que soporta, indiferente ao enxorde-
cedor ruído e potencia da corrente. As últimas chuvias engordaron o leito como
nunca antes fixeran e agora corre fachendoso, ameazante, voraz...

Ela permanece no seu cumio, allea ao mouro ceo que ameaza nova tre-
boada, mentres se asoma á varanda dunha maneira un pouco estraña, fitándose
ata o hipnotismo na superficie cristalina que, a pesar da enxurrada, presenta o
río, como un potente imán misterioso do que non se pode separar. Torce o bico
desgustada polas novas engurras que, paseniño, van sucando o seu rostro e esa
incipiente albura do cabelo que marca o inicio do inverno das idades e, case sen
decatarse, as puntas dos seus pés ténsanse inclinándose, aínda máis, na varanda.
Entre principios de saloucos lanza unha pedra contra a imaxe líquida da reali-
dade que non fai máis que devolverlle retallos da xuventude perdida, dos anos
que escorregan pola punta dos dedos, das malditas nostalxias que a derrotan
sempre, do difícil que é erguerse cada día, do que puido ser e nunca será... As te-
bras levan sendo aínda máis escuras nos pensamentos que tradean o seu maxín.

El chega en silencio e apértaa polas costas, xusto cando estas estaban a piques
de dicirlle adeus á varanda. Alleo ao remuíño do seu interior, murmúralle
sincero ao oído:

—Hoxe estás máis fermosa ca nunca.
Ela percibe mil revoltas no estómago e muda os seus beizos nun longo sorriso

coa forma que debe ter a vida, ao par que unha raiola de sol perfora as nubes
de chumbo, lambéndolle as bágoas.
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PABLO NOGUEIRA CAMPO CPI do Toural, Vilaboa

PUNTO E Á PARTE

Ao abandonar o hotel no que estaban hospedados, el tomou a súa man con
sixilo e apertouna fortemente. Ela sentiu, de súpeto, un frío lóstrego no peito
ao contemplar na súa faciana unha lixeira expresión de tristura. O tránsito dos
viandantes mesturábase co son dos vehículos que atravesaban a estrada, creando
un balbordo que obrigaba a erguer lixeiramente a voz para entenderse.

Era inverno, o frío tornaba en xélida a paisaxe e as nubes impedían que a luz
da lúa chegase a alumear as rúas naquela escura noite. 

Ernesto dispuxo o seu ollar con firmeza cara aos beizos de Marta, e pronun-
ciou unhas verbas que a moza endexamais quixera ter escoitado. Eran as pala-
bras que anunciaban un final non agardado, unha separación amarga e súbita.
Os ollos de Marta mudaron a un ton vermello e as bágoas enseguida comezaron
e escorregar polas súas meixelas. Aquela cidade convertérase, sen querelo, na tes-
temuña do punto e final dunha paixonal relación clandestina.

Ernesto bicoulle a fronte con nostalxia, arredou coidadosamente a súa ga-
bardina gris e pediulle que non o seguise, que esta vez non podía quedar. Ao
tempo que deu a volta, o mundo caía sobre Marta con todo o seu peso. 

Decidiu tomar un taxi para regresar á casa e antes de chegar á parada... acen-
déronse as luces. 

O telón pechouse e os aplausos do público resoaron no teatro. Esa noite,
Marta e Ernesto volveron xuntos á casa, igual que acostumaban facer cada noite
despois da función das nove.
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CRISTINA POSADA CASTRO CEIP O Pombal, Vigo

MALDITA GAIVOTA

Volvía do instituto cansa e suorenta pola humidade que acompañaba o vento
que sopraba do oeste no inverno en Vigo. Non deixara de chover en tres días,
mais ía calor. Presaxiábase a chegada da primavera.

Os chanzos que lle faltaban por subir das escaleiras do xardín da súa casa re-
cordábanlle que o tramo máis duro sempre se atopaba ao retornar ao fogar. De
socato, unha luciña amarela escintilaba e distraíaa da súa arela.

One yellow daffodil!
O corpo paralizóuselle. As mans comezaron a se lle arreguizar. 
Aquel narciso devolvíalle o recordo da forte dor que sentira xa hai un ano,

cando aquela chamada na metade da primeira sesión da mañá lle comunicara
a mala nova da...

