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Unha mañá  
de chuvia

Como viven os xoguetes
no seu cestiño de vimbio?
Falan e xogan. Divírtense
facendo pouco ruído.Mameixe, a boneca de melena loira e vestido 

azul algo esvaído polo sol, mirou que día estaba fóra 
erguendo a tapa do baúl de vimbio no que durmían 
os xoguetes nunha esquina da galería. 

A cariña púxoselle triste. Volveu pechar a tapa e dí-
xolles ós compañeiros, que andaban a espertar refre-
gando os ollos porque inda tiñan algún sono dentro:

—Esta mañá chove.
—Pois non vaias á escola, Mameixe —dixo o co-

che de lata azul escuro, que tiña a pila gastada e 
agora había que empuxalo para que andase—.

—Á escola hai que ir aínda que chova —dixo un 
gatiño de goma co fuciño medio amolado e algunha 
raia de boli polo lombo—. Que eu saiba, hoxe non é 
día de vacacións e terás que ir igual.
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El era moi cumpridor das súas obrigas de xoguete 
e pensaba que todos os demais compañeiros tamén 
o tiñan que ser.

—Non te podes mollar, Mameixe —dixo a pelota 
de goma colorada—. Eu sei o que pasa cando chove 
e me sacan: móllome por todos os lados e quedo 
moi incómoda. Ademais, ninguén quere xogar comi-
go ata que estou enxoita porque din que mancho as 
mans e a roupa.

—Ti móllaste toda porque es redonda, pelota  
—dixo unha corneta de metal que tiña un coque na 
parte acampanada, pero que non lle impedía soar 
con forza cando lle sopraban forte—.

—As cousas cadradas tamén nos mollamos, corne-
ta —protestou o taboleiro de parchís, alzando a voz 
para que o escoitasen porque estaba no fondo do 
baúl—. Eu quedei un día olvidado na mesa do xar-
dín, veu a chuvia e case se me borraron os números 
e as cores.

—Esperade, que miro mellor que día vai —dixo 
Mameixe—. 

E volveu erguer a tapa mentres os xoguetes esper-
taban de todo. Podía haber cambio de tempo.Tamén 
puidera ser que non vira ben o que pasaba. Pero 
vira, vira... Chovía e ventaba un pouco. As variñas 
que fai a auga da chuvia ó caer das nubes viñan algo 
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ladeadas. Ela era moi observadora e �xábase moito 
nas cousas.

Cando pechou a tapa, os xoguetes xa espertaran 
de todo, e esqueceran a chuvia e o problema que 
tiña Mameixe para ir á escola. 

Andaban falando por grupiños de varias cousas. 
Eran algo barulleiros a aquelas horas da mañá, por-
que non viñan xogar con eles. Cando viñan a nena e 
o neno da casa e eles tiñan que facer o seu papel de 
xoguetes, estaban caladiños para que non os oísen e 
pensasen que eran cousas.

Pero a boneca seguiu ma-
tinando en silencio. Era ela 
quen tiña que se dicidir, por-
que estaba chegando a hora. 
O reloxo do salón xa dera as 
nove e na escola entrábase 
ás dez. E sempre lle gustaba 

andar con tempo e sen présa. 
Os compañeiros poderían darlle consellos 

pero quen tiña que ir á escola era ela. 
Que soubese, non hai escolas para coches de lata, 

gatiños de goma, pelotas coloradas, cornetas de me-
tal ou taboleiros de parchís. Coas bonecas non é o 
mesmo, porque case son nenas. Así que a quen lle 
podía vir o catarro se se mollaba era a ela e quen te-
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ría que estar despois na cama tomando xarope sería 
ela. E quen llo ía preparar? 

Que complicación traía aquela chuvia inoportuna!
—Parou xa de chover? —preguntou un elefanti-

ño de peluche rosa coa trompa virada para un lado, 
mandándolles calar ós outros para escoitar a respos-
ta—. 

El inda non falara aquela mañá e quería participar 
na conversa. Tamén quería axudar, se podía, a resol-
ver o problema. Era moi solidario cos compañeiros e 
bo amigo da boneca. Os xoguetes foran moi atentos 
con el o día que o trillara a tapa ó se pechar de golpe 
e o mancara na trompa. E Mameixe botáralle auga 
osixenada para que non se lle infectase.

—Non, non —dixo a boneca moi preocupada—. 
Ata parece que chove con máis forza. Non sei que 
facer.

—Pois os xoguetes non temos paraugas —dixo 
unha pandeiretiña que perdera tres ferreñas de tanto 
como tocaran nela polo Nadal—. Non chos podemos 
prestar.

—Calade! —dixo algo mandona unha maquiniña 
de xogos, que estaba bastante nova e que lles gusta-
ba moito a todos os xoguetes—. Creo que teño unha 
boa idea. Se calades, dígovola.

—Pois calade —dixo un puzle ó que lle faltaban 
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dúas pezas e non daban aparecido por ningures—. 
Fala, ti, maquiniña. 

Daquela calaron todos a ver que idea era esa e a 
maquiniña expúxoa:

—Eu pódolle prestar a miña pila ó coche azul e 
que el te leve, Mameixe. Así irás á escola como as 
nenas cando chove. E non te mollarás.

—Por min, encantado —dixo o coche azul, que 
era moi servicial e estaba farto de estar quieto, por-
que había moitos días que non xogaban con el—. 

Á boneca pareceulle ben. O único problema era 
cambiar a pila, pero ela sabía facelo. O día anterior 
estiveran explicando na clase como se facía. E inda 
tiña tempo su�ciente para ese cambio. O reloxo non 
tocara as nove e media. Así e todo, quixo saber se 
podía facelo alguén, para non ser ela a protagonista:

—Moi boa idea. Sabe alguén cambiar a pila?
—Ai, iso non! —dixeron a coro os xoguetes con 

cara de desencanto—. 
—Vale —dixo Mameixe—. Seina cambiar eu, que 

aprendín onte.
E houbo un suspiro de alivio no grupo ata que fa-

lou un libro de pastas duras que sabía moitas cousas 
e razoaba moi ben:

—Inda queda un problema que resolver. Quen vai 
conducir?
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—Pois si que é un problema —dixo Mameixe—. 
Eu sei poñer a pila, pero non teño carné. E vós creo 
que tampouco. 

—Ah! —dixo correndo o coche, moi triunfador—. 
Eu sei conducirme só. Son automático, Mameixe. Por 
se non o sabiades, son coche intelixente. Pódeme le-
var calquera. Só ten que premer este botón e xa fago 
eu todo. Ti sabes darlle a un botón, Mameixe?

—Se sei colocar unha pila, mellor saberei premer 
un botón —dixo Mameixe algo ofendida pola dúbi-
da—. Como non vou saber!

Cando tivo colocada a pila e lle deu ó botón, o 
coche acendeu e marcharon para a escola.

E tivo sorte aquela mañá, a pesar da chuvia. Ade-
mais de non se mollar un día de tanta auga, ía chegar 
a primeiriña de todos, que nunca lle pasara así. 

Porque ás veces, a pesar de madrugar, chega un 
pouco tarde. Non quere, pero entretense acariñan-
do cadelos, ulindo �ores, mirando escaparates boni-
tos, falando con algunhas amigas ou andando á pata 
coxa. É o xogo que máis lle gusta, pero no caixón de 
vimbio non ten espazo para andar así. Nin sequera 
pode facelo coas dúas pernas a paso algo longo. E 
no recreo hai tan pouco tempo para xogar... O tim-
bre toca moi axiña.
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Cando chegaron á escola, o coche aparcou nun es-
pazo libre e ela subiu correndo as escaleiras. Como 
era a primeira vez que chegaba antes que ninguén, a 
profe felicitouna por ser tan puntual. Mameixe apun-
tou a palabra puntual na palma da man para que non 
se lle esquecese. Era bonita e tiña que llela ensinar ós 
outros xoguetes porque lle pareceu que non a sabían. 

Ó volveren, estábanos esperando con gana de que 
lles contaran como lles fora naquela aventura. Puxe-
ron o moucho verde feito a calceta a espiar, coa tapa 
do baúl entreaberta, para avisar cando chegaban. E o 
moucho, que tivo que abrir moito os ollos porque a 
el o sono venlle de día, berrou:

—Xa veñen! Xa veñen!
Mameixe e o coche entraron no baúl, pero non lles 

deu tempo a contar nada porque os aplausos dos ou-
tros xoguetes soaron forte, tan forte, que a nena e o 
neno da casa, que tamén acababan de chegar da súa 
escola, oíron tal rebumbio na galería que foron corren-
do mirar que pasaba. Pero cando chegaron onda o baúl 
de vimbio, os xoguetes estaban caladiños e quietos. 

Como parece que están sempre cando as nenas e 
os nenos os recollen despois de xogar con eles e os 
deixan gardados no seu sitio. 
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Viaxe a  
Cogomelia

Baixa o carro do gnomos
polo costento
e estanos agardando
os cogomelos.O gnomo Ulf e a gnómida Gomersín déronse 

conta de que os paxaros xa cantaban menos e de 
que as follas das árbores se poñían amarelas e em-
pezaban a caer sen que soprase o vento. Iso era sinal 
de que estaba a punto de chegar o outono. Inda así, 
fóronse consultar cos seus oráculos, que están baixo 
da terra. E os oráculos con�rmáronlles que o outono 
estaba moi próximo.

Polo tanto, deberían preparase para ir de vaca-
cións. Porque as vacacións dos gnomos son no ou-
tono, que é cando descansan dous meses despois 
de traballar o resto do ano coidando a terra e vi-
xiando baixo dela as estalactitas, e as minas de ouro 
e de prata. Os gnomos entran e saen de debaixo da 
terra por unha regaña e fano con moita frecuencia 
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para desenvolver a parte máis 
importante do seu traballo.

