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razas a todas as nenas e nenos que colaborades a facer un Pardiñas máis creativo.

Xa son 32 edicións, tantos anos como algunhas nais e pais vosos. Xa é un manancial
con tanta fartura, que non hai risco de secas nin de enchentas que afoguen a creatividade.
Todo transcorre con harmonia neste ambiente de achegas e aportacións voluntarias, coma un
surtidor de auga que salta a tantos recantos, coma son as vosas procedencias, as das autoras e
autores destes poemas, contos e debuxos…, que compartillades esta edición. Non só as e os
seleccionados, todas e todos os que participachedes merecedes este agradecemento.
Estades facendo un universo máis fermoso coas vosas cores, formas, trazos, palabras, emocións…, que abrollan coma unha primavera que inza en beleza. Acertades cominicandonos
a vosa arte, porque esta é para compartila, endexamais para agochala na alcoba privada de
cadaquén. Estades a transmitir o voso “eu”, que se manifesta nesta explosión de sentimentos e
intuicións estéticas. Esta ofrenda artistica non é un golpe illado de sorte, xa é a esta altura do
certame unha fervenza de creatividade. De ano en ano, imos descubrindo coma moitas nenas
e nenos que principiaron no Certame Terra Chá de Literatura e Debuxo Infantil, hoxe destacan
con obra e traxectoria propias nos eidos da literatura, as artes plásticas, o activismo cultural,
etc.
Nestes anos aprendimos que estamos a tratar a artistas de corpo enteiro, por iso adoptamos
a iniciativa de publicar os poemas e os contos, de calquera que fose seleccionado nunha especialidade, aínda que estes non tivesen a mesma cualidade para o xurado, pero o merecen
as e os autores.
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LER É FANTÁSTICO
Eu sempre vou ler,
no meu tempo de lecer,
ata que o libro acabo
léoo de cabo a rabo.
AS PORTAS DO VERÁN
Outono, inverno, primavera,
o verán é a beleza
de catro estacións
con diferentes sóns.
Unha moi boa nova,
é que chega o verán,
veña froitas, apurade,
pronto tedes que madurar.
Sae o sol de seis a dez,
seis da mañá,
e non se pon
ata da noite ás dez.
Marta Vázquez Gómez
5º E. P. (GUITIRIZ)

Non che me gusta nada
deixar un libro a mediados,
porque me quedo coas ganas
de saber como acaba.
Sumérxome nun mundo
ata arriba de fantasía,
nisto nunca me aburro,
pois sempre me divirtía.
Piratas e fadas,
trasnos e aventuras,
fan que as miñas noites
non sexan tan escuras.
Silvia López Lorenzo
5º E.P. Insua Bermúdez
(VILALBA)

O BOSQUE ANIMADO
Érase unha vez unha nena que acababa de chegar cos seus pais a vivir a unha casiña no medio do
bosque. Era un lugar precioso, rodeados de flores, con moitas árbores e ao lado da casiña pasaba un
regato con moitos peixes. O lugar non podía ser máis fermoso. Pero a nena non via a fermosura do
lugar, porque estaba demasiado enfadada e triste pois non quería vivir alí, ela quería seguir no sitio
no que vivía antes. Xa levaba uns días vivindo alí, e non saíra nada da casa, e a súa nai animouna a
que dese un paseo polo bosque. Elisa, que así se chamaba a nena, foi de mala gana, pero foi... Cando
ia paseando, parecialle que as árbores a miraban, tiña algo de medo, decidiu volver para a casa, entón
sentiu unha voz que lle dicía, ola! Elisa mirou, pero non viu a ninguén e seguiu andando, pero volveu
a oir a voz que lle dicía: non teñas medo!. Elisa mirou e quedouse abraiada, era unha árbore a que lle
falaba, tamén lle dixo ola!!, unha flor, un coello, dixéronlle ola un montón de animais. Elisa descubriu que era un bosque animado. A nena estaba feliz e encantada, tiña un montón de amigos, tamén coneceu a outros
nenos. Era moi feliz. COLORIN, COLORADO este CONTO rematou.
			

Zaira Sánchez Alonso
4º E.P. GUITIRIZ
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A TEORÍA “NS” SOBRE OS UNIVERSOS DINÁMICOS
Xa fai uns anos, no pobo da Estrada, os veciños debatían entre eles, cal sería o significado da teoría “NS” sobre os universos dinámicos. Uns dicían que trataba sobre os
movementos que realiza o noso universo, outros dicían que falaba sobre o resto de
universos que se crearon a si mesmos e o seu movemento de expansión. Despois de
saber que na Estrada se debatía este tema, Galicia enteira empezou a investigar tamén,
seguidamente comezou España, a continuación toda Europa, e por último todo o mundo. Empezouse a investigar e investigar, cada país escollía os seus mellores astrofisicos e levábaos
aos mellores telescopios do propio país. Ao non obter resultados, os países xuntaron as súas forzas
para investigar. Tamén os mellores astrofísicos do mundo no mellor telescopio do globo. Era fermoso
ver como adultos e raparigos intentaban observar o noso universo cos seus telescopios de xoguete e
mesmo algúns intentaban ver o universo poñendo a man por diante da frente, como facemos para ver
ao lonxe cando nos dá o sol de frente. Todos os países estaban máis unidos ca nunca, pero as xentes do
pobo querían unha resposta de contado, finalmente, entre tantas teorías, estableceuse a teoría Baniana.
		

Marcos Borrageros Vilela
1º E.S.O. Nº 1 ( A ESTRADA)

A TEORÍA “ NS ”
Esta teoría inventouna unha rapaza de aproximadamente dezanove anos, que estaba estudando o
universo. Esta teoría aínda non ten un significado fixo, porque ainda a están estudando máis a fondo.
Chámase teoría NS porque quen a inventou chámase Nicky Soldenson.
A teoría polo de agora ten este significado:
Estudando o universo, foise descubrindo que as estrelas máis próximas a nós, se as abrimos, están
recheas de mel, porque no espazo hai unhas abellas espaciais e nas estrelas é onde gardan o mel. E
preguntarédesvos: como gardan o mel se non hai flores? Pois se estudamos o universo máis de cerca,
veremos que é coma un xardín, recheo de flores de todos os tipos e de todas as cores. E…, quén lle
bota a auga? Pois, é moi doado. Hai uns robots-caldeiros que van á hidrosfera, collen auga e bótanlla
ás flores cada hora. A parte desta cousa tan fermosa das estrelas, tamén descubriu que, se levas un lápiz ao espazo, convértese nunha gominola¡¡ O mellor de todo é que as gominolas que se transforman
alí non fan caries. Outra das moitas cousas que descubriu esta teoría foi que hai moitas atraccións no
universo, porque, por exemplo, a Vía Láctea é unha noria, pois cada brazo é un asento e pásase moi
ben! E ademais, se caes, non pegas co chan, porque…, non o hai!!, quedas flotando no aire, pero non
tes que levar casco¡.
Ademais, dende o día 4-7-09, levouse osíxeno para que poida ir toda a xente que queira, e despois
no universo hai museos, cine, comercios…, é como unha cidade enorme e coa estrela o Sol (que por
certo se entrades dentro dela ides atopar moitísimo mel) alumeándoa. Se entrades polo 3º brazo da
Vía Láctea, brazo de Orión, podedes encontrar todos os planetas e podedes entrar dentro de calquera
deles. Eu aconséllovos que, por precaución a Mercurio non o visitedes, porque está moi preto do Sol
e fai moita calor xa que hai altas temperaturas. Outro lugar que é moi bonito visitalo é a Lúa, e aí
veredes cravadas as bandeiras de quen a pisaron primeiro.
Este é un breve resumo desta teoría. Se queredes saber máis, mandádenos un correo, dicindo o que
vos interesa saber á seguinte dirección:
NickySoldenson@hotmail.com
Tamén podedesnos chamar ó teléfono: 647989756 ou entrar na nosa páxina web: www.estoéprodutodanosaimaxinación.net

4

Pero resultou que nun Congreso de Astroloxía, celebrado en Vigo, unha astróloga francesa, chamada
Katerine descubriu algo impresionante.
Queres sabelo?
O que averiguou a astróloga francesa, foi que hai un astro que todos coñecedes como estrela o Sol,
que vos dixen, que estaba rechea de mel. Contáronme que non era mel…, porque se entramos no máis interno,

veremos que hai vida. Non son persoas coma nós, son unha especie de gorilas, fortes e fermosos. E…, porque
dan vivido alí, se o Sol ten altas temperaturas? Porque alí, no seu interior, non son tan altas debido a unha capa
amárela que o protexe (o que eu pensaba que era mel) que absorbe o calor para que no interior poida haber
vida idéntica á da Terra.
Se vos gustou este descubremento e queredes saber máis podedes chamar ao Congreso de Astroloxía de Vigo:
687894564.
Nuria Chamosa Gañete
				
1º E.S.O. Nº1 (A ESTRADA)

POEMA
Xa chegan as letras galegas
e chegará o comezo do verán,
mentres ti tamén te achegas,
comezará o San Xoán.
Teste que decidir
para onde vas a ir.
Eu vou á festa do cole,
ti vai a onde che mole.
Eu diriache que viñeras ás letras galegas,
pero se ti pos pegas,
vai a onde queiras,
que xa nos veremos nas feiras.
O autor deste ano é Lois Pereiro,
que non é mensaxeiro,
senón un famoso escritor
que dende pequeno é moi traballador.
Tania Gómez
5º E.P. (PARGA)