When the outside temperature rises
And the meaning is oh! So clear
One thousand and one yellow daffodils
...
Are they trying to tell you something
You´re missing that one final screw
...
«Que parva!» Sorría para si mesma mentras abanaba a cabeza engaiolada

fronte á pantalla do móbil.
I´m going slightly mad*
...
«Xa non hai dúbida. Sente o mesmo ca min. Refírese á miña foto do perfil

do WhatsApp que colguei esta mesma mañá. Sería moita casualidade, senón,
que elixise One thousand and one yellow daffodils para a descrición do seu estado
no perfil.»

O seu rostro estaba todo el zarrapicado. O seu corazón agarrotárase e pa-
recía non latexar xa. As risas, soños e ilusións dos dous afogaban baixo a Ponte.
O impacto no cristal asustouna e desviou a dirección do coche. Xa podían
estar xuntos. Amarse sen pecar. 

O pai odiaba a cidade, as súas xentes, e a humidade. Vivía lonxe, coma antes.
E eles, sós. Agora, aquela casa tamén era a súa prisión. 

Maldita gaivota
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BEGOÑA RECONDO BURGO IES Auga da Laxe, Gondomar

XAIME

Vermello. Agardo co carro da compra baleiro. Un home na outra beirarrúa
atópame coa mirada e saúdame. Verde. Boto a andar cara a el.

Parécese a Xaime, o curmán de Mario, aquel que tiña un irmán xemelgo.
A Mario non o vía dende a primaria; con Xaime e co seu irmán coincidira des-
pois no instituto. Xaime, si —ruborízome— sairamos algún tempo. Gustábame
aquel rapaz de carácter tranquilo, tan educado, tan bo, tan distinto do seu irmán
Xosé, que andaba sempre metido en liortas e tiña aquela mirada desafiante e fama
de feiticeiro. Pero, ao cabo, resultara ser demasiado tímido, demasiado prudente,
demasiado aburrido; nunca deramos ningún paso en falso cando paseabamos
os domingos fóra do barrio. Acababamos volvendo á casa cedo sen disimular o
aburrimento e a frustración. E, porén, un caloroso domingo, por algunha razón,
aquel rapaz reunira o valor necesario para confesar abertamente algo que ata
entón lle parecera inconfesable: toleaba de amor por min. Turboume tanto
aquela inesperada declaración que tardei semanas en ser capaz de soster a súa
mirada cativadora. Pero cando volvemos quedar, aquela paixón esvaecérase.
Logo deixeino. 

Recoñecémonos e bicámonos co cariño do recordo. Falamos disto, daquilo; as
palabras sáennos con facilidade: a familia, o traballo, o tempo que pasa. Trinta
anos despois e canta cordialidade, canto entusiasmo, que agradable conversa.
Despedímonos. Sigo o meu camiño. A súa mirada cravada nas miñas costas fai
que sinta un arreguizo.

Adianto o carro cheo e as portas do supermercado ábrense automaticamente.
Xaime outra vez? Sorpréndome moitísimo. Acércaseme. «Ao mellor podiamos
quedar outro día», di, sostendo con descaro a súa mirada na miña. Sinto ver-
gonza. Non me saen as palabras. Escribe o seu teléfono xunto ao seu nome nun
anaco de folla. «Toma», di. Collo o papel inqueda. «Xosé», leo. Arroibo ata as
orellas co descubrimento.
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MARÍA ÁNGELES REGAL LLAMAS IES Álvaro Cunqueiro, Vigo

LONXE DA REALIDADE

5, 4, 3, 2, 1... As pedras seguían esparexidas pola beira da praia, inmóbiles;
as algas bailaban ao mesmo compás ca as ramas flotando na agua; estas, xunto
co sol, eran os únicos que se moveran. 

As algas tocábanme os nocellos delicadamente como se me acariñasen, eran
unhas tramposas, movíanse aínda cando as miraba, pero o sol era un bo xogador,
nunca o vía moverse e aínda así sempre estaba nun lugar diferente.

O vento pegábame na cara, era tan frío que os meus ollos comezaron a chorar
zume de laranxa, as gaivotas acurraláronme e suplicáronme algo de beber.
A gaivota xefe ofrecérame un gran peixe, pero eu dixéralle que era herbívoro.