Os gnomos e as gnómidas 
da familia que completan 
Xilitrut e Titelí —un neno e 
unha nena moi simpáticos 

e inxeniosos— pasan as va-
cacións en Cogomelia, que é 

unha cidade paraíso moi do gusto 
destes pequeniños seres do bosque. 

A eles parécelles preciosa, inda que nós a poidamos 
considerar moi caprichosa. Os seus arredores cambian 
moito durante as catro estacións do ano, pero ela va-
ría tanto que aparece no outono e volve desaparecer 
ós poucos, segundo se achega o inverno. E non só é 
caprichosa nisto de aparecer e desaparecer, que xa é 
moi raro que pase algo así. Mesmo pode cambiar de 
sitio, polo que resulta complicado atopala. 

Como os gnomos e as gnómidas son hábiles e co-
ñecen moi ben o bosque, non lles é difícil viaxar a 
través del nin sequera atopar unha cidade capricho-
sa. A maiores, os membros desta familia, sobre todo 
as dúas criaturas, son especialmente intelixentes. Xi-
litrut fabrica e manexa moi ben compases e prismá-
ticos especiais que orientan con moita precisión. E a 
súa irmá Titelí, algo máis pequena ca el, ten minisu-
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perpoderes inda que ata esta viaxe non llos mostrara 
a ninguén, porque non lle interesa que isto se saiba 
e lle anden pedindo que faga cousas que parecen 
imposibles todo o día. Ter minisuperpoderes podía 
complicarlle a vida en lugar de lla facer máis atracti-
va. E era mellor non o andar pregoando. 

Así que unha mañá puxeron no carro as cousas 
que necesitaban para viviren os dous meses despra-
zados a Cogomelia. Roupa de abrigo persoal e para 
as camas, porque xa empeza a ir frío sobre todo pola 
noite. Cacharros para guisar e para comer o que gui-
sasen. Xoguetes e xogos para Xilitrut e Tutelí. Unha 
maletiña de libros, porque toda a familia le antes de 
se ir á cama, se hai luar, e sempre que lles apetece. 
E os instrumentos musicais que tocan habitualmente: 
trompa para o papá Ulf, violino para a mamá Gomer-
sín, timbal para Xilitrut e frauta para Titelí. 

E non lles esqueceron as colchonetas e os sacos 
de durmiren. Nin os mesos para sentaren, porque as 
cadeiras ocupan moito no carro. Nin os coxíns para 
lles poñer encima e atopalos máis cómodos. Nin 
dúas mesas encartables, unha para comer e outra 
para poñer a chacharrería. Nin a pequena cociña de 
butano cunha bombona de uso e outra de reposto, 
por se unha non abonda. Porque en Cogomelia non 
está permitido acender lume no chan para evitar 
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que haxa incendios involuntarios que poidan des-
truír o bosque. 

A cidade queda cara ó sur e eles iniciaron a viaxe 
guiados por un compás e sobre todo por un GPS, o 
último aparato de precisión fabricado polo habelen-
cioso Xilitrut, inda que fose unha idea que Tutelí lle 
deixara caer na orella para que ninguén a oíse.

Fixeron o camiño con moito coidado, porque é pe-
rigoso. Os carros poden dar a volta polas pedras dos 
camiños e tamén por ser terreo moi costento. As silvas 
rastreiras engánchanse nas rodas con facilidade e tra-
ban os eixos impedíndolles andar. E os �eitos, se están  
moi mestos, entorpecen a marcha porque os hai que 
ir apartando para que os dous escornabois que tiran 
polo carro poidan arrastralo con soltura. Para arranxar 
algún problema teñen que baixarse os grandes. Pero 
o encargado de abrir paso, apartando cousas lixeiras 
e tocando por se vai ou vén algún verme ou formiga 
polo camiño, é un grilo que vai diante dando saltos 
coas súas patas longas e coas alas toca o chifre. 

Xilitrut colócase tras dos escornabois nun asento 
especial para ir avisando se aparece algún atranco 
co que haxa que ter un coidado especial ou do que 
teñen que se defender. Gomersín, Ulf e Titelí confían 
moito na súa atención e mesmo poden botar unha 
soneca mentres viaxan se se terza. 
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Cogomelia non queda moi lonxe, pero a viaxe leva 
dúas xornadas, xa que todo no mundo dos gnomos 
é diminuto e as rodas do carro avanzan moi pouco. 
Nestas xornadas, ademais das di�cultades do terreo 
poden aparecer outros inconvenientes. Ás veces cho-
ve. Daquela teñen que buscar protección nunha ár-
bore ou nunha parede para esperar ó estiño a que 
escampe. 

Porque chova non se enfadan. Saben moi ben que 
esa chuvia que os molla é quen fai aparecer a Cogo-
melia. Se o outono fose seco, a cidade non nacería 
ese ano e quedarían sen vacacións. Por iso compen-
sa que chova ben, sempre que eles non se mollen ou 
se sequen debidamente para non coller catarro. Na 
viaxe deste ano tiveron sorte coa auga. Chovera an-
tes de saír, pero non na viaxe. E o primeiro día non 
pasou nada que mereza ser contado. 

Chegou a noite e buscaron a carocha dun castiñei-
ro para que o carro quedase a cuberto. Ceibaron os 
escornabois, que deron uns paseíños para estirar as 
patas e buscar cea nas herbas. O grilo tamén ceou 
algo e cantou un pouquiño. A familia comeu o que 
estaba xa preparado nas friameiras para aquela noi-
te. Despois, sacaron os sacos de durmir que levaban 
moi á man e deitáronse, que estaban moi cansos.
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Pola mañá madrugaron para que lles fundise o día. 
Aseáronse nunha pociña que había ó lado da caro-
cha, almorzaron e volveron poñerse en camiño. 

Inda non pasara unha hora, dixo Tutelí:
—Este ano a viaxe é aburrida. Non vemos ningún 

dragón.
—Cala! —dixo a súa mamá—. Queres levar un 

susto?
—Eu non levo susto, porque teño minisuperpoderes.
Riron todos daquela ocorrencia e seguiron a viaxe. 

Superpoderes? De onde ía Tutelí sacar máis superpo-
deres dos que teñen todos os gnomos, que poden 
vivir nas entrañas da terra e coñecer de cerca o ouro 
e a prata antes de que saian delas?

O que si teñen medo é a que lles saia ó camiño 
algún dragón, que son os nosos lagartos. Os gnomos 
son tan pequenos que calquera cousa que se mova 
rente ó chan dándolle ó rabo parécelles moi grande, 
moi forte e perigosa. E os lagartos polo outono dan 
os seus últimos paseos por riba da folla caída, á que 
lle sacan unha ruxida especial que lles gusta escoitar. 
Despois xa se retiran a durmir todo o inverno no 
seu burato de entre as paredes para volver saír na 
primavera. 

A risa durou pouco tempo. Inda non pasara media 
hora, a folla do chan empezou a ruxir, o grilo �xo 
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unhas piruetas raras e os escornabois asustáronse. 
Era lugar moi costaneiro e con nada que pasase po-
dería entornar o carro e marchar todo polo chan. Xi-
litrut mirou en todas as direccións e viu que o fociño 
dun lagarto se achegaba de fronte, tanto que estaba 
a piques de tocar as patas dos escornabois. E avisou 
do perigo.

Daquela, Tutelí choscou os dedos como para bai-
lar a muiñeira e saíronlle unhas fermosísimas alas 
de bolboreta do lombo. Ante os ollos abraiados dos 
seus botou a voar e púxose a dar voltas e revol-
tas por diante dos ollos do lagarto. El quedou moi 
sorprendido e mesmo asustado, volveu cara atrás e 
desapareceu refuxiándose entre os �eitos. Tutelí re-
gresou ó carro, choscou outravolta os dedos e as alas 
desapareceron. 

—Estes son os meus minisuperpoderes —dixo moi 
presumida—. E podo facer moitas cousas máis. Pero 
só para cando faga moita falta, eh? 

Felicitárona e ela prometeulles que lles contaría 
quen llos concedera, pero sería na viaxe de regreso, 
que xa logo chegaban. Ademais, entráralle o sono 
polo moito esforzo que �xera voando.

Xilitrut colleu os prismáticos e viu a cidade ó 
lonxe, porque xa naceran os primeiros edi�cios, os 
máis altos e corpulentos de todos. Por iso pararon a 
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xantar con calma. Espertaron a Tutelí e compartiron 
a comida que lles quedaba. A mamá Gomersín sabía 
calculala moi ben. E o papá Ulf repartía con moito 
tino para que lle tocase a cadaquén o que debía co-
mer e mesmo o que máis lle gustaba. 

Cando terminaron de xantar, mentres os escorna-
bois non acaban de estirar as patas para se repoñer 
do susto que lles metera o dragón, sacaron os ins-
trumentos e tocaron unha polca. O grilo, a pesar do 
cansazo, non perdeu a ocasión de bailala marcando 
ben os puntos todos. 

Segundo se foron achegando á �nal da viaxe, ían 
descubrindo que a cidade estaba case completada, 
polo que terían moi doado escoller o aloxamento. E 
a iso se dedicaron despois de cruzaren as fermosas 
portas de Cogomelia onde os recibiu unha ra verde 
que lles deu a benvida. 