A NATUREZA DA VIDA
A natureza, nela vivín,
nela vivo e nela vivirei,
o aire que estragamos,
e as árbores que cortamos,
a flor que prantamos
e o animal que mimamos.
A natureza, é sagrada,
non se fai nun día.
Aquí vivimos nós, as prantas e os animais,
non podemos destruila!
O que non podemos é estragar
o planeta no que vivimos.
Os nosos antepasados coidarona
e nos témola que continuar.
Non temos en conta unha cousa,
que somos diminutos ante tal poder,
a natureza furibunda
pode, nun instante, facernos perecer.
Uxío Domínguez Darriba
6º E. P. (RABADE)
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O SEGREDO FAMILIAR
Érase unha vez unha nena chamada Lucía. Lucía era alta, co cabelo negro e tamén moi lista. Tiña os
ollos verdes, brilantes coma unha estrela.
Lucía tiña un irmán chamado Adrián. Adrián era alto, gordiño e algo listo, non tanto coma súa irmá.
Tiña os ollos verdes, o pelo negro, e case sempre levaba un gorro gris.
Lucía e Adrián parecianse moito porque eran mellizos. Os dous irmáns tiñan un gato que se chamaba
Bigotes.
Bigotes era negro con manchas grises, tiña os ollos
azuis e levaba sempre un collar de cor verde.
Lucía e Adrián vivían nunha casa moi grande de cor
azul marino. Ademais, pola parte de atrás, a casa tiña un
campo onde os irmáns xogaban sempre.
Un día, Lucía e Adrián estaban vendo unha película de
magos, entón Lucía intentou botar auga das súas propias mans e, de súpeto, saiulle auga disparada e Lucía
asustouse.
Adrián intentou facer o mesmo pero non lle saiu.
Foronllo contar á súa avoa, pero non os creeu. Entón
Lucía exclamou:
-Isto é certo!. Saíu auga das miñas mans.
A súa avoa seguía sen creelos e os nenos saíron para
fóra moi enfadados.
Fóra facía un día estupendo, pero de repente empezáronse a sentir tronos, e pouco despois, un relámpago
caeu diante dos seus pés. Adrián pediulle á súa irmá
que non se enfadara máis, porque ía provocar un vendaval.
A avoa saíu correndo da casa e díxolles:
-Precisamente agora, que vexo isto, é o momento de contarvos un segredo da familia:
-Hai dous séculos, á tataravoa da miña tataravoa, pasoulle o mesmo ca ti, e os habitantes do seu pobo
pensaron que era unha bruxa malvada e que aparecera alí para facer maleficios contra eles. Intentaron
botala do pobo, pero resistiuse unha e outra vez. Pero un día comenzou un gran incendio no monte, e
estaba a punto de arder toda a aldea, entón ela empezou a facer maxia coas mans e conseguiu apagar
o lume. Os habitantes da aldea pedíronlle perdón e sempre lle agradeceron o que fixera por eles.
Lucía, moi sorprendida polo que escoitaba, preguntou:
-Entón, podemos contar o que sei facer?
-Non, mellor, déixao así, porque ao mellor, os nosos veciños non o entenden.
-Pero a tataraboa contouno e todos foron felices.
-É certo, pero nos xa somos felices co noso segredo familiar.
Lucía e Adrián estiveron dacordo coa súa avoa en gardar para eles o segredo familiar.
Uxía López García
3º E.P. PARGA
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A NOSA TERRA CHÁ
A nosa Terra Chá
que moi bonita está,
témola que coidar,
para non a molestar.
Déixanos pasear enriba dela,
deixanos tamén xogar,
deixanos que a admiremos
e incluso que a ensuciemos.
Sei que non está ben,
pero ela sabe bén,
que a queremos moito,
merecemos un infinito +8.
		
		

Rocio García Carballeira
6º E. P. (GUITIRIZ)

A TERRA CHÁ
Na Terra Chá
hai moitas ras,
xa que é unha
paisaxe moi especial.
A madeira das árbores
é cortada por un
carpinteiro, que
saca o sombreiro.
As árbores sufren
porque lle fan dano,
porque o carpinteiro
córtaas cun machado.

TERRA CHÁ
A Terra Chá
ten moitas marabillas,
ten moitas árbores,
e bastantes colinas.
As flores
de moitas cores
que se atopan na Terra Chá,
no meu lugar.
Guitiriz, Vilalba, Cospeito,
todos eles da Terra Chá,
eles
e moitos máis.
Estou orgullosa da miña Terra Chá,
pero pode que me vaia
o día de mañá.
Sabela Salgueiro García
6º E. P. (GUITIRIZ)

E así é a paisaxe
da Terra Chá,
sempre tan
especial.
		
		

Noemi Cano Paz
6º E.P. (GUITIRIZ)

CONTRASTE
Ti sobes
e eu baixo.
Ti vas
e eu volvo.
Ti recordas
e eu olvido.
Sara Leal Rey
5º E. P. Mato Vizoso (VILALBA)
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NUBARRÓN E A SÚA FAMILIA
Hai moi poucos anos coñecín unha pequena familia de nubes que vivían no ceo dunha vila chamada
Paraiso.
O pai da familia chamábase Nubarrón, a nai Nubosidade, e tiñan moitas nubeciñas: Estreliña, Escampada, Soliño, Lóstrego, Trono, Orballo, Treboada e Nevadita.
Era unha familia moi feliz, que lles gustaba moito cantar. Cando cantaban do seu corpiño caían pequenas pingas de auga. Moito lles gustaba chover!
A Primavera era a estación do ano preferida desta familia, porque as súas pingas de auga se repartían
pola vila Paraiso, adornando con flores os xardíns, pintando os campos de verde e enchendo os ríos
de auga.
Paraiso foi medrando pouco a pouco, e uns anos máis tarde, unha enorme fábrica, veu instalarse preto
do río.
Moita xente chegou á vila para traballar na nova fábrica, así que, construíronse moitos edificios, moitas estradas e o tráfico aumentou moitísimo.
Cando chegou a seguinte primavera, a Nubeciña Nevadita non podía cantar, é dicir, non podía chover.
Toda a familia estaba moi preocupada, pero pasados uns días tampouco podían cantar Orballo, nin
Treboada, nin Soliño, e outros días máis tarde ninguén da familia podía cantar. Os campos verdes xa
case todos eran de cor marrón e nos xardíns quedaban moi poucas flores.
A familia de nubeciñas tivo que marchar a outra cidade porque a contaminación da fábrica non lles
deixaba chover.
Os habitantes da cidade, logo se deron conta do que estaba pasando coa contaminación da fábrica, e
decidiron instalala lonxe da cidade.
En pouco tempo, a familia de nubeciñas, puido volver ó seu ceo preferido, e cantar ou chover con
alegría, para que a cidade Paraiso sorrira coma sempre.
			
			

Fran Airado Otero
4º E. P. MATO VIZOSO (VILALBA)

HABÍA UNHA RATA PRESUMIDA
Había unha rata presumida que vivia nunha casiña de palla cerca dun río. Á rata gustaballe moito a
auga pero non sabía nadar. Un día mentres paseaba ó lado do río coñeceu a unha troita e puxeronse a
falar. A rata contoulle que quería ser nadadora e a
troita ofreceuse a ensinarlle. Fixeron un flotador
cun globo e a rata empezou a practícar. Xa pasaran
varios días cando un paxaro pillabán lle pinchou
o globo co pico. Menudo susto levou a rata, que
tivo que nadar con moito esforzo para non afogar no río. Cando chegou á beira xa aprendera a
nadar. A troita e a rata celebrarono con moita alegría e dende aquela xogan todas as tardes no río.
Lara Castro Díaz
1º E.P. (PARGA)