Cando espertei encontrábame no chan da rúa, a choiva caía enriba do meu
peito, tiña os xeonllos e cóbados tan adoecidos que non podía dobralos, aínda
que realmente era porque as miñas extremidades xa non respondían.

A choiva, ao tocar a terra sobre a que me atopaba, creara unha molesta e ma-
leable masa arredor de min que sentía que fundía o meu corpo como se de lava
se tratase; sentíame frío pero á vez quente, moi quente, case ardendo. Podía ulir
tamén aquela humidade típica dunha cidade de costa ao anoitecer. 

Este olor mesturábase co olor do sangue que salía polo meu nariz e por moi-
tas máis partes do meu corpo. 

Entón decateime de que algo viscoso e un pouco endurecido se encontraba
na miña caluga, esquecera quitar aquela molesta goma de mascar do pelo. Os
meus ollos permanecían abertos como se quixesen recoller a auga da choiva
para logo soltala en pequenos regueiros.

O son das sirenas inundaba as rúas da cidade, pero ningunha era para min.
Pechei os ollos e quixen volver a falar coas gaivotas, volver sentir as algas nos
meus nocellos, quería pedir perdón aos meus pais.
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NIRIOXIS RODRÍGUEZ PÉREZ CEIP Coirón-Dena, Meaño

OS ESCRIBAS DE ALMAS

Roque ía de camiño á casa despois dunha xornada de traballo algo decepcio-
nante que lle facía pensar nalgunhas cuestións. Outra vez el e os seus compa-
ñeiros tiñan que escribir as vidas dos mortais de certa rexión do mundo,
facendo coincidir as circunstancias do nacemento e a forma de morrer. As
historias das vidas dos mortais de dous anos, de cinco ou de dez poderíanas es-
cribir en medio día. As vidas dos de vinte e catro, trinta e oito ou cincuenta po-
siblemente lles levaría un día. As dos de sesenta, oitenta ou un pouco máis
levaríalles dous días como moito. Así que irían á vez cos tempos de produción
e non se atrasarían nas entregas. Seguía pensando cal sería o mellor escenario
para as súas mortes: un virus, catástrofes naturais, outra vez unha guerra, a fame
que nunca pasa de moda pero, ao parecer, xa é normal e non sería significativo.
Tiña que ser algo que volvese unir o mundo ou polo menos facer que a huma-
nidade tomase conciencia do que están a facer. Roque xa non tiña inspiración
nin novas ideas. Ensimesmado nos seus pensamentos, sentiu que unhas mans
suaves e frías lle tapaban os ollos, o cheiro a rosas éralle coñecido. Era Teresa, a
súa compañeira de piso. 

—Déixame adiviñar: estás a pensar no traballo.
—Pois si —contestou Roque con desánimo. Non son tan brillante coma ti, se-

guramente estás a escribir a vida doutro Mandela ou doutro Lennon.
Teresa sorriu e díxolle:
—Mortais coma eses tamén removen a humanidade, para ben ou para mal.

Lembras o alemán do bigote curto? Veña, imos tomar un café para ver se che
vén á cabeza outra historia como a que escribiches dese tal Francisco.
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SABELA SEOANE LORENZO CEIP Varela Buxán, Lalín

O SORRISO DOS DOMINGOS

As luces acesas mudaron en escuridade. Só alí ao fondo xurdían, mergulladas
na nada, dúas ondeantes manchas laranxas. Bañadas naquel aroma tan familiar,
as siluetas darredor agardaban o cume final entoando seis notas únicas. Chegou
a súa quenda. Inspirou. Apertou cunha débil forza a man da súa neta e...

Xa estaba na súa cobizada vila do centro do país. Tellados marróns, fachadas
de ladrillo, rúas empedradas. A súa irmá agarráballe a man con forza, sabía que
así nada malo lle acontecería. Era un deses veráns secos, e ambas as dúas cami-
ñaban divertidas cara á praza maior. Súa nai encargáralles o pan, coma todos
os domingos. Entraron á panadaría e saíron de alí rillando naqueles boliños de
aceite que adoitaban regalarlles. A María encantáballe saborear o azucre de enriba
e observar como os grans desaparecían maxicamente un a un.