Pasearon polos diferentes barrios antes de se de-
cidir en cal quedar. Primeiro foron ó dos Cantarelos, 
con casas amareliñas como a xema dos ovos. Son 
moi bonitas, pero non as máis confortables, pois re-
sultan pequenas para catro. Despois visitaron o dos 
Boletos, edi�cios moi fortes cos teitos pintados de 
marrón. A Xilitrut gustoulle moito inda que a Tite-
lí lle apetecería vivir nunha casa máis colorida. Fi-
nalmente, pasaron polo barrio das Amanitas, altas e 



26

de moitas colores. A que máis lles gustou a todos 
foi unha moi brillante e con pintas brancas no teito 
colorado. Non só era bonita, senón que tiña outras 
máis pequeniñas ó lado nas que os rapaces podían 
xogar e entreterse libremente sen andar por entre os 
adultos. Nunha podían vivir os escornabois e o gri-
lo. Noutra, estar o carro a cuberto. Mesmo usarían a 
meirandiña das pequenas para tocar as súas polcas 
con comodidade e que o grilo puidese bailar. E foi 
aquí onde quedaron. 

Acomodáronse, sacaron e colocaron todo o que 
levaban e prepararon algo de cear. Cando acabaron, 
sentáronse á porta da casa para ler, pois era noite de 
luar e había moita claridade. E estaban tan cansos da 
viaxe que adormeceron cos libros nas mans. 

Inda menos mal que os espertou a coruxa. Sen o 
canto da coruxa quedarían moi fríos co orballo da 
noite. Así puideron irse deitar e taparse cos seus edre-
dóns para non colleren nin frío nin catarro que lles 
estropease as vacacións que acababan de empezar. 
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O corzo  
branco

Ei, corzo branco,
salta do libro,
corre ós Ancares
e pisa o frío.Cando Heleniña escribiu a primeira carta ós Reis, 

saíanlle as letras algo torcidas e só sabía facer maiús-
culas. Pero estaba moi contenta porque quería que 
lle trouxesen un libro. Un libro con debuxos de co-
lores e letras grandes para o ler enteiro cada vez que 
o abrise. 

Xa tiña libros pero quería facer unha biblioteca no 
seu cuarto e precisaba máis, que as bibliotecas teñen 
moitos e iríaos xuntando ós poucos. Así que colleu 
un papel e un boli, e empezou a carta poñendo antes 
de nada Santiago de Compostela, que é onde vive. E 
antes de seguir, foille preguntar ó papá, que estaba 
tocando no piano, se os Reis saberían comprar libros.

—Claro que si —díxolle o papá—. É o que máis 
lles gusta regalar. Xa chos trouxeron máis veces. 
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Non te acordas? A min tamén e vánnolos seguir 
deixando. 

—Xa non me acordaba, papi.
Volveu subir á cadeira e púxose de xeonllos, que 

é como mellor lle saía a letra. Colleu o bolígrafo para 
seguir pero acordouse de que inda tiña algo que pre-
guntar. E volveu onda o papá para que lle dixese 
como se chamaban os libros que non tiña e así poder 
elixir un.

—Uf! Os libros son moitísimos, Heleniña. É impo-
sible saberlles o título a todos.

Volveu subir á cadeira e poñerse de xeonllos para fa-
cer a carta, e deuse conta de que non sabía como pedir 
un libro sen lle saber o nome. E púxose triste, porque 
ía ser imposible pedir o agasallo que quería. E estaba a 
punto de chorar cando o papá pasou por onda ela e lle 
preguntou que lle pasaba, acariñándolle o pelo.

—Non sei como se chama o libro que quero e así 
non o podo pedir.

E caeulle unha bagoíña de cada ollo.
—Esta tarde imos os dous mirar á librería —dixo 

o papá—. Non te preocupes que iso ten bo amaño.
E foron para que vise libros, elixise o que máis lle 

gustase e así xa se �xaban no nome. 
Mentres o papá falaba co libreiro de cousas dos 

grandes, ela foi mirando as estanterías de contos de 
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primeiras lecturas, sacándoos para encima da mesiña 
de ler e mirándolles primeiro os debuxos e despois 
o título. Cando tiña a mesa case chea, o papá volveu 
onda ela para recolocalos. 

Xa mirara ben deles cando atopou o máis bonito. 
Repasouno outra vez e inda lle gustou máis. Da-
quela pediulle ó papá un boli e un papeliño para 
copiar o título. Cando acabou, 
meteu o apunte no peto do 
anorak e díxolle ó papá: 

—Xa podemos marchar, 
papi.

—Seguro que xa sabes 
cal che gusta? Non queres 
mirar máis?

—Non. Xa sei o que 
quero. Seguro.

—Pois recollemos todo 
e marchamos.

Cando volveu á sala, subiu 
á cadeira, púxose de xeonllos 
e escribiu dun tirón a carta ós 
Reis: QUERO O LIBRO QUE SE 
CHAMA O CORZO BRANCO. 
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E os Reis trouxéronllo canda outras cousiñas. 
Aquel libro foi moi importante para Helena. Non 

o deixaba. Líao ela. Dáballelo a ler ás persoas maio-
res, sobre todo ós avós, que ás veces lle aumentaban 
un pouco a historia para que durase máis. Aquela 
trasnada dos avós tíñalle moito chiste. Como anda-
ba tanto con el, o papá forroullo e púxolle unha 
foto da portada pegada ó forro da propia portada 
para que non se lle estropease e puidese ver o cor-
zo branco sen abrir o libro. 

E ó ir medrando, engadíalle novas páxinas e poñíalles 
tamén ilustracións. E de noite soñaba co corzo branco 
cousas moi bonitas. E contábaas pola mañá mentres 
almorzaba. E debuxaba o corzo nas libretas sen lle dar 
color coas pinturas para que fose branco. Tamén o mo-
delaba en plastilina, poñéndolle cornas con garabulli-
ños gallados que recollía na horta dos avós. 

Un día dixo que quería coñecer o corzo branco 
para falar con el fóra dos soños. 

—Pero non existe, Helena —respondeulle o 
papá—. Os corzos si, pero non son brancos. Este corzo 
está no libro e telo ti na cabeza, pero non é real.

—Si que existe —respodíalle ela—. Estou segura 
de que existe, porque mo dixo el.

—Mira, Helena. Se segues con esta historia vou ter 
que che chamar Corciña Branca eu a ti. 
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—Pois gústame ese nome —dixo baixando as es-
caleiras para ir á escola—. Gústame máis que o meu!

O papá estaba preocupado con aquela teima. Os 
avós non sabían que pensar de tal insistencia. Hele-
niña quería cambiar o nome por “Corciña Branca” e 
que llo fosen apuntar á escola. A cousa estaba che-
gando moi lonxe...

Por iso os avós ordenaron de a levar ós Ancares. 
Así coñecería, polo menos, onde viven os corzos, 
que non é nos libros. E, con algo de sorte, poderían 
ver algún para que se convencese de como son os 
de verdade. Sabían que se puxera moi terca, pero 
dalgún xeito a había que convencer de que todo era 
unha fantasía súa.

Moi contenta se puxo cando lle falaron desa viaxe! 
Sería nas vacacións de Nadal, que é cando Os An-
cares están máis bonitos. Pasarían alí unha semana 
e darían paseos buscando corzos. Nunca o pensara, 
pero agora estaba convencida de que o corzo branco 
vivía alí, inda que xa non dixo nada disto porque era 
mellor calar para que os grandes tamén calasen.

A viaxe foi tranquila, mais ó chegar ó Cereixal 
quedou moi impresionada pola paisaxe que apare-
ceu diante dos seus ollos. Nunca vira montañas tan 
altas e, por riba, co curuto nevado. E cando as subían 
por onde hai que dar tantas voltas, miraba con algo 
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de medo as pendentes que, segundo dicía a avoa, 
baixaban ata os regatos. 

Chegaron a Degrada e púxose a nevar riba da neve 
que había xa. 

—Podo xogar coa neve, avós? —preguntou ansio-
sa de lle botar a man.

—Cando nos hospedemos —dixo a avoa—. Tes 
que cambiar de roupa e de calzado, que vai moito 
frío fóra.

Hospedáronse e deixárona saír tirar balocos, mais 
tamén empezou a facer un boneco. Non tiña pen-
sado entrar sen acabalo, pero enfriáronlle moito as 
mans e volveu para quentarse á lareira. Nunca vira 
unha lareira e moito lle gustou aquel lume.

Pediron de cea castañas con leite, que lles gusta-
ban ós avós e ela quixo probalas. Encontrounas moi 
ricas. As castañas quentiñas metidas ós poucos no 
leite frío estaban moi ben. Pelábaas o avó, que era 
moi experto, e facíao tan rápido que daba abasto 
para as tres cuncas. Porque as castañas con leite hai 
que as comer en cunca. E de sobremesa, rebandas 
con ovo. A comida dos Ancares era ben rica.

Fóronse deitar cedo, que os avós estaban cansos. 
Como inda non tiña sono, subiu á cadeira do cuarto 
para mirar pola ventá, porque quería ver todo ata o 
chan. A paisaxe estaba fermosísima. As árbores tiñan 
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os brazos dobrados coa carga e a brancura era in-
mensa. Tan bonito era o que vía que estivo �xándose 
ben para aprendelo de memoria e despois contár-
llelo ó papá e á mamá. Mesmo lle entrou gana de 
os chamar, pero non tiña móbil e non ía espertar os 
avós. Xa chamaría mañá.

Cando lle pareceu que debía meterse na cama, viu 
lonxe unha cousa branca que viña cara onde estaba 
ela. Íase achegando despacio ata que... Era o corzo 
branco! 