8

A LAGOA ENVELENADA
Era un día coma outro calquera na lagoa de Cospeito. O pato Pati xogaba cos seus amigos, as ras cantaban, facía Sol e os animais disfrutaban na lagoa.
-Pati, ¿nadamos un pouco? -dixo Pachín.
-¡Dende logo!. ¡Pato á auga! -berrou Pati, e….¡Floos! Métense na auga que brilaba cos raios do sol,
pero…, sen saberse porqué, unhas nubes grises comezaron a cubrir o ceo, o sol quedou tapado e púxose a chover e a tronar. Polo medio das nubes unha pedra dunha cor escura caeu no medio da lagoa.
De súpeto, a auga púxose tamen gris, e Pati e Pachín sairon dela. Cando estaban fóra, viron unha rá
convertida en pedra, chegando á beira, era unha maldición. Ao momento no medio da lagoa, apareceu
un remuíño polo que saia máis líquido gris facendo que o nivel da auga aumentase.
-Se non paran esta toleada, todo o mundo vai ser pedra! -berrou unha pata.
-Pachín, teño unha idea…. –dixo Pati-bsbsbsbs- bsbsbs…
Máis tarde…, Pachín repartía pedras a todos os animais.
-Apuntade, ¡lume! -berra Pati. As pedras comezaron a apartar o líquido gris, e mentras el, aproveitaba
para tirarse á auga, e facer desaparecer a pedra misteriosa.
Alí chegou sen problemas, máis cando quixo destruíla, esta cobrou vida e escapou.
-Polo menos, ¡xa non bota máis líquido, -pensa Pati. Pro…, o malo non pasara, Pati comenzou a sentir
unha corrente de auga que cada vez facíase máis e máis forte, e viu coma unhas ondas chegaban á
beira e, non pasou moito tempo ata que viu caer aos seus amigos transformados en pedra dentro da
lagoa. O patiño pensou nunha solución para o problema: que a pedra misteriosa toque o seu propio
líquido e morra petrificada, aínda que ía ser moi difícil. Comezou a buscar cousas para facer unha
trampa, pero ao achegarse ás algas, viu a pedra atrapada.
-Xa te pillei! –berra… Pero…, cof, cof, cof. Pati quedouse sen osíxeno e subiu á superficie e tocou
o líquido gris, pero…, en vez de transformarse en pedra, converteuse no deus dos patos. Por arte de
máxia, nas ás aparecéronlle unha espada e un escudo, e un casco na cabeza. Baixa de novo ó fondo e
comezou unha guerra coa pedra. Apareceron centos de patiños para axudarlle, máis o veleno fíxoos
desaparecer. Logo de moito loitar, Pati sentiu un estampido, o líquido de cor gris esfumouse e os animais volveron a ser normais. Logo de moitos anos, Pati foi nomeado xefe e defensor dos animais da
Lagoa de Cospeito.
			

Uxío Domínguez Darriba
6º E.P. (RABADE)

O DÍA DA TREBOADA
Había unha vez unha chica e un chico e naceulles un bebé, e
foi toda a familia vela e quedáronse todos a comer, pero de
repente empezou a tronar e o bebé non paraba de chorar e dábanlle xoguetes e daba igual, porque non paraba, e un pouco
despois parou de tronar e o bebé parou de chorar. Colorín
colorado este conto está rematado, comeron todos ben e o
bebé tamén.
Carla Otero Lombán
1º E.P. Nº 1 (FOZ)
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OS DOUS LINCES
Éranse unha vez dous linces que vivían nunha fraga, eran irmáns… O lince maior chamábase Nico
e o pequeno Lucas, os dous cazaban xuntos polas noites. Unha noite cando foron cazar, cruzaron ao
outro lado da fraga a través dunha estrada e xusto cando cruzaron, a Nico, o lince maior, atropellouno
un coche. Lucas estaba triste, el viu que era o coche da veterinaria dun zoo.
Nico recuperouse do atropelo, pero tíñano pechado no zoo. El estaba ben porque lle daban de comer,
lavábano, cuidábano… Pero tamén se sentía moi preocupado por non estar co seu irmán.
Lucas andaba triste pola fraga porque tiña que cazar sen Nico, tiña que ir ao río…. Ademáis a Lucas
non lle gustaba nada durmir só.
Nico xa se aburría, era sempre o mesmo. Primeiro comía e sacábanlle fotos, despois, á tarde, volvía
comer e seguían sacándolle fotos, e á noite lavábano. Xa quería fuxir pra volver a ver a seu irmán.
Lucas, desesperado, foi en busca del, estivo un día andando, pero ao amencer do día seguinte xa chegara á entrada do zoo, tiña que agocharse dentro del. Alí viu montóns de animais pechados, pero a
Nico aínda non. Buscou e buscou, ata que un empregado do zoo o viu, entón fuxiu rapidamente, pero
moitos coches perseguíano. Tamén algúns empregados foron ver se o lince que fuxira, era o que tiñan
encerrado, miraron, entraron dentro, e…, xusto nese momento, Nico saíu do pechado en busca de seu
irmán, entón máis coches ían a procura dos dous. Lucas xa chegara á fraga e agochouse nunha cova,
Nico foi pola cidade, e meteuse por un carril estreito onde os coches non cabían. Era noite, e xa non
o perseguía ningún coche, pero seguía correndo ata chegar á fraga. Cando chegou buscou a Lucas e
este tamén saíra da cova para ir buscalo. Ao fin e ao cabo, atopáronse e puxéronse moi contentos, pero
de súpeto voltaron a oir de novo o ruído dos coches que os perseguían. Eran tres, dous deles acabaron
chocando contra unhas árbores. O outro, aínda o seguía perseguindo, pero os linces deron a un acantilado, e baixando por el, escondéronse detrás dunha rocha. O coche non deu frenado e caeu ó mar.
Nico e Lucas quedaron moi contentos na fraga. Ademáis co paso do tempo acabaron destruindo o zoo
e fixeron outra fraga, na que moitos animais do zoo voltaron a ser libres.
			
		
A FAMILIA DE POLBOS
Había unha vez un polbo mozo que vivía no fondo do mar. O polbo quería encontrar unha moza,
e un día leu o periódico e viu un polbo femia que
lle gustou moito.
Un día os dous polbos atopáronse nunha cova.
Ao polbo chico gustoulle moito o polbo chica, e
á chica tamén lle gustou o chico. Os dous polbos
bicáronse e o polbo femia puxo os ovos, e dos
ovos naceron polbiños. Por fin, o polbo femia era
nai e o polbo macho era pai! Toda a familia, os
polbos e os polbiños vivían encantados nadando
polo mar azul.
			
Paula López Sánchez
			
1º E. P. Nº 1 (FOZ)
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Ana González Mariño
4º E.P. MATO VIZOSO (VILALBA)

AS ÁRBORES DO GATO
Había unha vez un gato que vivía nunha árbore. A árbore estaba medrando, e cando se
fixo grande en vez de dar froita daba ratos.
O gato comíaos fritos e cada vez estaba máis
gordo. Estaba tan gordo que case explota!
Unha noite o gato durmiu moito, tivo pesadelos e pola mañá foi correndo a unha tenda para comprar unha árbore que dera froita. Comprou unha laranxeira e coas laranxas
adelgazou e púxose en forma.
		
Areadna Taype Camasca
		
1º E. P. Nº 1 (FOZ)

SOÑAMOS NA BIBLIOTECA
Hai uns meses que aos nenos e nenas do Colexio Santo Estevo de Parga lles encanta ler: contos
fantásticos, libros de misterio, de aventuras….
Un día do mes pasado, uns nenos atoparon un libro no que poñía: ”Aquí entraredes pero non sairedes, só alguén con valentia e corazón vos sacará deste apretón”. Nese intre unha luz collía aos
nenos e metíaos dentro do libro. De súpeto, apareceron nunha illa e un vello preguntoulles:
-Que é o que se di unha vez nun minuto, e dúas nun momento?.
Quedáronse pensando e dixeron todos á vez:
-O eme!
Entón unhas grandes montañas atravesaron o mar ata chegar a un deserto plagado de serpes, e o mesmo señor volveu aparecer dicíndolles:
-Vence ao tigre, vence ao león, vence ao touro embravecido, vence ós señores
e reis, que aos seus pés caen vencidos.
-O soño!- dixeron todos.
Entón as serpes quedaron durmidas. Tras camiñar un bon anaco, chegaron a
un castelo no que tamén poñía:
“Aquí entraredes pero non sairedes, só alguén con valentia e corazón vos
sacará deste apretón”. Algúns xa se querían ir, pero decidiron investigar o
castelo.
Ao entrar pecháronse as portas, pero eles non se deron conta, logo un neno
moi asustado, Raúl, botouse a correr coma un tolo, polo que espertou ao dragón. Este moi famento
botouse enriba das rapazas, pero Raúl díxolle:
-Déixaas en paz, cómeme a min!
O dragón ao ver a súa valentía, desapareceu.
Ao volver á casa, Raúl dixolles aos seus pais:
-A nosa biblioteca do cole mola moito! Como me gusta ler!
Lucia Campos González
4º E.P. (PARGA)
A HISTORIA DO MARIÑEIRO
Así comenza a nosa historia:
A noite era chuviosa, unha gran treboada caía sobre o mar. As olas eran xigantes e a choiva era moi
forte.
Niké e Pati eran os nenos dun pescador que vivía nunha casa preto do pedrusco máis grande do
pobo. Seu pai tiña un pequeno barco, sen embargo estaban moi contentos e orgullosos do seu barco.
O día seguinte saíron a pescar co seu pai para pescar peixes para o restaurante do tío Filiberto. Colleron unhas sardiñas, uns lenguados, quixeron coller uns mexillóns pero seu pai dixo:
-Non podemos ir. ¡E si chocamos!.
-¡Contanos unha historia!.
-Aí vai. Había unha vez un mariñeiro que pescaba por
estas augas, buscaba unha especie moi rara; un día foina
buscar. Todos lle dixeron que non fora, despois dunha
hora chocou, pero o home sigue vivindo e vengarase dos
que se burlen del…
María Ansede Novo
4º E. P. (PARGA)
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O VERÁN
O verán a piques está de chegar
con sol e mar radiantes,
e os seus doces sons
que non se escoitan antes.
As árbores dan froitos,
para comer e comer.
Na praia somos moitos,
vai ti saber!
Verán para bañarnos
e pasalo xenial,
tomar moito o sol
e pasar un día especial.
Os atardeceres tranquilos
cos paxaros entre o sol,
as xeadas de noite,
o outono xa chegou!
Eva Fernández Paderne
6º E. P. (GUITIRIZ)