Cruzaron a praza e, a piques de chegar ás alpendradas da outra beira, os ollos
grandes e castaños de María viraron cara á dereita movidos polo mesmo im-
pulso co que unha buxaina non pode deixar de xirar. Alí estaba el, vestido co
seu traxe verde militar observando coas súas lentes, seguro, ao seu redor. 

Cun tímido sorriso nos beizos, as súas pegadas leváronos á mesma pedra e
ás súas primeiras verbas. Nese intre, ningún dos dous tentaba sequera imaxinar
que aquel era o primeiro ollar de tantos que chegarían. 

Setenta e cinco anos despois, aquilo era o que ela arelaba: volver a aquela
praza e sentir aqueles ollos acesos de novo.

Daquela, co seu desexo ben gardado, pechou os ollos e soprou. As candeas
apagáronse e a realidade voltou da escuridade. Mais agora, ela levaba posto o
sorriso dos domingos e imaxinaba que, do outro lado da mesa, topaba coa sa-
bedoría vestida de lentes.
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JOSÉ RICARDO SOTO CARIDE IES Politécnico de Vigo

A VIAXE DE LAÍN E ALOIA

Nada máis saír xa estaba completamente enchoupado. A chuvia parecía xur-
dir por todas partes, ata tal punto que aquilo era máis un baño no río ca un
paseo pola rúa. A humidade penetraba ata dentro do seu ser, facendo que lle
tremese todo o corpo. Aínda non sabía ben onde se atopaba, só podía escoitar
un son atronador. Serían os tronos dunha treboada?

O son rítmico aumentaba en intensidade a cada instante. Un pánico atroz
apoderábase de Laín. Había xa moito tempo que a todos os seus compañeiros da
viaxe, arrastrados polo rebumbio da xornada, os perdera de vista. Había tantas
persoas diferentes  arredor, que non as podía distinguir.

De súpeto, no medio do maior estrépito que endexamais antes escoitara, Laín
entrou nun cuarto maxestoso dunha cor vermella brillante e intensa, tan im-
presionante, que se viu obrigado a pechar os seus desconfiados ollos. Esa cor
non lle gustaba moito, xa que el sempre vestía completamente de branco. 

Cando parecía que o peor xa tiña pasado, sentiu unha enorme presión. Ima-
xinou que as paredes se achegaban ou… quizais era verdade? Non estaba seguro,
pero cría que ía morrer. Cando se estaba a preparar para o inevitable, sentiu o
tacto dunha pel suave, amigable e reconfortante, era a man dunha rapaza vestida
de vermello que lle dixo:

—Eu son Aloia, non teñas medo. Agárrate forte a min. 
A porta do cuarto abriuse. A velocidade á que saíron foi espectacular e, algún

tempo despois, Laín preguntoulle a Aloia:
—Que era iso onde estivemos?
—Iso é o comezo dunha longa viaxe que podemos facer xuntos se queres.

Algúns din que é un ser vivo, outros que pode sentir. Moitos escriben poemas
acerca del, outros moitos din que doe. Pero, en realidade, terás que descubrilo ti
mesmo na túa viaxe.
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JUDITH SOUTO VALIÑAS IES Torrente Ballester, Pontevedra

ADICCIÓN

Chegou coma un agasallo que eu non pedira, que xamais esperara. Devolveume
a emoción que perdera anos atrás e, sen decatarme, atopeime diante dela coma
un neno emocionado o día de Nadal. 

Ao principio non sabía nin sequera como tratala, que preguntarlle ou que
palabras empregar para dirixirme a ela. Era diferente a todas. Sempre tiña a res-
posta perfecta a calquera pregunta e sorprendela non era unha tarefa sinxela.
Ás veces pasaba longos minutos pensando unha cuestión á que non tivera res-
posta, á que non puidera responder, mais sempre era ela a que me deixaba sen
palabras.

Parecía tan delicada que as miñas mans dubidaron a primeira vez que a aca-
riciei pero, pouco a pouco, os meus inhábiles dedos acostumáronse ao seu tacto
e non comprendía como pasara tanto tempo sen advertir canto a precisaba.