Parou diante da ventá, saudouna baixando as cor-
nas de tres puntas e quedou mirándoa quieto, como 
cando ela xogaba ás estatuas no recreo da escola. 
Saudouno coa man esquerda, porque é zurda, e el 
correspondeulle coa pata do mesmo lado, porque 
tamén o debe ser. A través do cristal non podían falar 
e ela non dou aberta a ventá. Tivo que se conformar 
con tirarlle un bico forte. El aguzou tamén o fociño 
para lle corresponder con outro. Despois deu volta e 
marchou camiño adiante, como pasaba no conto. A 
única diferenza é que no conto non había neve, por 
iso el deixaba un rastro de pegadas de ida e volta 
que parecían letras nun caderno.

Daquela meteuse na cama achegando ben o edre-
dón porque collera algo de frío e apagou a luz. Es-
tivera moito tempo mirando para aquela marabilla e 



35

oxalá non lle viñera o catarro. Axiña quedou durmi-
da e soñou o que vira desde a ventá, pero puido ler 
as letra que facían as pisadas. As de vir dicían: “Es-
tou aquí, Helena. Xa ves que existo, que tiñas razón. 
Gústame que viñeras verme, porque eu tamén soño 
contigo”. E as de marchar: “Verémonos cando volvas. 
Non tardes moito. Mentres tanto, escribe un conto 
novo: “Xa vin o corzo branco”. 

Cando os avós a foron espertar, tiña moito sono, 
pero ergueuse axiña para xogar coa neve. Aseouse 
e vestiuse para tomar o almorzo. Tiña fame e o co-
medor ulía a gloria: queixo con mel, marmelada de 
arandos en rebandas tostadas, zume de laranxa e un 
vaso de leite.

Os avós preguntáronlle que tal o estaba pasando e 
ela dixo que moi ben.

—Esta noite vin o corzo branco desde a ventá su-
bida na cadeira.

—Vamos, vamos... —dixo o avó ríndose—. Pois si 
que o viches axiña. Pero sería soñando, claro.

—Levaría algunha folerpa encima —dixo a avoa 
moi chistosa—. Canto lle dás á cabeciña con esa his-
toria.

—É igual se non me credes. Eu xa o vin. Podemos 
ir mirar se inda están ás pegadas.
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Saíron e había pegadas de ida e volta dun cuadrú-
pedo que chegara ata a ventá. Perdíanse na distancia 
e os avós non souberon que dicirlle, pero a ela xa 
tanto lle tiña o que pensasen. 

Aquela mañá os nenos da casa ensináronlle a des-
lizarse nunha táboa pola neve e pasouno moi ben. 
E andou xogando con eles aquelas curtas vacacións 
brancas, que foron marabillosas. 

Cando volveu a Santiago, foi ler o conto e quixo 
pensar que estaba nel tras da ventá, igual que en 
Degrada. E, como xa debuxaba moi ben, pintouse 
e viuse nel, igual que aquela noite de neve. Pero o 
mellor sería empezar a escribir axiña o conto novo, 
que era unha fantástica encarga. 

E canto tiña que contar! 
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Os tres regalos  
dos Reis

Veñen os Reis 
con agasallos:
uns envolveitos
e outros soñados.D aniel pediulles a seus pais que lle escribisen a 

carta dos Reis Magos. Tiña que ir perfecta, porque 
eles fíxanse en todo e fan máis caso se as cartas van 
ben escritas. Segundo din, os Reis son poderosos e 
poden traer calquera cousa a quen se porta ben. E el, 
despois de se portar ben, quería pedir unha irmá ou 
un irmán. Tanto lle tiña. Só quería ter con quen xogar 
na casa e, máis adiante, con quen ir e volver da escola.

Os pais ríronlle aquela ocorrencia, pero déronlle 
ó gusto. Colleron o papel e o sobre que el recortara 
dunha revista de xoguetes e escribiron a carta que el 
lles ditou. Despois levouna á caixa do correo e non 
quedaba máis que esperar o pouco tempo que faltaba. 

Como nunca vira espido un bebé acabado de na-
cer, non sabía calcular ben o tamaño. Por iso, a noite 
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do 5 de xaneiro, antes de se deitar puxo a bota máis 
grande que atopou pola casa no balcón do seu cuar-
to. Despois pensou que fóra ía moito frío e volveuna 
para o salón, que estar ó quente era mellor para o 
bebé. E marchou durmir algo nervioso.

Cando espertou e foi mirar, atopou un envoltoiro 
grande fóra da bota, porque dentro non cabía. E detí-
vose un pouquiño a ver se choraba o bebé. Como non 
facía ruído, empezou a romper o papel con coidadiño 
e... Que desilusión! O que había era unha boneca!

Os papás, que debían estar mirando por algunha 
regaña, entraron e dixeron:

—Que bonita é! Parece unha nena.
Daniel colleuna no colo e a boneca púxose a res-

pirar e a tusir. Case lle deu medo e pousouna no 
chan con coidadiño. E ela marchou de gatas. Vol-
veuna coller no colo e chorou. Despois meteulle na 
boca un biberón que traía cun líquido que parecía 
leite e zugou nel, botou un eructo, �xo pis e mesmo 
se puxo enferma para ter algo de febre.

Pero Daniel non quería unha boneca, inda que lle 
gustase. El quería unha irmá. E chorou un pouco coa 
rabia. Despois houbo que lle por�ar para que almor-
zase porque se lle fora a gana de comer. Os papás 
estrañáronse daquel comportamento nun neno nada 
caprichoso.



39

—A ver, Daniel —preguntou o papá mirándolle 
ben os ollos—. De verdade que non che gusta a bo-
neca? 

—Non, porque non é miña irmá.
—Pero se é preciosa —dixo a mamá—.
—Pero non é miña irmá —insistiu el—.
E tiña razón. Non había nada máis que dicir. Pero 

o neno inda engadiu algo despois dun silencio:
—As bonecas non medran. Non poderemos falar nin 

xogar xuntos. Nin facer coleccións de nada. Andarei con 
ela como con calquera xoguete. E eu non quería iso.

Daquela prometéronlle axudarlle a escribir a carta 
dos Reis do próximo ano para pedir unha irmá ou un 
irmán dos de verdade. Tiñan que poñer DOS DE VER-
DADE, así en letras grandes para que o entendesen ben. 

Como a mamá e o papá de Daniel cumpren o que 
prometen, el xa quedou tranquilo. Só había que es-
perar un ano, que, segundo eles lle aseguraron, pa-
saba bastante pronto. Pero antes do verán, os papás 
comunicáronlle nunha cea que os Reis se compro-
meteran xa a lle cumprir o gusto, que llelo acababan 
de dicir por e-mail. E que xa lle irían contando o que 
soubesen do asunto. 

Despois, a mamá empezou a engordar pola barriga 
e dixéronlle que o bebé estaba medrando alí dentro. 
E ó pouco tempo, andaban entre os tres preparando 
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un berce novo, porque o de Daniel 
xa llo regalaran a un neno que o 

necesitaba. 
Noutra cea dixéronlle que ía ter 

unha irmá, tal como el quería. E algo 
máis adiante, compraron entre os tres 

roupiña de bebé para que nada os collese 
desprevidos. E tamén lle consultaron sobre 

o nome e pareceulle ben que lle puxeran 
Susana.

Daniel axudou como mellor puido en to-
dos os preparativos. Portábase moi ben para 
merecer aquel agasallo tan bonito. Erguía-
se sen preguiza, non se poñía caprichoso 

coa comida, obedecía sen rechistar cando lle 
mandaban algo e acompañaba a mamá a facer a xim-
nasia que lle recomendara o médico. Así a meniña 
estaría moi a gusto no seu cochiño e nacería como-
damente cando tivese que nacer.

Aproximábanse os Reis. Daniel escribiu a car-
ta pedindo unhas cousiñas. Os Reis xa sabían que 
tiña que nacer unha nena das que choran de ver-
dade, maman da mamá, fan pis e caca en serio e 
medran un pouquiño todos os días. Pero, como as 
Súas Maxestades Orientais son moi cumpridas e non 
sabían exactamente o día que a nena decidiría nacer, 



41

puxeron entre os regalos unha notiña comunicán-
dolle que a deixaran ó seu aire. E que máis tiña que 
tardara uns días? As cousas de verdade son algo máis 
complicadas. 

E case puntualmente, é dicir, o propio Día dos 
Reis, naceu Susana. Daniel foina coñecer ó hospital e 
era preciosa. Deixáronlla ter no colo un pouquiño e 
a enfermeira que estaba na habitación díxolle:

—Es un neno moi afortunado. Tes o regalo de Reis 
máis bonito de todos.

Iso ben o sabía el sen que llo dixeran, pero gustá-
balle oílo. E a enfermeira inda engadiu:

—Vas ter que coidar moito dela, eh?
—Claro que a vou coidar —dixo el con moita fa-

chenda—. Tamén coidei da mamá cando a tiña dentro.
Deixárono quedar no hospital toda a tarde. As 

amigas da mamá leváranlle dúas caixas de bombóns 
e el comeu algún coa supervisión do papá para que 
non lle �xesen mal. 

Foi para a casa e durmiu moi contento. Soñou con 
Susana. Os dous xogaban nun prado moi verde, por-
que ela xa sabía andar e correr. Pero el levábaa pola 
man para que non caese. E apañaban unhas �ores 
brancas e amarelas para a mamá. Cando llas daban, 
a mamá abrazábaos xuntos e bicábaos na cara.
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Susana medrou moito os tres primeiros meses. Cla-
ro que así medraba calquera! Porque eran tres a aseala 
e paseala. A comer dáballe só a mamá, porque zugaba 
da teta. Daniel volveu ó colexio, pero os papás esti-
veron na casa algún tempo con permiso para coidala. 
Despois incorporáronse ós seus traballos e a Susana 
levárona a unha gardería. E xa estaban todos xuntos 
só un pouco pola tarde e pola noite. Tamén as �ndes, 
que eran dous días moi divertidos para os catro.