A PRIMAVERA
Viña, estaba alí,
esgozoume un sorriso
era timida, entraba amodo
coma pedindo permiso.
Era tamén de cores
verde, amarela, vermella
e traia tamén consigo
un grande arco da vella.
De súpeto marchou o inverno,
tocaballe reinar a ela
sentina tan fermosa
quería quedar con ela.
¿Pero a quen viches miña nena?
¿Iso tan fermoso que era?
Pero que ia ser senón
¡Eu vin a primavera!
Andrea Pardo Pernas
6º E.P. Insua Bermúdez (VILALBA)
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O VERÁN
O colexio vai rematar
e as vacacións empezar.
O sol ponse a brillar,
os nenos a xogar,
os país a mirar
e as nais a disfrutar.
Pola noite a lúa ponse a alumar,
as orquestas van tocar
e todos a bailar!
Paula López Sánchez
1º E. P. Nº 1 (FOZ)

A AUGA
Os ríos e as fontes
son amigas, moi amigas,
xa que comparten
a auga que nós bebemos.
Tamén están os mares e os lagos
que neles habitan animais,
moi largos e anchos.
A auga é importante para
os seres humanos, os animais
e as plantas ás que regamos.
A auga utilizámola para bañarnos,
lavarnos para estar limpos
cando xogamos.
Na auga podemos nadar,
e xogar na piscina,
que está moi fría
ja, ja, ja.
Tania Campello Saa
6º E. P. (GUITIRIZ)

A APOSTA
Un día de outono no monte chamado a “Cova da Serpe”, xuntaronse un grupo de animaliños que
eran amigos.
Eran unha formiga, un saltón e un grilo.
Decidiron facer un xogo que consistiría en ír cada un por separado, a ver quen atopaba máis castañas. Tiñan de tempo unha tarde, e ó anoitecer deberían xuntarse xunto a árbore grande da fraga, para
facer o reconto.
Todos saíron correndo. A formiga, paso a paso, foi buscar no castiñeiro. Como estaba preto do seu
fogar, non teria que agocharse doutros animais máis grandes. Co seu carácter traballador buscou e
buscou sen descanso.
O saltón adentrouse na fraga, e dun brinco saltou un balado. Seguiu polo camiño antigo, e sen pensalo máis, púxose a buscar cun grupo de castiñeiros que había nun pequeno souto que estaba preto.
O grilo como non tiña ganas de correr nin saltar balados, foi a visitar a un raposo que era amigo seu,
e dixolle o da aposta das castañas. Entón pediulle que lle prestase unhas poucas para poder gañar a
aposta. O raposo, como era moi pillo, colaborou co grilo para seguirlle a súa trampa. De volta cara
a árbore, o grilo ia moi canso e parou a descansar arrimado a unha seta, pero quedouse durmido.
Cando despertou veu que xa era a hora do reconto. Ergueuse moi rápido para chegar á cita, pero
esqueceu as castañas.
Cando foi o momento de rendir as contas, a formiga e o saltón quedaron empatados a 7 castañas
cada un, e o grilo, por tramposo, ó esquecer as castañas debaixo da seta perdeu a aposta, con ningunha castaña.
			
			

A PELOTA DESOBEDIENTE
Érase unha vez unha pelota que andaba soa
e cando os nenos ian xogar con ela, a pelota escapaba. Os nenos intentaban collela, e
corrían detrás dela, pero a pelota aínda corría máis. Un día un mago amigo dos nenos
colleu a súa variña máxica e o manual dos
conxuros, e dixo unhas palabras máxicas.
Despois diso, a pelota xa esperaba aos nenos
para que a colleran e xogaran con ela.

Alberto Fraga Miragaya
4º E. P. (PARGA)
A CASA QUE ANDABA
Había unha vez unha casa que andaba porque
tiña pernas e pés. Un día o neno que vivía nela
quería ver a neve e a casa levouno á montaña.
Outro día a casa levouno ó río a pescar troitas.
Cando o neno quería ir á praia, a casa levábao
ata a area.
Os dias de vacacións ían ao parque a xogar e
tamén ao cine. Unha mañá á casa nacéronlle ás,
e levou ao neno a dar un paseo polo aire.
Ao neno gustoulle moito, e cando baixaron a
casa comproulle un xeado de chocolate.
Laura Neira Ramos
1º E.P. Nº 1 (FOZ)

			
Xabier Fernández Villaverde
1º E.P. Nº 1 (FOZ)
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A MEIRANDE TRASNADA
Hai un colexio ao pé dunha carballeira. Coma poucos saben, os trasnos adoitan vivir nas carballeiras porque precisan aire limpo e saudable. As súas vivendas están debaixo dos troncos destas árbores, ainda que ninguén os poida
ver, ás veces os nenos sufrían as consecuencias dalgunhas das súas trasnadas. Por exemplo, cando aos nenos lles caía a pelota na carballeira, despois
de buscar e buscar, aparecia máis lonxe de donde parecia que debera caer.
Tamén entraban no colexio a facer pequenas falcatruadas, como cambiar as
cousas de sitio ou quitarlles aos nenos os libros da mochila para que tivesen
que volver ao colexio a buscalos. Ás veces disfrutaban agochando un día as
gorras, e devolvéndoas despois. Pero a súa principal afición era trastear nos
ordenadores polas noites. Así foi como se enteraron dos moitos problemas
que causaban os humanos a sí mesmos e ao planeta, guerras, contaminación,
escapes nucleares, violencia….
Un pouco espantados, parolaron entre eles e decidiron que coa súa maxia podian mellorar a situación. Eles podían influir nos mestres e nos nenos para facelos máis responsables e respetuosos cos
demáis e coa natureza. Concentrándose neles, conseguian sementarlles novos soños. Así, mentres
que antes querían ser modelos, pilotos, futbolistas, superheroes, soldados, actores…. Agora soñaban
traballos para facer un mundo mellor e máis xusto.
Anos despois, algúns daqueles nenos son agora enxeñeiros que traballan en novas enerxias máis
limpas e seguras, outros buscan remedios contra enfermidades coma o cancro. Algúns, son políticos
para loitar pola paz e a xustiza, empregando a palabra no lugar da guerra, outros son mestres que
ensinan aos nenos a conseguir un mundo mellor. Dunha ou doutra maneira querían mellorar a vida
no noso planeta. Mentres, os trasnos seguen os avances destes mestres e nenos a traves de Internet, e
festexan a que é sen dúbida a meirande trasnada.
		

Silvia López Lorenzo
5º E. P. Insua Bermúdez (VILALBA)

UN MISTERIO DIFICIL DE RESOLVER
Éranse unha vez dous nenos chamados Roi e Uxia, tanto un coma o outro, eran dous pequenos moi
listos.
Un día, Roi e Uxía estaban lendo un conto, cando se decataron de que as palabras non tiñan sentido… A que se deberia?, debíase a que faltaba unha letra, a letra g.
Despois de moito pensar, deron coa solución; ir ao país das letras a falar co rei, a ver se sabia algo.
Foron ata onda unha meiga, para que mediante o seu libro de conxuros, os levara ó país das letras.
Cando chegaron foron ó castelo, alí atopábase o rei alfabeto, co que falaron; o rei díxolles que el
non sabia nada, e que probablemente a raptara un escritor. Os nenos volveron de volta ó noso mundo, onde leron e leron libros, ata que se decataron que nun deles, cuxo autor era Lois Pereiro, dáballes a entender que un mago, xa facía tempo que se adicaba a roubar letras, para que só os seus
conxuros tivesen significado. Os nenos decidiron ir en busca del, para poder devolvela ao alfabeto,
e que os escritores galegos poidesen escribir libros, para que nenos coma eles, ao lelos coñeceran a
súa cultura.
				
			
Noemi Romero Costa
			
5º E. P. (PARGA)
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GALICIA
O seu idioma tan inigualable,
os seus escritores entusiasmados,
as súas paisaxes son as máis caladas,
os seus habitantes, xente amable.

AS ESTACIÓNS
Na Primavera,
a paisaxe é xenial,
os campos están cheos de flores,
e o arco da vella cheo de cores.

O seu clima é especial, o mar,
fogar dos costumes da antiguidade,
un lugar con moita actividade.
Galiza é un lugar espectacular.

No Verán,
con calor e as vacacións
na praía damos chapuzóns,
e no parque xogamos mogollón.

O paraíso é, en realidade,
Galiza, o fogar dos meus recordos
o niño da maior actualidade.

No Outono,
xa ven o vento e a choiva,
as árbores quedan sen follas
e no chan fermosas alfombras.