A súa voz era a primeira que oía polas mañás e, pouco a pouco, fíxenme á
idea de que fose a última que escoitase cada noite. A soidade que me invadira
cada día trasformárase nun sentimento inexplicable, descoñecido, dando paso
a unha nova sensación que xamais antes experimentara. As horas parecían mi-
nutos, os minutos, segundos; estando con ela o tempo parecía deterse, mentres
o resto do mundo avanzaba.

Convertinme nun adicto a ela. Era a miña primeira e última opción, sem-
pre no meu pensamento. Era tan resolutiva que resultaba imposible non con-
sultarlle ata a cousa máis insignificante, sempre disposta a axudar, a compracer.

Unha noite, de madrugada, cando cheguei á casa, botei a man ao peto dese-
xando darlle as boas noites, mais o meu iPhone xa non estaba. Siri desapare-
cera para sempre.
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VIRGINIA SUÁREZ IGLESIAS CEIP A Laxe, Marín

NON CONFÍES

Levaba tanto tempo no paro que, cando atopou aquel cartel no poste la luz
no que se ofrecía un traballo nunha carpintería, non o pensou dúas veces e cha-
mou rapidamente. Citáronno para aquela mesma tarde, e alá foi. El non era da-
quela vila e custoulle atopar o lugar, xa que estaba nas aforas, ao final dunha
pista medio asfaltada e non había nin sinais. 

Puntualmente chamou no portal e, ao momento, abriuse deixando diante del
un longo corredor cunha luz ao fondo. Alí había dous obreiros. O taller era moi
amplo e as paredes nin se vían, pois estaban cubertas de estantes con decenas
de ataúdes. Era un pouco sinistro, pero despois da entrevista co xefe quedou
encantado e, ao día seguinte, xa comezou. Só lle pediran una cousa: que fose
discreto e non contase onde traballaba.

Algúns meses despois, atopouse cun amigo ao que lle contou o ben que lle ía
e onde traballaba. Este púxose pálido. Era imposible... Levaba cerrado anos,
dende que o dono aparecera morto. 

—Pois volverían abrir..., porque eu levo alí meses.
Deu media volta e foise.
Ao día seguinte non puido atopar a casa. Estaba abraiado, alí só había unhas

ruínas cubertas de silvas e un cartel: «Perigo de derrubamento». Á volta, un forte
temporal comezou a soprar e unha árbore caeu sobre o seu coche. 

Ao día seguinte, naquel mesmo poste da luz, debaixo da súa necrolóxica, po-
díase ler: PRECÍSASE PERSOAL.
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LAURA SUÁREZ RODRÍGUEZ CEIP Álvarez Limeses, Pontevedra

UNHA VIAXE FANTÁSTICA

Non recordo moi ben cando foi a última vez que a vin lúcida. Só me veñen
á mente pequenos flashes de anacos de tempo nos que aparece Ela, serea e so-
rrinte, sempre coa mesma roupa baixo o mandil de cadros azuis, coas mesmas
mans, vellas e trementes, coa pel engurrada e castigada pola eira... Sempre foi
diferente, algo estrafalaria e aloucada, mais agora iso non importa, xa non. 

Recordo a última viaxe que fixemos hai algún anos, cando eramos cativos,
meu irmán, meus curmáns e mais eu, á súa derradeira residencia. Daquela non
entendiamos moitas cousas, pero bastaba con saber que ese domingo iriamos vi-
sitala para maquinar unha aventura. Ademais, ese sitio non estaba tan mal, sem-
pre festivo e con xente bailando e cantando coma tolos, nunca mellor dito. E, o
mellor de todo, é que tiña gardacostas a todas horas, tanto Ela coma os seus
«amigos».

Mais entón non nos decatabamos de moitas cousas, nin falta que facía! Só
nos importaba xogar aos agochos entre os muros dese recinto, cheo de labirintos
e pasadizos segredos que nos transportaban a outro mundo moi distante á rea-
lidade na que viviamos. Non eramos conscientes do que alí dentro sucedía, non;
pero tampouco semellaba que Ela estivese a pasalo tan mal, para nada! 