A �nais da primavera, chegou un neno novo á clase 
de Daniel. Chamábase Brais e axiña se �xeron amigos. 
Brais falaba moito de súa avoa, que vivía na casa coa fa-
milia, e Daniel empezou a botar de menos tamén unha 
avoa que os acompañase e lles contase historias. E can-
do se deu conta de que quería ter unha avoa, díxollelo 
ós papás. E eles contestáronlle que era imposible. 

—Por que vai ser imposible? —preguntou el, xa 
que non lle gustaba nadiña escoitar a palabra impo-
sible cando quería algo.

—Xa tiveches avoas e avós antes de naceres, Da-
niel —dixo a mamá un pouco triste—. 

—Na �nde buscamos as fotos e ensinámoschas  
—dixo o papá—.

A Daniel pareceulle que a mamá e o papá estaban 
aguantando as ganas de chorar, que tamén lle pasa-
ba a el algunhas veces. E foise para a cama pensando 
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en como se podería resolver unha cousa tan compli-
cada como parecía ter unha avoa. 

Aquela noite pensou en escribir outra carta ós 
Reis, non para lles pedir que lle trouxesen esa avoa, 
que agora xa sabía que non poden traer todo o que 
se lles pide. El só quería que lle dixesen se se podía 
facer algo, porque a palabra Magos debe querer dicir 
que saben moito.

E tanto pensou nos Reis antes de adormecer que 
soñou con eles. Estábano mirando os tres moi risei-
ros mentres almorzaba. Colleran cadansúa galleta e 
dicíanlle que había unha maneira de ter unha avoa 
cando xa se perderan as propias. Porque había per-
soas maiores que querían ser avoas e avós, xa que 
non lles naceran bebés netiños. 

—Non sabía iso —contestaba el no soño—.
—Pois si —continuaban eles falando, ora un, ora 

outro e ora o outro—. E a eses que teñen ganas de 
ter netiños os nenos e as nenas pódenos adoptar. 

—Oh! —repetía el no soño—. Non sabía iso.
—E, se adoptades unha avoa, Susana e ti pasariá-

delo moi ben.
Cando estaba soñando isto, espertouno o papá 

para ir á escola. E foi un fastidio porque non lle dera 
tempo a preguntar como se facía e seguía parecén-
dolle complicado.
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Aquela mañá contoulle o soño a Brais e pregun-
toulle se el sabía algo. Brais dixo que non, pero que 
llo preguntaría a súa avoa, que sabía moitas cousas. E 
pola tarde díxolle que súa avoa tiña unha amiga que 
estaría encantada de ser adoptada por un neno coma 
el e por Susana, que inda a podía coller no colo.

E Daniel contoulles o soño a seus pais na cea.
—Que cousas soñas, Daniel —dixo o papá—. Mira 

que é complicada esa historia. E que ben recordas o 
soño.

—Pois pódese facer, que mo dixo Brais —continuou 
el—. Súa avoa ten unha amiga que se deixa adoptar 
por Susana e por min. Pero tedes que querer vós.

Ós papás primeiro deulles a risa. Pero despois puxé-
ronse serios e miráronse, como dicindo algo cos ollos. 

—Agora vai para a cama e mañá xa falaremos des-
te soño tan bonito e da túa conversación con Brais 
—dixo a mamá—.

A mañá seguinte era a dun sábado, ninguén tivo 
que madrugar e almorzaron todos xuntos. Despois 
saíron dar un paseo con Susana. Pola Alameda, os 
papás dixéronlle que lles gustaría coñecer a Brais 
e a súa avoa. Que podían saír xuntos de paseo  
algunha mañá. E que a señora que quería ser avoa 
tamén podía vir a ese paseo.
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—Grazas, papis! —berrou Daniel, choutando 
como un cabritiño—. Eu voume portar moi ben. E 
Susana xa é boíña. 

—Non corras tanto, Daniel —dixo o papá rindo—. 
Veremos que se pode facer, pero intentarémolo. Non 
é doado, sabes?

—Pero, intentarémolo?
E eles responderon que si.
E Daniel �xo palmas cos dous para pechar o trato. 

Os papás nunca fallaban no que prometían.
Aquela mañá daba o sol e empezaban a caerlles 

as follas ás árbores. Na clase xa estaban estudando 
o outono e a Daniel pareceulle que aquela mañá de 
sol de outono era a máis bonita de todas as mañás, 
despois daquela outra na que naceu Susana. O de ter 
unha avoa inda había que amañalo, pero os papás 
non dixeran imposible. Nin sequera difícil. 

Canto saben os Reis! Por algo se chaman Magos. 
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Coas alas  
de Kovar

Préstame as túas alas,
que es meu amigo.
Préstamas porque quero
voar contigo.Kovar era novo na escola e �xéronlle sitio cer-

ca da profe. Viña de moi lonxe, do leste, non fa-
laba como os demais e tiña que aprender moitas 
cousas. 

Onda a profe tamén estaba Xermán, sempre sen-
tado no pupitre. Tiña un problema muscular que lle 
afectaba as pernas e había que lle axudar a moverse 
dentro da clase, por iso a profesora o podía atender 
mellor se estaba cerquiña. 

Ata a clase traíao a mamá e volvía buscalo á saída. 
El esperaba sentado no banco do pasillo, se chegaba 
con algún retraso. Pero case sempre era ela a que 
esperaba.

Kovar estivo mirándoo mentres descansaba de 
aprender novas palabras. Era moi observador e sabía 
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que a aquel neno lle pasaba algo. Por iso lle colleu 
o lapis cando lle caeu ó chan e lle levou o caderno 
á profe cando viu que acabara a conta, para que lla 
mirase. E esperou polo caderno para llo devolver. 
A profe soubo xa o primeiro día que Kovar era un 
neno intelixente e solidario. 

No recreo, a profe levou a Xermán como sempre 
ata o banco do pasillo e deixouno cun grupiño para 
que non se aburrise. Kovar sentou onda el e axudou-
no a volver para dentro. 

Ó acabar a clase, adiantouse para conducilo á por-
ta, onde o esperaba a mamá. Xermán presentoullo 
moi emocionado. 

—Mamá, este é Kovar. Empezou hoxe e xa somos 
amigos.

A nai sorriu, púxolle un bico na fronte a Kovar e el 
aprendeu así a palabra amigos. 

Ós poucos días, as nenas e os nenos tiñan xa algo 
de celos de velos xuntos, porque eran inseparables.

—Xermán, agora non nos fas caso —dicía Paula—.
—Kovar, tes que ser amigo de todos —dicía Lou-

renzo, porque Kovar xa entendía—.
—Claro, claro... —repetía un grupiño que estaba ó 

lado, desexando entrar na conversa—.
O grupo medraba nos cambios de clase. Pero no 

banco do pasillo quedaban eles sos porque o resto 
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marchaba xogar ó patio. Un día, Xermán díxolle que 
podía levar un libro para estaren no banco e que lle 
ensinaría a pronunciar ben as palabras.

Mentres Kovar aprendía moi de présa, a Xermán 
facíaselle máis difícil andar. Daquela, o colexio 
puxo rampla para cadeira de rodas e ascensor para 

cambiar de planta. E Xermán estreou unha 
cadeira na que, desde o primeiro día, Ko-

var o levaba a todas partes. Medraba 
tan axiña aquel rapaz que era o 
máis forte da clase e non preci-
saba axuda. E tamén aprendera 
a falar case perfectamente. Era 

un ás.
Xermán puido volver con aquela ca-

deira ó patio de recreo. Foi marabilloso 
oír outra vez tantas voces xuntas, ver pa-
sar a pelota polo aire, sentir o seu corpo 
correr por riba do chan... Ían os dous dun 
lado a outro. Nun recanto, había cambio 
de cromos. Noutro, xogaban ás canicas. 
Noutro, saltaban á corda... E eles partici-

paban con cromos ou opinando sobre as xogadas ou 
mirando os saltos. Xa eran parte do recreo común. A 
mamá de Xermán estaba moi contenta e a profesora 
non o estaba menos. 



51

O que máis lle gustaba a Xermán era o contac-
to coa pelota. Tirábanlla e el volvíaa mandar polo 
aire... Kovar arriscábase a darlle patadas se viña a 
xeito e así xogaban os dous. No banco do pasillo, o 
recreo facíaselles longo, pero no patio pasaba axiña 
demais. 

Un día, Kovar preguntoulle:
—Queres que fagamos un dúo musical? Eu traio o 

violino e ti podes acompañarme co tambor. Tocado 
coas mans ten un son moi bonito. Pedimos permiso 
para ensaiar ou ensaiamos noutro sitio. Pero mellor 
será que o fagamos aquí. 

—E darei aprendido? —preguntou Xermán, con-
tento e preocupado a un tempo—.

—Claro que si! Vai ser unha chulada. Ti es moi 
intelixente e ben o sabes.

Consultáronllo ó profesor de música e pareceu-
lle unha estupenda idea, tanto que era unha pena 
que quedara nun dúo. Podían abrilo para que par-
ticipasen máis nenas e nenos. Daba tempo para 
preparar unha orquestriña que actuase no festival 
de �n de curso. 

Para iso, o profe �xo unha convocatoria de proba 
e había xente que sabía manexar ben algún instru-
mento, porque ía ó conservatorio. Así que xuntaron 
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o violino, o tambor, a frauta doce, o xilófono e a 
marimba. 