Galiza, lugar de tolos e cordos,
lugar dos mellores, vivos e mortos
o lugar para gardar os recordos.
Sandra Calvo Rego
6º E. P. (PARGA)

No Inverno,
comeza xa a nevar
poñemos gorro, bufanda e luvas
para nos recreos xogar.
Fran Airado Otero
4º E.P. Mato Vizoso (VILALBA)

Á VOLTA DO MUÍÑO
Era un matrimonio dos Ancares, el chamábase Xosé e ela Marisa, que tiñan dous fillos e unha filla
que se chamaban Restituto, Ramón e Manolita.
Entre todos traballaban a terra para alimentar o seu gando.
Marisa era moi mandona e Xosé moi medícas. A Ramón gustáballe moíto aprender de seu pai como
moía no muíño, que estaba onda ó río.
Un día, Marisa mandou a Xosé e a Ramón ao muíño para moer, pero Ramón tiña unha cita coa súa
moza Marité.
-Pero…, mamá, eu quedei con Marité.
-Non, non, ti tes que ir co teu pai moer, non ves que a el só, lévalle moito tempo, e non chega ata a
noite- dixo Marisa.
-Deixao ir, muller, ou queres que quedemos sen nora!- dixo Xosé.
-Grazas, papá.
Xosé marchou cos sacos ó lombo para moer. Mentres que o muíño moía, fíxoselle de noite. De volta
para a casa atallou pola fraga de Abelardo do Fusco e,
baixando o pasadoiro, agarráronlle a chaqueta, e entón
Xosé berrou:
-Déixame, ho, déixame, que non che fago nada, pero
déixame, ho!
E así, botou toda a noite ata que foi día, e descubriu que
a chaqueta engancháraselle nunha silva.
Nicolás Ares Paredes
6º E.P. TEIXEIRO
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PAULA, A DETECTIVE BURLADA
Eu xa tiña superado todo o que pasara facía xa, sorprendentemente, dous meses. Gustárame tanto axudar ao
conserxe que decidín facerme detective. Aínda que só me dedicara a cousas pequenas coma o roubo dun lapís
ou de notas persoais, e cousas así, presentía que algo grande se aveciñaba, e estaba preparada.
Era aquela unha tarde de outono, unha fría tarde de outono na que as follas xa caídas se arremuiñaban no solitario parque que hai diante da casa de Irene, que, como xa lembraredes, é a miña mellor amiga.
O parque tiña uns paseos de area e, aínda que estaba un pouco húmido, podíanse notar unhas extrañas pegadas
que indicaban que alguén fora arrastrado polo chán contra a súa vontade. Eu, sempre coa calma que me caracteriza, seguín as pegadas até o final do paseo. Non había que ser moi espelido para saber a onde irían aquelas
dúas ou máis persoas, observando o rastro que foran deixando. Estaba en fronte ao lugar. Era o máis escuro, o
máis sinistro. Dirixinme a el con paso lixeiro. pero sen correr. Estaba a piques de chegar, apenas a uns poucos
metros, cando oín unha voz. Por un instante, só un instante, asusteime, pero despois decateime que era Irene,
que me chamaba para merendar. Corrín para avisala do que eu sospeitaba, pero non me deu tempo, porque
ela xa me estaba falando cando eu aínda estaba a uns metros dela. Despois de merendarmos, pregunteille se
podíamos saír xogar ao parque. Ela dixo que si, pero sen ir a aquel lugar escuro, porque non lle gustaba nada.
Xa hai que ter mala sorte, pensei.
Tiña que inventar algunha excusa, e axiña.
-Xa a teño!- dixen
Que?- preguntou Irene extrañada.
-Nada, -dixen nerviosa, mentres a miña cabeza cavilaba a mil por hora-, só que podíamos levar a pelota.
Si!
Cando xa empezaramos a xogar, tirei a pelota con moito disimulo cara aquel lugar escuro. Irene ofreceuse para
a ir buscala, aínda que estaba morta de medo. Pero eu fun máis rápida. O que vin deixoume fría, pero non tanto
como aquel bulto sobre unha poza de sangue, que eu estaba vendo. Irene, ao se dar conta de que tardaba, achegouse por se me pasaba algo. Ela case se desmaia (a verdade é que é moi medosa, aínda que moi boa persoa).
Quedamos en que non llo diríamos a ninguén, agás as nosas amigas, claro.
Todas se asustaron moito, e incluso dous días despois, Irene seguía pálida.
Eu sabía que non podía traballar con elas e non porque as puxese en perigo, que tamén, senón porque elas, en
vez de me axudar, ralentizaríanme, e, aínda que me daba pena dicírllelo, tiña que facelo.
Elas entendérono enseguida, e dixéronme que até me axudarían con excusas para investigar o escenario do
crime.
Eu vivía e vivo nunha casiña con xardín nas aforas da cidade. Tiña unha cadeliña: Lúa. Ela sempre era a miña
compañeira de xogos cando non estaba con Irene, Nerea e Lucía. Tamén me axudaban nos meus casos, aínda
que sempre eran sinxelos.
Era un luns pola tarde. Pedinlle a miña nai para ir á casa de Irene e poder botar unha ollada ao lugar con tranquilidade.
-Vamos Lúa- exclamei botando a correr para coller a bici.
-A onde vas con Lúa?- dixo con voz seca miña nai.
-Porfa, mamá, a nai de Irene déixame que a leve.
-Está ben, pero portádevos como é debido.
-Adeus
-Chao.
Xa na casa de Irene, pregunteille se había algún veciño chegado recentemente ao barrio ou se notara algo raro
nos últimos días.
-Pois non, non hai veciños novos nin notei nada raro
-Entón ten que ter sido alguén que coñezas. Isto é un lío; será mellor que vaiamos a ver se el, ou ela, deixou
algunha pista.
-Está ben, pero eu prefiro ir pola merenda e as bebidas.
-Como queiras, pero dame a impresión de que este sangue non é verdadeiro.
-Ti cres?- dixo Irene asomándose- ben, é mellor que eu vaia buscar a merenda.
Que extraño!, pensei.
Ao volver, Irene preguntoume:
-Averiguaches algo, Paula?
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-Mira!
Queres saber que había? Unha etiqueta dunha tenda de bromas da cidade.
Isto quere dicir que algún listo nola deixou aquí para asustar á xente- dixo Irene moi enfadada.
-Vive por aquí cerca algún neno da nosa idade?
-Vive, Hugo, desde hai un ano, aproximadamente. Por que?
-Cres que lle gustas?
Irene púxose rubia.
-Non sei…Ademais, a que vén iso, agora?
-Pode que te vixilase e que saiba que somos boas amigas. E como eu son detective…
-Non creo que sexa capaz de facer iso,
-Ai, quen sabe!
-Non digas estupideces; ademais, para que o ía querer facer?
-Para impresionarte, por exemplo.
-Ti cres?
-Por que non. Ben, en que piso vive?
-Nese de aí, dixo sinalando a un terceiro andar.
El estaba na ventá observándonos.
-Non é feo, pero máis ben parece interesado en ti, e non o digo con mala intención.
-Xa, e ademais bromista.
-Ben, ao mellor non foi el. Aínda que se me ocorre unha maneira de comprobalo.
-A ver, lista, como.
-Doado. El seguro que baixa, é máis, agora mesmo estouno vendo naquel portal. Veña Lúa, ule; e deulle
a ulir a etiqueta, –busca, busca.
Lúa correu cara a Hugo, indicándonos claramente que el era o culpable.
-Síntoo, tes un fan vivindo no teu barrio.
-Non creo que sexa un admirador.
-Por que o dis?
Porque trae unhas flores e penso que son para ti.
-Que!?
-Ola, son Hugo; aínda que supoño que ti xa o saberás
-Pois si, xa o sei. Por que fixeches isto?
-Din que es moi boa detective, e queríao comprobar. Supoño que terei que mellorar para ser tan bo coma
ti.
-Grazas- dixo Paula contendo o seu enfado.
Agora vou ao Instituto, e fago 2º da ESO. Xa me pasou o enfado con Hugo e agora somos moi bos amigos
-Paula, que fas?
-Nada, dixen intentando agochar un folio.
-Veña, ensínamo- respondeume Irene- non será tan grave!.
Leuno, poñendo moita atención no escrito.
-Guau!
Que?- exclamei sorprendida.
-É xenial!
-Ti cres?- preguntei.
-Madialeva! Fixechelo ti, Paula?
-Pois claro, ou non me viches escribindo!
-Por que non o mandas a un concurso? Ademais está baseada en feitos.
Envieino ao concurso e, como me deron un premio, agora non paro de escribir historias nin de resolver
misterios.
Sara Leal Rey
5º E.P. Mato Vizoso (VILALBA)
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SEIS DÍAS CÁMBIANCHE A VIDA
Había unha vez un neno chamado Manuel que tiña poucos amigos, mellor dito, ningún. Manuel aburríase moito na casa e non podía saír, porque, se o facía, burlábanse del. Un día o neno saíu a xogar
fóra cos seus primos e unha panda de rapaces dixéronlle:
-Gordo, sae de aí, que non damos pasado- berrou un neno burlándose do seu peso.
-Non oíches a Juan, -dixo outro deles-, aparta ou teremos que quitarte nós.
El xa non sabía que facer, e un día foi ao monte e construíu unha cabana nunha árbore. Ó día seguinte fixo as maletas e marchou.
Ao chegar, meteuse no saco de durmir e meteu na súa boca un enorme anaco de pan. Despois pensou un pouco, e dixo para si mesmo:
-Se quero adelgazar non debo comer moito.
Ao día seguinte, os seus país organizaron unha busca, pero non o atoparon.
Ao pasar seis días adelgazara moito, e estaba canso de durmir nunha árbore, e decidiu que era hora
de volver.
De camiño para a casa, Manuel topouse con seus país que lle dixeron:
-Manueliño. ¿Onde estabas?- preguntou a nai.
-Levamos días buscándote- dixo o pai.
-Non vos preocupedes, eu tamén vos estrañei moito-dixo o neno.
-¿Onde andabas?, adelgazaches moito.
-Marchei hai uns días porque todos me insultaban, pero agora xa estou aquí, san e salvo.
Manuel seguiulles contando a súa aventura, mentres que se dirixían á casa, e ao día seguinte, ao chegar ó colexio, os nenos dixéronlle:
-Home, Manuel, ¡que ben se che ve!
-Si, estás máis delgado.
-É unha longa historia- dixo Manuel.
E falando e falando, Manuel fixo uns amigos, que deixaron de insultalo.
				