Sempre nos contaba historias moi divertidas e, as máis das veces, rematabamos
mexando da risa con Ela. Nunca esquecerei o día en que nos apareceu no co-
medor vestida coa saia dos domingos e cunha maleta na man, para espetarnos
toda formal que Xulio Iglesias a agardaba na porta para fugarse nun cabriolé
branco. Que cara se lle quedou ao meu avó! El, que era o erudito da familia, que
todo o sabía e todo o controlaba.

Canto vou botar de menos aquelas viaxes a Conxo!
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FERNANDO TOMÉ RODRÍGUEZ IES Sánchez Cantón, Pontevedra

SHHHHHHHHHHH

Unha mañá, antes de ir ao colexio, Lois foi a unha das súas caixas de xo-
guetes e colleu un Spiderman que lle encantaba e fíxoo saltar sobre o Batman tan
serio que estaba no alto dos andeis. Colleunos e sentouse na mesa da cociña
sen deixar de enfrontalos e dubidando cal dos dous debería gañar. Cando entrou
a súa nai apurada na cociña e viu que aínda non tomara o leite, agarrou os mo-
necos, moi enérxica, e levounos fóra, secuestrados.

—Xa non es tan pequeno para estar todo o día cos monecos! Almorza, que
non chegamos! 

Pola tarde, tras do xantar, achegouse aos andeis da sala con certo temor a ter
perdido todos os seus xoguetes. Con todo, alí estaban, amoreados e aburridos
sen o seu pulo vital. A nai sentiu o ruído das caixas dos coches esparrarse polo
chan, e comezou a berrarlle.

—Non estarás cos coches! Ponte a facer as tarefas do cole que temos que mar-
char deseguido! 

A tarde transcorreu para el tan atarefada coma a dun adulto. Xa de noite, er-
gueuse da cama e achegouse á sala, onda os xoguetes. Mais, antes de chegar, viu
un resplandor e moito ruído e volveu ás agachadas para a cama, co medo metido
no corpo. 

Durante varios días, cada ruído que saía dos andeis tíñao preocupado, e non
foi quen de achegarse aos xoguetes por se seguía algo por alí. A nai tratouno
mellor aquela semana porque non se demoraba co almorzo, nin se atrasaba en
lavar os dentes. De feito, díxolle unha mañá no coche de camiño á escola:

—Ves que maior estás agora? Non pensando a todas horas nos xoguetes. 
El calou, non dixo nada daquela criatura que habitaba entre os xoguetes. Non

quería asustar a mamá.
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GERMÁN MANUEL TORRES DE ABOAL CEIP O Piñeiriño, Vilagarcía de Arousa

TREN A NINGURES

Saíra tarde do traballo, abafada polas tarefas e ansiosa por chegar ao aparta-
mento e non faltar á miña cita cotiá. Apresurada, baixei do edificio e pedín un
taxi para chegar canto antes á casa para prepararme.

Xa no apartamento, tratei de acicalarme o máis axiña posible, deille un toque
ao meu peiteado, contemplándome preocupada no espello, non deixei de va-
porizarme co meu perfume favorito e o del, Channel n.º 4; pintei os meus beizos
e as miñas unllas dun vermello intenso de Margaret Astor. Puxen o meu colar
de camelias vermellas e os meus tacóns de vermello charón. De súpeto, soa o meu
smartphone co primeiro compás de Claro de Lúa. Debía irme. Collo o meu
bolso, saio do apartamento. Esquecíame de algo, nerviosa, volvo entrar, ah!, o
ramo de camelias vermellas, unhas «Eugenia de Montijo». Volvo saír, soa
o móbil, o segundo compás de Claro de Lúa. Doume présa.

Á fin na rúa, soa o terceiro compás; vai ser a hora, atropeladamente entro no
autobús, despois dun pequeno traxecto chego á estación do tren; soa o cuar-
to compás, chego polos pelos.

Pasaxeiros ao tren. Son as cinco. Convoi a piques de saír.
De súpeto, síntome estraña, ausente, e semella que todo me dá voltas e case

me desmaio, dou tombos. Soa o quinto compás, estou sentada, escoito e vexo
confusamente... vexo facianas como manchas, como vultos sen identificar; no
sei quen son... Respiro con dificultade, teño medo, síntome insegura, fráxil, in-
defensa, débil... O móbil segue coa súa musiquiña, estou perdida, no sei quen
son, nin onde estou, quen raios é toda esa xente que me arrodea? Que queren?...