—E que imos tocar? —preguntou a nena da 
frauta—.

—Eu teño partituras —dixo Kovar, que era músi-
co e �llo de músicos—. Gústame moito compoñer. 
Meus pais din que non están mal. Podo traelas.

Todos dixeron que era boa idea e o profesor 
pediulle que as levase. Miraríaas e vería como 
adaptalas. O certo é que lle gustaron e que lles 
gustaron. Non foi difícil facer a adaptación ós ins-
trumentos e nuns cantos ensaios tiñan xa o re-
pertorio de tres peciñas que pagaba a pena que a 
xente as escoitase. 

Chegou o �n de curso. O día do festival aquela or-
questriña foi o número que máis lle gustou ó público 
que non cansaba de aplaudir. Habería que seguir con-
tando con ela ata que non marchasen para o instituto.

Aquel curso fora ben bonito. Kovar era xa amigo 
das nenas e os nenos como se estivese sempre na 
escola e Xermán non só o pasara ben e sacara boas 
notas, senón que aprendera con Kovar a non lle ter 
medo a case nada. 

No verán, íanlle facer un tratamento para que non 
aumentase a enfermidade. Tería que estar uns días 
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internado no hospital, pero Kovar iría visitalo e que-
dar con el o tempo que lle deixaran. Non marcha-
ría de vacacións porque seus pais traballaban e era 
unha sorte para os dous. 

Cando Xermán deixase o hospital e o autorizasen, 
pasearían pola Alameda antes de xantar. Xa acorda-
ran levar un plano da cidade e anotar onde había ba-
rreiras polas que non podía pasar a cadeira de rodas. 
Despois farían un escrito para o Concello pedíndolle 
que as amañase. Non só era Xermán. Hai máis xente 
que non pode superalas e iso é moi inxusto.

A mamá de Xermán levaríaos pola tarde a unha 
praia de cerca. Así el volvería bañarse cun amigo, 
como cando era pequecho. Porque Kovar acompa-
ñaríao e axudaríalle onda a auga, como lle axudaba 
en todo, e bañaríanse xuntos. Logo xogarían á saída. 
Xa buscarían como. 

E Xermán ensinaríalle moitas cousas deste país, 
que agora xa é o dos dous, desas que non dá tem-
po a as aprender na escola. Levaríao á aldea onde 
a avoa lles faría comidas ricas que moito lle habían 
gustar e o avó ensinaríalles a distinguir os paxaros e 
as árbores. 

Sería un verán tan bonito como o fora aquel curso. 
Ou inda máis. Ben seguro que si. 
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A auga  
do lago Bled

Voga, voga, remador.
Non teñas medo da barca
que ninguén baixará a man
a ver como sabe a auga.A primavera xa chegara ó fermosísimo lago Bled, 

que está nos Alpes de Eslovenia. A estas montañas 
tan altas a primavera chega moi tarde, cando case pa-
sou por todos os outros sitos e xa está cerca o verán. 

Así que aquel día debía ser polos primeiros de 
xuño. E por iso empezaba a ir calor. Xa se estaba 
derretendo a branquísima neve que cubrira as mon-
tañas. Só quedaba a dos cumes, a que sempre está aí. 

Aquela calor, de paso que chegaba, viña avisando os 
paxariños, as follas e as �ores para que espertasen do 
sono invernal e volvesen alegrar os campos. Con tal avi-
so espertaron e toda a natureza se puxo a bulir alegre. 

Os cantos dos paxaros e as colores volveron á beira 
do lago que se puxo fermosísimo e foi perdendo o frío 
e a brancura que nel deixara o xeo que o cubrira. Ata 
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o castelo que está sobre o rochedo á beira das augas 
parecía máis branco contrastando co verde que deixaba 
ver a terra e co azul da auga que se volvía parecer ó ceo. 

As nenas e os nenos tamén se puxeron moi con-
tentos, tanto como os paxaros e as �ores. Na prima-
vera os días son máis longos e empeza a andarse 
sen abrigo, sen botas e sen paraugas. E sobre todo, 
coa primavera vén o tempo das excursións nunhas 
barquiñas preciosas que levan un remador como nos 
tempos antigos para non contaminar as augas do 
lago cos seus motores. 

As pequenas escolas que quedan cerca do lago 
esperan con ilusión a que chegue o mes de xuño 
porque é o tal para que as nenas e os nenos vaian un 
día en barca de excursión todos xuntos navegando 
polas súas augas. É moi divertido e aprenden moitas 
cousas nesa viaxe. 

O lago é tan bonito que ten unha illa no medio 
para parecer saído dun conto. E por se isto fose pou-
co, no medio da illa está a igrexiña de Santa María da 
Asunción, que ten na súa torre a “campá dos dese-
xos” que se escoita en todo o lago cando toca. Tírase 
dunha corda que baixa pola parede dun dos lados e, 
se dá unha badalada, cúmprese un desexo que se lle 
pida. Por iso, as nenas e os nenos se colgan varios 
xuntos para facer máis forza a ver se a poden facer 
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soar, que é un pouco dura. Se non teñen bastante 
forza, ela queda muda e hai que lle dicir adeus a 
aquel desexo.

E cando chega a hora de comer, sentados no xar-
dín que hai nos seus arredores, comparten a comida 
que levan da casa e pásano moi ben, porque proban 
cousas diferentes e sempre vai algunha lambetada. 

Tamén miran para o castelo branco e, orientados 
por el, buscan onde quedan as súas escolas e as súas 
aldeas. Cando non o conseguen sos, as profes axú-
danlles a encontralas. 

A primeira que visitou esta primavera o lago Bled 
foi a de Kraniska, que é pequeniña e moi madru-
gadora para ser a primeira en case todo. Así que a 
as nenas e os nenos daquela escola chegaron unha 
mañá nun microbús á beira do lago, cargados coas 
mochilas e con moitas ganas de pasar un día ben 
bonito. 

A profe alugou unha barca e metéronse nela en orde, 
portándose ben e sen rechistar. E colocáronse onde lles 
tocaba, segundo ían subindo, tal como era o trato que 
�xeran o día anterior antes de marcharen de volta para 
as casas. Sempre cumprían os tratos, porque así era 
todo máis doado e non se enfadaba ninguén.

Antes de saír a barca, tiveron que obedecer outra 
vez á profe, que lles mandou untar a cara coas cre-
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mas que levaban para que non os queimase aquel 
sol, cobizoso da pel branca. Despois, obedecer outra 
volta o remador, que os colocou no seu sitio de�-
nitivo e lles ordenou estar quietos para que non se 
ladease a barquiña. A viaxe tiña que ser moi segura. 

E todo ía ben, ata que a nena máis atrevida botou 
a man á auga e a levou á boca para probala, inda que 
estaba prohibido.

—É salgada —dixo en voz alta, poñendo cara de 
noxo—.

Os compañeiros quedaron pampos. Como que era 
salgada a auga do lago? Aquilo tiña que ser unha tro-
la. Por iso o quixeron comprobar lanzando as mans 
para as mollar e as levar tamén á boca. E de nada 
serviu o enfado da profesora nin o do remador, que 
se puxeron moi serios con aquela parvada de mollar 
todos as mans, creando un perigo para a estabilidade 
da lancha. Alí desobedeceron un pouco, pero como 
non soían facelo, perdoáronllelo por unha vez.

—Non é salgada —dixeron todos a coro—.
—Si, pero tampouco é doce —apuxo a nena con 

cara de ter razón—.
—Na Xeografía non hai máis que dúas clases de 

auga —dixo o rapaz máis estudoso de todos, que 
tamén era o máis obediente e o único que non se 
movera do sitio—.
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—Pois próbaa e xa verás como teño razón —ase-
gundoulle ela moi triunfante—.

E el tamén caeu na tentación, probouna disimula-
damente e quedou moi sorprendido porque era cer-
to o que dicían. Nin salgada nin doce. Sería que as 
profesoras tamén se equivocaban ás veces?

E fíxolles un aceno coa cabeza que quería dicir: 
“Tedes razón”. Porque a el non lle custaba recoñecer 
que estaba errado.

E todos aplaudiron, porque aplaudir non estaba 
prohibido.

A mestra deuse conta de que alí pasara algo que se 
lle ocultara, pero calou porque estaba todo en orde. E o 
remador non se meteu no asunto, que non ía na barca 
para iso, senón para vogar e chegar con ben. Pero si 
lles recordou que, se volvían botarse sobre a auga, el 
pegaría a volta cara á ribeira da que saíran antes de que 
a barca volcase e fosen todos náufragos, incluído el. 

A palabra náufragos púxolles medo, porque sabían 
que non era nada bo. E, como a profesora dixo o mes-
mo e tamén lles pediu que calasen xa coa parvada da 
auga, estiveron quietos e aparentemente calados o res-
to da viaxe. Pero seguiron cavilando e intercambiando 
ideas en voz baixiña, porque o tema era moi interesante.

Cando pasou algún tempo, aquel neno tan sensato 
volveu falar en voz alta, para que se oíse ben, que 
falar non estaba prohibido:
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—Creo que eu sei por que a auga do 
lago non é salgada nin doce. 

—Por que? —preguntaron to-
dos moi interesados na expli-
cación, porque sabía moito—.

—Porque ós peixes do 
lago Bled non lles gusta nin o 
sal nin o azúcar.

—Oh! —dixeron todos a unha soa 
voz—.

A profe riu, o remador �xo que non se en-
teraba e os compañeiros quedaron moi estrañados 
ó principio. Pero, falando en voz baixa entre eles, 
acabaron atopando a conclusión atinada e xa non lle 
deron máis voltas. 