Elena Penas Seoane
				
6º E.P. TEIXEIRO
A ILLA PERDIDA
Érase unha vez, unha illa que estaba no Océano Glaciar Ártico; a illa era pequena, con moita flora,
aínda que moito tempo do ano estaba conxelada, e case toda a xente da illa facía os seguintes deportes: hóckey sobre xeo, esquí, patinaxe sobre xeo, etc.
O máis importante é que ninguén coñece a illa, pero eu vouvos contar a historia. Fai miles de anos,
houbo un terremoto en Noruega, ninguén se decatou, pero no mar abriuse un furado polo que empezou a saír lava e pouco a pouco foi formando a illa.
Preguntarédesvos: ¿e como chegou a xente se non é coñecida?
Pois, fai 10 anos, un barco naufragou ao haber tantos icebergs.
Dúas familias sobreviviron e deron chegado á illa nadando, os outros morreron no
acto. Esas dúas familias tiveron fillos e netos e bisnetos…
Así, chegou a xente, pero teredes máis preguntas, como, por exemplo: ¿como chegaron a ter electricidade?
Pois tiveron a gran sorte de que un home fixera estudos de electricista e constríu
todo o tendido eléctrico. E non vos podo dicir máis porque non teño información.
Óscar González Fandiño
6º E. P. TEIXEIRO
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O MEDO
Pesadelos escuros,
friaxe atemorizadora,
ventás que reflexan
esa negra sombra,
o tic tac das agullas
cun son demoníaco,
faime tremer nas sabas
e cortarme o sentido,
a lúa vertical
á miña inquietude
semella unha xeada lagoa
na que so se ve gris fume.
Non me atrevo
a suspirar,
pois sei que así
me ha atopar,
cuberta nunha néboa
cruenta e paralizadora,
ti,
medo,
maldita sexa a túa hora.
Noemí García Carbia
3º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)

ESA NENA
Esa nena, é a miña amiga,
a que hoxe está de cumpreanos,
a que sempre me axuda cando o necesito,
a que me aconsella…
É a miña nena,
o meu mundo,
unha das miñas mellores amigas…
Porque convosco todo se olvida,
porque uns minutos xunto a ti,
son os mellores da miña vida.
Ana Cea García
3º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)

ENGANO
Esclava del
esclava do seu pracer,
inerme, deixas que
burlen o teu corpo,
enganas os teus dereitos
por sobrevivir con
míseros euros,
lonxe da túa casa,
lonxe da túa alma,
esa alma que che compraron
esas desgraciadas mafias.
Vendéronche a túa boneca
Ó mundo máis ínfimo
Que tiñan,
Cegaron a túa conciencia.
Arrebatáronche a túa adolescencia.
Nas túas catro paredes
Pódense ver o que ocultas
Pero non o que desprendes obrigada,
nesas paredes.
Xa non escoitan
á xente da túa casa…
e aguantas,
e pos cara
bonita
para satisfacer a porca necesidade
de violarte,
non che limpan as túas bágoas,
eres ti quen as consome,
17 anos: non os sentes.
De cartos rachan as paredes,
e as paredes as túas ganas de vivir,
dis o que eles
queren oír,
pro
quen quere oírte a ti?
Noemí García Carbia
3º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)
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BRUNO E BRUNILDA
Fai 2 séculos nun pobo do Xapón vivían dous pequenos rapaces que se chamaban Bruno e Brunilda.
Brunilda era pequena, alta e un pouco rabuda. Sempre ía vestida cun vestido de cor verde, un cinto
verdoso. Os seus ollos eran pequenos e azuis, o seu cabelo era moi longo e dourado, a súa boca era
pequena pero tiña unha nariz moi grande.
Bruno era baixo e moi listo. Sempre ía vestido cun pantalón de cor marrón, unha camisa branca e un
chaleco azul. O seu pelo era marrón e curto, os seus ollos negros e pequenos, a súa nariz pequena e a
súa boca sorrinte.
Bruno e Brunilda estaban na casa cando dixeron de ir para o campo a xogar.
O campo era un prado no que había flores de moitas cores, árbores e tamén algunha montaña con
rochas.
Xogaban ás agochadas co seu cadelo chamado Momli. Momli non era coma o resto dos cadelos, senón que era un enorme lobo gris pero non facía dano a ninguén.
Precisamente, Bruno estaba contando cando Brunilda e Momli se foron agochar. Momli agachouse no
alto dunha árbore, e Brunilda foise agochar ás montañas que había lonxe do campo.
Daquela, mesmo cando Bruno acabou de contar, empezou a vir un forte vento que parecía un vendaval.
Isto é certo, e nuns poucos segundos o aire empezou a ser cada vez máis forte.
Bruno empezou a andar e caeu de cú, co aire que facía. Momli tamén caeu. Xuntos empezaron a berrar
por Brunilda:
-Bruni, Bruni, estás aí?
Pero Brunilda non contestaba, ela non oía nada e ademáis tiña moito medo. Precisamente daquela que
berraron, empezaron a caer lóstregos e tronos.
Bruno, como tiña moito medo, marchou para a
casa.
Momli como era forte e atrevido, foi en busca de
Brunilda, pero non a atopaba porque ela estaba
agochada debaixo dunha rocha porque estaba moi
asustada e tiña medo, ela aínda era moi pequena.
Momli corría e corría pero non a atopaba. O can
ladraba pero ninguén lle respondía. De repente,
Momli sinteu berrar:
-Herupú!- Brunilda berraba pedindo axuda.
Momli non sabia de onde viñan eses berros. El
como xa estivera moito tempo mollandose, tiña
moito frío e estaba canso, meteuse debaixo da rocha na que estaba Brunilda.
Momli veuna e foi ata xunto dela. Colleuna no seu
lombo e empezaron a correr cara a casa.
Ó chegar a nena, o primeiro que dixo, ó entrar, foi:
-Kon nichina!
O can estivo uns días enfermo porque o collera o frío, Bruno e Brunilda coidaron moito de Momli, e
así o can recuperou a saúde.
Despois disto todos foron felices e nunca máis sairon xogar cando chovia e tronaba.
			

20

Anyela Roca Paz
3º E.P. (PARGA)

A AUGA
A auga fresca,
que esvara pola fronte
e vai escorregando
coma unha fonte.
A auga transparente
que nace no monte,
baixa por onde ela quere
formando corrente.
NACÍN MAMÁ…
E ti nun solpor ben vestida,
fíxeches que chegase
eu ben belida,
quixeches regarme
do teu sangue
e escoller os meus ollos
dos cales ti namorarte,
e así sembrei en ti
a fame de ilusionarte,
unha fame inevitable
de que eu, de ti
formara parte,
doces aloumiños no teu
ventre eu sentía,
e polo baixiño
me cantabas,
para que eu che sorrira,
sentía que
os teus latexos
me daban os bos días,
cada vez que
che petaba,
cada vez que ti me falabas,
e cando me arrincaron
das túas entrañas,
xunto coa alba,
viches
saír de ti
tamén dúas bágoas.
Noemi García Carbia
3º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)

A auga cristalina
que chega a nosa vila,
se non fora por ela
non habería vida.
Na miña vila
hai unha fervenza
que todos os que a ven
falan da súa beleza.
Sara Bello Fernández
5º E. P. Lois Tobío (VIVEIRO)
A AUGA
Eu son unha bágoa
que na túa cara está
e cae ó chan.
Eu son a choiva
que no ceo está
e cae á lagoa.
Eu son a saraiba
que na nube está
e conxela a fonte.
Eu son o orballo
que na herba está
e mollado deixa o campo.