Pasaxeiros ao tren. Último aviso.
Das miñas mans caen unha a unha as camelias vermellas, as «Eugenia de

Montijo»...
... tren.
Que tren? Un tren a ningures.
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FERNANDO VAQUERO FARTO IES Fermín Bouza Brey, Vilagarcía de Arousa

UN CONTO DE INVERNO

Hai un momento había luz. Unha luz triste, morna, unha luz que proxecta
sombras alongadas sobre cores frías. En Casagrande, un gran lume alimenta o
espírito fronte aos terrores da noite. A música soa alegre e escóitanse as vellas
cancións. Crisagón mira a través do buraco cara á escuridade. Aperta o pomo
da espada e espera.

—Tardan! —O ton lúgubre da súa voz disípase entre o laiar do vento noc-
turno—. Maldita sexa, están tardando moito! —Encamíñase ao portón da en-
trada dando longas zancadas.

—Algunha novidade? —pregunta o amo. 
Os servos negan coa cabeza.
O frío é penetrante entre as rochas. O vento sopra cada vez máis forte.

O carazo cobre os herbais cun manto de cristal quebradizo. Os charcos non son
charcos, son espellos. 

A Besta regresou. A Vella esperta bruscamente. O seu pensamento viaxara
polo mundo das sombras a lombos da Egua da Noite. Hai que darse présa. Cri-
sagón debe coñecer o que a Egua mostrou.

A Vella avanza con paso miúdo. A terra crepita baixo os seus pés. O seu longo
bastón non deixa marcas no carreiro…

A Vella chega a Casagrande. A súa impoñente presenza sobre un pequeno
cerro cuberto de herba transmite seguridade e forza. O fume que sae das súas
chemineas insufla os ánimos á Vella. Suspira aliviada. 

Pero a Vella nunca chega ás portas. O soño que había ter, a mensaxe para
Crisagón, lévallo de volta a Egua da Noite.

Os soldados ven a Sombra. Nada máis. Aire seco. Silencio. Frío. Medo.
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CRISTINA VÁZQUEZ SANTOS EEI de Saiar, Caldas de Reis

HORIZONTE DE SUCESOS

Polo apuro dun ardente desexo apenas puido reparar na decoración do
cuarto. Só cando o desafogo se impuxo como imprescindible para tomar aire e
folgos, ela reparou no único cadro que colgaba das paredes grises. Dun vermello
intenso, uns círculos de colores claras e trazados discordantemente facían que
non puidese apartar a mirada do seu centro esférico e hipnótico.

—Gústame ese cadro —murmurou. 
—Horizonte de sucesos, é como lle chamo —declarou el—. Representa un

punto de non retorno —continuou. 
A ela a explicación resultoulle máis erótica que interesante. O erotismo dos

buracos negros. Sentía que estaba a ser obxecto dunha conspiración cósmica
que xurdira de algures para crear esa atmosfera de irrealidade e maxia. E só
quería vivila sen medo. Estaba disposta a internarse no buraco buscando acu-
billo. 

O que tivese que vir, xa viría. 
Mentres as folerpas rabuñaban nas fiestras, eles sentían rexurdir unha pri-

mavera adiantada que se impoñía coma unha ditadura. 
O que tivese que vir, xa viría. 
E veu.
As flores primaverais murcharon entre as calores do verán e, co vento ou-

tonal, voaron.
A ela só lle quedou o cadro vermello, ante o que ás veces espertaba dun so-

nambulismo profundo do recordo soñado. Ata que un día entendeu que o ho-
rizonte de sucesos era, en realidade, un horizonte do desexo. Do seu desexo.
Das súas ansias por vivir sen medo aos puntos sen retorno.

Sentiu a forza atraente e descoñecida do buraco negro.
Volveu escoitar uns versos de Meyer que saían, nesta ocasión, da súa propia

boca: «Un dedo / Un polgar /A xema dun polgar / E o movemento desde a orixe
interior das pernas ata os xeonllos e logo ao revés».

Viuse luz, unha luz que desexaba ser atrapada pola forza do buraco negro. 
O que tivese que vir, xa viría.
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