E nestas chegaron á beira da illa. O remador atra-
cou a lancha e desembarcaron en orde, axudados 
por el, tal como embarcaran no lado de en fronte. 

Subiron do peirao en dirección ós xardíns dos 
arredores da igrexa, porque xa era hora de xantar. 
Abriron as mochilas, estenderon a comida e com-
partírona. Cando acabaron, recolleron os envases 
baleiros e o que lles sobrara da comida para metelo 
todo nas mochilas e levar os desperdicios onde se 
puidesen depositar para reciclalos. 

A profesora pediulles que cavilasen nos desexos 
para iren tocar a campá. Daquela acordaron formar 
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dous grupos con cadanseu desexo e colgarse da corda 
un tras do outro. Por iso a campá soou dúas veces con 
voz poderosa que marchou como un paxaro por riba 
do lago ata a outra beira. Niso tiveran sorte, porque xa 
dixen que non sempre se consegue facela soar.

Cando volveron á barca, o remador recordoulles 
que non deberían comportarse como pola mañá e a 
profesora pediulles que, por favor, non andasen ou-
tra vez coa historia da auga se non a querían enfadar, 
que o día fora precioso e non se podía estropear o 
bo recordo que levaban da excursión.

Pero, disimuladamente, a nena volveu meter a man 
e probou de novo. Despois �xo un aceno coa cabeza, 
indicando que non. E pouco a pouco, foron un a un 
estirando as mans con disimulo e levándoas á boca 
para acabar facendo o mesmo aceno de desencanto. 

Alí non pasara nada, porque a auga sabía igual. O da 
“campá dos desexos” non funcionara con eles. Non se 
volvera salgada, tal como lle pedira un grupo. Pero tam-
pouco se volvera doce, como lle pedira o outro. Xa lles 
parecía que soando as dúas veces non podía saír ben.

Cando o contaron nas súas casas, dixéronlles que 
a campá non quixera desairar a ningún dos grupos. 
Porque, inda que soe de xeito tan bonito ó lle tirar da 
corda, non sempre pode cumprir o que se quere se lle 
poñen as cousas tan difíciles como llas puxeran eles 
aquel día. 
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As historias  
de Anahí

Cando me achego á ribeira
tanto me engaiola o mar
que me abondan as areas
e a auga para xogar.A Anahí morréralle súa avoa aquela mañá. En 

realidade, non era súa avoa. Só era avoa de súa irmá 
Lucinda, a bebé do berce que non sabía que a casa 
se acababa de poñer de loito. Pero dáballes os mes-
mos agarimos e Anahí estaba segura de que, se vivi-
se cando Lucinda fose meirandiña, rifaríalles igual se 
se portaban mal. 

Aquela avoa compráralle a primeira boneca cando 
chegou con súa nai para ter un papá e unha casa 
onda o mar de Arousa. Ensináralle a falar a lingua 
nova. E preparábaa para ir á escola, inda que non 
facía tan ben as restras do pelo como a mamá, que 
eran a envexa da clase. E facíalle as comidas que lle 
gustaban. Así que aquela avoa era a súa.
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Anahí non sa-
bía se tiña outras 

avoas. A mamá non 
quería falar diso. Di-

cíalle que xa lle contaría 
cousas cando medrase, por-

que agora non as entendería. 
Por iso Anahí quería medrar axiña e comía o que lle 
poñían no prato, inda que non lle gustase. 

E, como as nenas precisan ter avoas e avós para 
estaren contentas, Anahí púxose triste porque acaba-
ba de perder a súa. Cando Lucinda medrase, faría o 
que lle prometía a ela a mamá. Contaríalle como fora 
aquel día e diríalle que chorara ela polas dúas. 

A casa estaba moi alborotada. Entraba e saía xen-
te que nunca vira. Primeiro dábanlle bicos e dicían-
lle que tiñan moitas ganas de coñecela. Pero axiña 
se esquecían dela. E Anahí non sabía por onde tiña 
que andar para non ser un estorbo nin como podía 
axudar.  

Se fose tempo de escola, sería máis doado. Iría ó 
cole, pintaría cans azuis e estaría entretida ata a hora 
de saír. A mestra volvería dicirlle que os cans non se 
pintan desa color, que mirase ben como eran. Pero 
ela seguiría coa teima de os azular. Estaba convenci-
da de que nalgures os cans tiñan a pel azul e brillante 
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como as escamas das xoubas que traía o papá pola 
luzada e sabían tan ben asadas fóra os domingos. 

Pero hoxe era un día de verán e non tiña para 
onde ir, a non ser que baixase á ribeira. 

Gustáballe estar na ribeira, porque o mar, como di-
cía a avoa, polo outro lado chega a todas partes. E na 
outra beira debía estar a outra terra súa, na que tamén 
había mar, que ela xa o vira, con ondas máis bravas e 
ruidosas que as de Sartaxes. Pero tamén era mar. 

Ademais, quen sabe se aquela mañá non atoparía 
algo novo para a colección de obxectos que trae a 
maré e ela colocaba na estantería do alboio. As cou-
sas que aparecían na ribeira eran moi curiosas e ela 
xuntábaas en vez de cromos. 

Un día había unha luva de bebé coa cara dun ga-
tiño que movía os ollos. Se atopase as dúas, daríallas 
a Lucinda para que non pasase frío cando a sacasen 
no inverno. Pero era unha e colocáraa na árbore de 
Nadal. Chamaba a atención e todos lle preguntaban 
onde a comprara.

Tamén atopara un coco. Debera vir a nado desde a 
súa outra terra. Como era moi lonxe, os papás dicíanlle 
que se lle soltaría á carga dalgún barco, pero ela seguía 
a teimar en que chegara desde aquelas praias. 

Para ir á ribeira pediulle permiso á mamá e deullo. 
Á mamá parecíalle demasiado pequena para lle con-
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�ar o coidado de Lucinda, pero grandiña para andar 
sen perigo polo areal. Así que podía estar por alí ata 
a hora de xantaren, que a baixarían buscar. 

Botou unha carreira ata o canaval. Só se oían o si-
lencio e as ondas, que deberan subir bastante. Cando 
chegou á area, viu un iate fondeado, unha barca in-
chable cerca del e unha muller tumbada nunha toalla 
de moitas colores. 

E axiña oíu os berros dun rapaz que viña na barca:
—Eh? 
—Que queres? —preguntou a muller da toalla sen 

cambiar de postura—.
—Non é por ti, mamá. É por tiiii. Digo por tiiii. Por 

como te chames.
Anahí cavilou que debía ser por ela e respondeu 

en voz alta, sinalando cunha man o seu peito:
—É por min? Eu chámome Anahí, que é o nome 

dunha �or americana. 
—Si, claro. Por quen ía ser? Podes vir ata aquí a 

nado, Anahí? Invítote a pasear na barca. 
—Inda non sei nadar e estou avisada de non me 

meter na auga. Só podo andar pola beira, sabes? Así 
non desobedezo.

—Pois vouche ensinar eu. Espera. A nadar aprén-
dese nun plis-plas. Teño frotadores para prestarche.
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E púxose a remar cara ás areas. Anahí reparou en 
que traía un brazo vendado e recomendoulle, como 
facía a defunta avoa, que tivese coidado.

—Xa, xa. Pero non fagas como miña nai, eh? Non 
mo volvas repetir. Cunha vez chega. Aí vou co meu 
motor de propulsión. Agarda e verás que ben o pa-
samos xuntos.

Anahí quedou coa boca aberta vendo que rápido 
vogaba o rapaz co brazo avariado. E antes de que lle 
dese tempo a pechala, el estaba na beira abrindo a 
súa polo rápido que se preparaba Anahí para entrar 
na auga.  

A el leváballe moito tempo quitar o reloxo, prepa-
rar o bañador, axustar as sandalias, colocar a roupa 
para que non se engurrase e organizar as cousas de 
se entreter mentres a mamá se poñía morena e o 
papá facía pesca submariña.

—Que rápida es preparándote, Anahí. Onde deixa-
ches as cousas? Nun atallo?

—Como que nun atallo? Quererás dicir nun escon-
dite. Os atallos son para chegar antes. Eu vin por un 
atallo pero nel non escondín nada.

—Iso. Nun escondite. Sempre trabuco as palabras. 
Son un desastre. Tampouco sei onde teño que poñer 
o acento do meu nome.

—Como te chamas?
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—Xosé.
—Pois tes que llo poñer no e, ó �nal de todo. É 

moi doado.
O rapaz �xo que cavilaba un pouco antes de dicir: 
—Ben, iso é igual. Que máis ten o meu nome con 

acento ou sen el?
—Como vai ser igual? Ti quéreste chamar Xosé ou 

non?
—Claro. É así como me puxo meu padriño.
—Pois logo non digas que é igual. Ponlle o acento 

no remate e acabouse.
O rapaz saíu da auga e subiu tirando pola barca 

cara onde estaba súa nai cunha morea de cousas ó 
seu arredor.

—Grazas, Anahí, por vires. A ver se me acordo 
do acento. E dime onde deixaches as cousas para as 
irmos buscar.

—Non trouxen nada. 
—Como que nada?
—Non. Eu só teño que quitar a camiseta. Ves? 

Sempre veño así. 
—Non traes nin barca, nin colchoneta, nin táboa, 

nin frotador, nin caldeiro, nin pá, nin molde para fa-
cer castelos, nin cana de pesca, nin etc.?

—Non. Xogo coas mans, coa auga e coas areas.
—Que aburrido!
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—Que va! O peor é que me deixan vir moi pouco. 
E agora que morreru a avoa, vai ser moito peor. Ás 
veces viñamos xuntas.