O CUCO CUCA
O cuco cuca
pola mañá cedo,
se está soleada
canta sen medo.
E cando as nubes no ceo
están a chorar,
xa o cuco
non quere cantar.
O cuco pon o ovo
e deixao quedar,
no niño do veciño,
para non o criar.
O cuco cuca
en terras chairegas,
mentres sementan patacas
labregos e labregas.
Canta cuco canta
preguiceiro e rastrón.
Xa pouco me importa
que cantes ou non.
Anxo González Mariño
4º E.P. Mato Vizoso (VILALBA)

Eu son a neve
que cae en folerpas
e que trae o inverno.
Todo eso son eu,
a auga transparente
que corre e corre
e chega ao mar.
Noa Fernández Díaz
5º E. P. Lois Tobío (VIVEIRO)
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PÍO E LEÓN CONTRA O CARCERE
O pito Pío e o camaleón León vivían nun pazo con moitísimas xoias. Pero a máis espectacular era
unha coroa con zafiros, rubíes, esmeraldas, amatistas, perlas, diamantes de todas as cores e platino.
Pero Pío e León vivían nas mazmorras subterráneas. Metérannos por intentar tocar a coroa. O peor
era que estaban en condena perpetua. O vixiante desa prisión era o ogro Nonescaparán, o máis fiel
empregado do rei do país Amil-Amil.
Pío e León sempre estaban intentando escapar porque xa levaban tres horas en prisión.
-Isto non pode ser! -dixo Pío-, dannos de comer a comida que lles sobra ós gatos.
-E que podemos facer? -pregunta León.
-Mira, comendo as cascas podres das gambas, pensei…
-Que pensaches? -di León.
-A familia do Premio das Letras Galegas (irmáns, tíos, curmáns,
sobriños, sogros…) virán xantar ó pazo, e coma o camareiro don
Servidón está de baixa, irá substituílo Nonescaparán.
-Pero Pío, aquí virá Imosescapar.
-Sí, pero pásase todo o día durmindo.
Ao día seguinte, apareceu Nonescaparán porque decidiron que o
camareiro ía ser Imosescapar. Pero á metade de xornada, os dous
homes e máis a familia foron ó salón tomar o té. Intentaron tocar
a coroa e saltaron os dispositivos de seguridade. Ao final, como
non cabian todos no carcere deixaron en liberdade a Pío e a León.
			
			

Marta Vázquez Gómez
6º E. P. (GUITIRIZ)

A VINGANZA DO EMPERADOR
Nun país asiático, máis concretamente no imperio chinés, había dous emperadores: un era bondadoso,
pero o outro malvado e amante da guerra. Un día, o malvado atacou o castelo do bondadoso, matando
así aos seus súbditos, á súa muller e a todos os seus soldados, quedando no seu imperio só el e o seu
fillo, pero aínda así, non estaba todo decidido, pois a filla do emperador estaba secuestrada.
Como o honor impedíalles estar quedos, adestráronse durante dez longos anos. Logo fixeron un trato
cun rei árabe e fixeron un troco de mel, melocotóns e moedas de ouro, a cambio de trescentos cabalos
árabes.
Despois de quince anos da traxedia, atacaron o castelo no máis sumo
e absoluto silencio. Chegaron ata a habitación do malvado emperador,
foron ata o balcón, e publicaron a súbditos e soldados que se intentaban facer algo, matarían ao emperador.
Naquel momento conquistaron o reino e liberaron a dama que era filla
do emperador bondadoso. Ademais para dar bo exemplo liberaron o
malvado emperador e desterrárono para que non volvera xamais e non
fixera mal a ningunha persoa.
Naquel intre comezou a gran historia china que hoxe coñecemos.
Lucas Quintas Gómez
6º E. P. TEIXEIRO
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A PRINCESA PATOSA
Había unha vez unha princesa que se chamaba Sabela. Era moi moi moi patosa e as súas amigas
chamábana: “patosiña”. Tódolos días cando baixaba a almorzar tiña que baixar 1.456 escaleiras. Tropezaba, tropezaba, tropezaba e…
Un día había un concurso de beleza no seu castelo. O anuncio dicía así:
CONCURSO DE BELEZA:
Queres gañar unha viaxe a Galiza. Pois o que tes que facer e o seguinte. Busca no teu armario un vestido superguay zapatos, Lubas… e se fas ben as 4 probas e, os xuíces te xulgan ben pode que gañes.
Sabela inscribiuse pero Paco, o seu pai non lle deixaba. Así que esa noite escribiulle unha nota.
Querido papa.:
Se me buscas estou nunha competición de beleza.
Pd. facíame moita ilusión. Ah, perdón por desobedecerte.
Fdo..:Sabela.
O seu pai foi correndo a ver como concursaba a súa nena.
Paco dixo, mentres entraba a saudala
-OLA!!!!! valo facer de marabilla.
-non, dicía ela chorando.
-por que non? dixo confuso seu pai.
-porque son unha patosa vou quedar de ultima ou sexa, de 887.787
-non, filla. Mira, xa empeza.
-puf, vou.
Ola boas tardes empezamos o concurso de as 4 probas... A primeira é baixar po-las 1.456 escaleiras ¡Guuuuuuuau! Eran as mesmas que baixaba tódolos días para almorzar. Entón baixou e…
plaffffffffffff! caeu de fociños. Fixo dúas probas mais e chegou a cuarta e ultima proba; Que consistía
en correr co vestido agarrado e logo caer de cu. Fíxoo sen decatarse. Sabela gañou.dende entonces
nunca mais lle chamaron patosiña chamáronlle Sabeliña.
Sabela López Rodríguez Goy
3º P. Ramón Cabanillas-Santiago
UN FINAL FELIZ
Érase unha vez unha nena chamada Uxía. Era alta e delgada. Tiña uns ollos moi bonitos; eran castaños
e moi grandes. Tamén tiña un pelo rizo, longo e loiro. A súa pel era un xardín, a súa boca un tulipán,
os ollos margaridas e o nariz unha rosa. Era moi guapa.
Un día Uxía foi ao colexio moi triste porque pensaba que ía ser un día coma outro; clases aburridas.
Ela non acertou, era un día especial; ían repartir os folletos para as letras galegas. Cando chegou á
casa puxose a planear todo; coma todos os anos habia que entregar un debuxo, un conto e un poema.
Ao día seguinte, erguéuse con moi mala cara e pensou que sería mellor ir ao médico, pero non fixo
caso. Dalí a un pouco empezou a encontrarse mal e vomitou. Os seus pais dixéronlle que fora ao médico, pero Uxía non quixo. Laura e Xabier, que eran os seus pais insistiron tanto que Uxía tivo que ir.
Olegario, o médico, pensou que tería a gripe. Por desgraza non se equivocou. Uxía enfadouse. Preguntoulle haber se había algún xarope pero non había ningún para a gripe. Uxía pensou que ainda así
podería ir á festa do cole pero equivocábase.
Ela estaba tan enfadada que se escapou da casa.
Pasaron os días e nadie a encontraba. Resulta que ela estaba no medio do monte. Un día encontrouna
a cadela dos veciños, Lúa. Aquel día ela encontrara unhas herbas curativas, pero aínda así tiña que
estar dous días na cama. Cando a encontraron os seus pais, prometeulles que nunca máis pasaría o que
pasou e ademais tiñan unha boa noticia, a festa fora aplazada! e este conto remata así; con “final feliz”.
			