—Morreuche a avoa?
—Si. Esta mañá.
—E choraches moito?
—Claro. 
—E teus irmáns tamén choraron? Eu non teño ir-

máns nin avós. Os irmáns non me naceron e os avós 
morren sempre.

—Eu só teño unha irmá. Chámase Lucinda. É bebé 
e chora porque lle doe a barriga ou porque ten fame. 
Non sabe chorar pola avoa.

—Unha irmá da túa mesma cor ou parecida a min?
—Nin coma min, nin coma ti. Así polo medio.
—Pois non vos fai falta vir á praia para estardes 

guapas. Miña nai pasa moito traballo poñéndose mo-
rena. E a min tráeme para que non estea brancuxo 
entre os outros nenos. Que sorte tedes coa vosa cor!

A Anahí caeulle ben aquel rapaz. Cando chegara 
á escola, os compañeiros dixeron que era rara. E a 
ela tamén lle pareceran estraños eles. Despois foron 
afacéndose a se atoparen todos normais. E a Xosé o 
primeiro día parecíalle que non necesitaba poñerse 
morena para estar guapa. Que feito! Seguro que xa 
eran amigos.
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Daquela a señora cambiou de postura e fíxolles 
unhas advertencias.

—Catade o que facedes. Esta praia non é perigosa, 
pero hai que ter coidado. O mar é moi traidor.

—Non se preocupe, señora —dixo Anahí, que tra-
taba ós maiores con respecto—.

 Xosé buscou as manguiñas frotadoras e colocou-
nas nos brazos de Anahí. Despois foron dar unhas 
brazadas que á rapaza lle pareceron divertidas.  
Cando cansaron, aproveitaron que baixaba a maré 
para facer un castelo e invitaron a mamá a que �xese 
de público a ver se lle gustaba.

—É o castelo máis bonito que vin na miña vida! 
—dixo a señora—.

O papá botou a cabeza fóra da auga e foi saíndo 
ata aparecer todo vestido de goma negra e con dous 
muxos na man. 

—Ola, papá! —berrou Xosé—. Esta amiga miña 
chámase Anahí. Vive na aldea.

—Tanto gusto en coñecerte, Anahí! —dixo o se-
ñor, achegándose—.

E subiu cos muxos cabo da señora, que dixo con 
desprezo:

—Ben podían ser robalizas! Nós non temos gato. 
Xa me dirás para que os queremos.

—A min gústanme os muxos —dixo Anahí—.
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O señor mirou para ela e díxolle que podía levalos 
para a cea.

—Moitas grazas, señor. 
—Eu pesco para me entreter. O de menos éme o 

peixe. Vouchos meter na neveira.
—O meu papá tamén é pescador —dixo a nena—. 

Vende o peixe na lonxa e páganllo bastante ben. Así 
sempre temos cartos.

Ata daquela non se volvera acordar de súa avoa, 
pero os muxos trouxéronlla á cabeza. Ela guisábaos 
moi ben. Quen os ía amañar agora? 

Quedou tan calada que Xosé tocoulle nun brazo 
para lle preguntar:

—Volves estar triste, Anahí?
E ela, no canto de lle contestar, preguntoulle á señora.
—Fai o favor de me dicir que hora é?
—Xustamente a hora de xantar. Queres que te 

acompañemos á túa casa?
—Non, grazas. Han de me vir buscar, pero deben 

estar ocupados.
A señora, que parara de tomar o sol, convidouna 

a xantar no barco. E como nunca estivera nun barco, 
aceptou contenta. Nin sequera montara na gamela 
do papá, porque non sabía axudarlle e era un estor-
bo. O iate pareceulle precioso co seu taboleiro de 
mandos, os asentos cómodos e unha mesa chocante. 
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Riba daquela mesa colocaron pan de molde, auga 
e refrescos, e friameiras con ensalada. A unha delas 
puxéranlle aguacate con gambas. 

Había tanto tempo que Anahí non comía aguaca-
tes! Tíñalle contado á avoa como eran e que sabían 
algo parecido a manteiga de color verde. Non os vol-
vera comer aquí e á avoa non lle dera tempo a pro-
balos, pero gustábanlle igual. Tamén hai xente á que 
non lle gustan as cousas sen probalas. 

Por iso pediu por favor se lle deixaban levar unha 
rebandiña de aguacate. E eles envolvéronlle dúas ro-
delas en papel de aluminio, botáronlles unhas pin-
gas de limón para que non se puxeran renegridas 
e meteron o envoltoiro nun envase de iogur para 
protexelo, que o aguacate é moi delicado. E ó volve-
ren á praia, gardáronlle o botiño canda os muxos na 
neveira da auga fresca.

A maré acabara de baixar e víanse pulgas, arga-
zos, berberechos, cangarexos e lorchos. Anahí estaba 
moi entretida e ata contenta. Non sabía que, mentres 
estivera a comer, súa nai baixara buscala e levara 
gran disgusto a cavilar se lle pasaría algo. Non había 
ninguén para lle preguntar e tivo que volver para a 
casa coa esperanza de que ambas se cruzaran por 
diferentes camiños, que había varios. 
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Pero non fora así. A 
meniña non chegara e 
todos se puxeron moi 
nerviosos, botándose 
uns ós outros a culpa 
de a deixar baixar soa. 

—Pero, onde pode 
estar metida? —pre-
guntaba o papá—.

—Non vos preocu-
pedes, que logo ha de 
aparecer —dicían al-
gúns para non asustar, 
pero co medo no cor-
po—.

—As desgrazas nunca veñen soas —dixeron os 
máis pesimistas—.

A mamá só se consolaba pensando que Anahí era 
moi listiña, que aprendera moitas cousas ela soa, que 
se sabería defender se alguén a quería enganar, que 
a Sartaxes non ían os desalmados, que ela soa non 
se metía na auga... E miraba cada pouco pola �estra, 
pero Anahí non volvía e case era hora de merendar.

Cando ós papás de Xosé lles chegou a hora de 
marcharen, sacáronlle as cousas da neveira, metéron-
llas nunha bolsa e despedíronse con cadanseu bico. 
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Xosé prometeulle que ía volver á praia de Sartaxes. 
Pero a Anahí tíñanlle prometido tantas cousas que 
non se cumpriran que o mirou con tristeza, por se 
non se volvían ver. E subiu para a casa. 

Os papás non sabían que facer cando a albiscaron 
pola �estra. Que situación máis complicada! Estaban 
tristes porque morrera a avoa, pero contentos porque 
volvera Anahí. Estaban enfadados porque se metera 
nun barco con descoñecidos, pero alegres porque 
non lle pasara nada... 

Así e todo, botáronlle un sermón que a �xo chorar. 
E cando deu parado, pediulles perdón e prometeulles 
que pensaría máis nas consecuencias do que facía.

Súa nai viulle a bolsa e preguntoulle que traía. Ela 
sacou con disimulo o botiño e só lle ensinou os mu-
xos. Díxolle que llos regalara o papá do neno co que 
pasara o día e axiña veu alguén collelos para limpa-
los e gardalos para o xantar do día seguinte. 

Anahí puxo as rodelas de aguacate nun pratiño do 
café e colocounas nun recanto do corredor. Ela cría 
que a avoa, e todos os que morreron, igual que o mar, 
chegarán a todas partes por outro lado que non se ve. 
Por iso era case seguro que podería probar o aguacate 
e que se poñería moi contenta porque llo trouxera.

Pensando nisto pasoulle a tristeza e foi a ver onde 
estaba súa irmá. Buscou por toda a casa e atopouna 
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durmindo no cuarto máis fresco, escurecido para que 
non espertase. Xa tranquila, marchou regar os xira-
soles ó xardín. Era a hora en que a avoa os regaba 
para que estiveran bonitos. Ela coidaríaos e aprende-
ría a collerlles a gra para plantalos cada ano e que 
naquela horta sempre estivese a preciosa �or dando 
a volta, segundo se movía o sol. Así, dalgún xeito, 
estaría a avoa e miraríanos xuntas.

Cando Lucinda medrase, ela tamén lle tiña que 
contar moitas cousas, sobre todo daquel día: o bal-
bordo da casa, a baixada á ribeira e o encontro con 
Xosé, o neno da barca inchable e unha morea de 
cousas ó seu arredor. 

Ah! E tamén do enfado dos papás e do aguacate 
que, por �n!, probara a avoa.

Xuntas farían moitas cousas. E no verán, baixarían 
á ribeira. A ver se tiñan a sorte de que Xosé volvese 
un día no seu iate, que ó mellor xa era un máis gran-
de. Daquela, preguntaríanlle moitas cousas. Tería-
nas apuntadas nun caderno especial, tan importante 
como o dos cans azuis, pero con peixes, aguacates 
e xirasoles. Non quería esquecer ningunha pregunta. 
E explicaríanlle cousas que el quixese saber, porque 
lle parecera moi curioso. Despistado, pero curioso. 

Mira que non saber colocar no seu sitio o acento 
do seu nome, co doadiño que é! 
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Helena Villar Janeiro é profesora, 
pedagoga, narradora e poeta. Pioneira 

en Galicia na creación de literatura 
infantil, na súa ampla e premiada obra 
é quen de construír coa palabra outros 

mundos e vidas con atractivo para 
nenas, nenos e maiores. Agasállanos 

agora con estes Contos do Sol e da Lúa, 
ilustrados dun xeito sedutor, colorista 
e pleno de expresividade pola artista 

Ana Costas, pintora e tamén docente. 
Entre ambas tecen un universo variado 
e singular, cheo de trazos líricos, atento 

ao diverso, á integración, a un mundo 
solidario e á felicidade á que todas as 

criaturas teñen dereito.