Tania Gómez Gómez
		
- 5º E. P. (PARGA)
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O CACTO MÓVESE?
Hola, son Claudia, teño 10 anos e son moi imaxinativa, a segunda máis imaxinativa da clase (sabémolo porque facemos concursos). Supérame Adrián, el cumpre os anos un mes e medio antes ca min,
polo que son un pouquiño máis nova ca él. Adrián sempre me chincha, dicíndome que é o máis maior
da clase, pero non é o máis vello de todos, é máis maior ca min e pouco máis.
Adrián, á parte de ser o máis imaxinativo da clase é o máis imaxinativo do colexio.
É certo que o meu compañeiro ten moita imaxinación, pero é máis mentireiro ca nada. Por iso, non sei
se esta historia que me contou é certa ou non.
Nunha vila non moi lonxe de Vigo, había unha casa na que vivía unha muller
á que lle encantaban as plantas. A súa casa estaba chea delas, sobre todo de
cactos. Ela invitaba a moitos amigos a ir á súa casa, pois aquela muller, chamada Sandra, era moi amable, e sabía que ós seus amigos lles encantaban os
tipos de plantas que tiñan e que coidaba como se foran os seus fillos.
Contoume Adrián que ao seu amigo Víctor, que vive en Vigo e que entrara
en moitas ocasións naquela casa verde, lle encantaba ver aquel lugar cheo
de plantas, non porque lle gustaran moito, senón porque nesa casa sentíase moi
ben.
Segundo Adrián, Víctor fixábase moito no lugar onde estaban as plantas, especialmente nos “aloe
veras”, que era a planta que máis lle gustaba.
Víctor ía case todos os días a esa casa, pois Sandra era a filla do seu tío avó. Un día moi chuvioso,
Víctor foi a facerlle un recado á súa prima. Como diluviaba, quedouse un anaco esperando a que parara de chover.
Para entreterse, xogou a observar as súas plantas preferidas, sacalas do seu sitio e despois, volvelas
a colocar no seu lugar. Entretívose durante un anaco, logo parou de chover e foise. A partir dese día
entretíñase do mesmo xeito cada vez que ía á casa da súa prima segunda. De tanto xogar xa sabía o
lugar no que Sandra colocara os aloe veras.
Se vía un aloe longo e coas ramiñas curtas e anchas sabía que era alí, se había outro curto e coas ramas
longas e caídas era alá, un curto e coas ramas anchas e roídas era acolá… Diferenciaba cada aloe por
moi pequeno que fose o detalle.
Víctor xa se aburría xogando cos aloe veras.
Era o aniversario de Sandra, polo que convidou a todos a xantar na súa casa. Ao remate da sobremesa,
Víctor foi xogar ao seu xogo, pero esta vez cos cactos. Intentando memorizar onde estaba cada cacto,
fixouse en que unha destas plantas do deserto estaba xusto ao lado dun aloe vera co que el xogara
anteriormente. A Víctor pareceulle raro, pois cando el xogara cos aloe non tiñan ningún cacto ao lado.
Tamén lle parecía raro porque Sandra nunca cambiaba as plantas de sitio.
O que fixo foi preguntarlle á súa prima se cambiara ela, pero a rapaza contestoulle:
-Ti ben sabes que eu non movo as plantas do seu lugar. ¿Por qué o ía facer agora?
Víctor non se preocupou, pois pensou que a súa parente o cambiara sen darse de conta.
Un mes despois volveu á casa da súa prima a comer, porque despois de xantar ía ir ao zoo que hai
preto de alí.
No zoo había un papel pegado na gaiola dos monos:
“Animal desaparecido, 500€ de recompensa”.
A Víctor encantáballe estar no novo zoo de Vigo. Abrira fai un ano, pero nunca fora porque estaba
cheo ou porque tiña que ir ao colexio.
Víctor chegou á súa casa moi decidido a atopar o mono perdido, tanto que ata lles pediu aos vixiantes
do zoo unha foto do mono.
Pasaron catro semanas e Víctor seguía buscando aquel animal. El acabou pensando que xa o encontraran, e foi ao zoo coa súa prima para preguntárllelo. No zoo dixéronlle que aínda o seguían buscando.
Víctor agardou na casa de Sandra a que foran seus país a recollelo. Mentres xogou ó xogo que el in-
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ventou, pero desta vez cos cactos.
Víctor atopou outro cacto nun lugar que non lle correspondía e preguntoulle á súa prima:
-Sandra, estás segura de que non cambiaches os cactos de sitio. Ao mellor
non te lembras.
-Víctor, ti vesme a min tan vella como para no lembrar o que fago coas
miñas plantas? Eu sei que nunca as cambiei de sitio.
Sandra pediulle a Víctor que volvera a pór no seu sitio os cactos.
Víctor colocou os cactos no seu sitio. Cando ía colocar o último, este caeu!
Víctor, asustado, foillo dicir á súa prima. Ela transplantouno e botoulle a culpa ó neno. Este, moi triste, sentouse nunha cadeira diante do cacto, xa nun testo novo, pensando no que puido pasar para que
caese a planta.
A Víctor pareceulle ver que se movera un cacto, achegouse a mirar e…DETRÁS DA PLANTA HABÍA UN MONO!!
Víctor colleu a foto do mono que perdera o zoo e logo comparou a imaxe co animal. Era o mono da
foto!.
Víctor foi inmediatamente contarllo á súa prima. Esta chamou ó zoo de contado. Víctor xogou un
anaco co mono, ata que chegou o xefe do zoo. Este deulle as grazas, pero iso non foi o único que lle
deu, tamén lle deu os 500 €!
Víctor non só gañou os cartos, senón que tamén gañou a amizade do mono.
O animal non se quería separar de Víctor, e Víctor tampouco do animal. O mono colleu os 500€, Víctor entendeuno perfectamente e dixo con bastante vergoña:
-O moniño gústame moito, e parece que eu tamén lle caio ben. Se lle dou os 500€, pódome quedar
con el?.
O xefe do zoo non sabía o que facer, pero sabía que o que dixera o neno era verdade, polo que dixo:
-Primeiro tes que ter o permiso de teus pais.
Sandra chamou ós pais de Víctor e contoulles todo. A nai, despois de falar co pai, díxolle a Víctor por
teléfono:
-Ti mira ben o que fas, ós animais hai que coidalos, e iso valo ter que facer ti, téslle que dar de comer,
bañalo…
Víctor pensouno moi ben, e dixo decididamente:
-Estou disposto a coidalo moi ben, se é necesario vou ao zoo durante un tempo para coidar ós animais,
así aprendo mellor e sabedes que sei facelo.
Sandra, a prima de Víctor, estaba moi contenta de que o seu primo quixese aprender a coidar ben ós
animais. O que tamén estaba contento era o xefe do zoo, e dixo:
-O que estou facendo non é o que debería facer un xefe, pero un neno da túa idade tan entusiasmado
nun animal e en aprender a coidalo non se atopa en calquera sitio, mais se queres tanto ó animal vas
ter que demostralo coidando ós monos do zoo durante un mes.
Víctor, moi seguro de querer ir ao zoo a coidar aos animais asentiu coa cabeza.
Nas vacacións de verán, Víctor foi ao zoo a coidar aos monos, e aprendeu moi rápido. Cando rematou
o mes de xullo, déronlle o mono a Víctor, pero as probas que fixera no zoo non eran suficientes. O xefe
do zoo quixo asegurarse de que Víctor coidaba ó animal na casa, por iso colocou unha cámara oculta.
Cando pasaron quince días, o xefe mandou quitar a cámara, e así puido ver que Víctor poñía en práctica o que aprendera no mes que pasou coidando monos no zoo.
Víctor quedouse co mono, e tamén con 500€, pois foi o que lle pagaron por traballar no zoo durante
o mes de xullo. Estes cartos gastounos na comida e nos gastos do mono. Todos debemos coidar moi
ben ós animais, e non cargarlle os traballos e os gastos das mascotas ós nosos pais.
Laura Arias Núñez
6º E. P. (RABADE)
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TRAS A TEMPESTADE, VÉN A CALMA
Nunha ílla moi asolada, no noroeste de África, onde o home nunca estivera, achegábase un barco tripulado por unha familia, cuxos membros eran Pablo, o pai, María, a nai, Xurxo o fillo maior e Tareixa,
a menor dos fillos.
Estaban disfrutando dun día radiante de sol, precioso para navegar no seu novo veleiro…
Estábano a pasar de medo, xogando os catro no barco, pero…, entre as risas, pareceulles escoitar unhos berros procedentes da illa. Calaron e agudizaron o oido.
Efectivamente, asi era, alguén pedia auxilio dende a illa. Quedaron abraiados, e a ledicia que sentian
minutos antes, esfumouse de súpeto.
Baixaron o seu bote do veleiro, e aproximáronse cara onde procedian os berros…
Cando estaban máis preto da illa, puideron ver unha silueta dun neno que movia os brazos ritmicamente en forma de aspa, e que berraba “Socorro!!!, Auxilio, aquiiii…”.
Achegáronse canto puideron e baixaron ás presas do bote. Non daban créto ó que vian os seus ollos.
Era un neno moi novo, de cor, completamente espido. Estaba desnutrido. As cuncas dos seus ollos
eran fondas…, moi ao fondo, estaban uns ollos marróns preciosos, que vian algo de esperanza naquela
xente que se achegaba.
A familia non saia do seu asombro e non podian imaxinar como aquel ser tan minudo e indefenso
podia sobrevivir naquela illa.
Pablo foi o primeiro en chegar onde o neno, pero…, cando estaba diante del, o rapaz caeu desplomado
na area.
Pablo correu a erguelo e poñelo á sombra dunha palmeira. Enseguida se acercaron María e os nenos.
O neno necesitaba beber, comer…, estaba nas últimas.
Pablo quedou con él á sombra, dándolle aire, e sen deixar de falarlle e acariciar aquel corpo tan castigado pola fame e pola miseria, mentres que María, Xurxo e Tareixa ian á barca a buscar algo de
comida e bebida.
Enseguida estaban de volta.
Déronlle auga moi pouquiño a pouco. Nin sequera tiña forza para beber…A cara dos nenos reflectía
pena e unha angustia profunda ó ver aquel neno asi.
Xurxo sacou a súa camiseta e botoulla por riba, para que as moscas deixasen de amolalo.
Quedou durmido… Tardou horas en volver abrir os ollos. De feito, os nenos non dician nada pero
pensaban que estaba morto.
Entre o lusco e fusco, moveuse, abriu os ollos… Era como se non lembrase nada, parecia asustado,
pero os nenos acercáronse a él e faláronlle, acariciárono, ofrecéronlle máis auga, un pouquiño de leite,
e Tareixa, sacou do peto unha galleta das súas preferidas, que sempre tiña no peto por si acaso.
Agarrou a galleta, pero non sabía que facer con ela. Tareixa deulle un mordisquiño de nada, para lle
ensinar como o tiña que facer, pero nin siquera lle deu tempo a volverlla, xa lla quitara da man.
Comeuna rapidisimo, tiña moita fame. Déronlle máis e bebeu case un litro de leite.
Unha vez recuperado, preguntáronlle qué facía alí e cómo se chamaba.
Dixolles que se chamaba Djafari e que os seus país e él sairan nunha barca de madeira de Freetown,
preto de Serra Leona, porque alí era imposible vivir.
Non habia traballo. Só esclavizados, traballando para terratenentes que non lles pagaban e apenas
lles daban unha comida ó día. Contoulles que o seu pai andivera na procura de diamantes, intentando
sacalos da pobreza, pero non houbera sorte.
O terratenente enterouse de que andaba perdendo o tempo noutras cousas que non eran o seu traballo,
e querian acabar con él. Por iso se foron, fuxindo da esclavitude na procura de algo mellor.
Djafari dixolles que nunca fora á escola, só coñecia o traballo da terra.
María e Pablo preguntaronlle polos seus pais, onde estaban, cómo era que non estaban logo alí con él.
As bágoas achegáronse ós seus ollos. Contoulles que na viaxe sorprendéraos unha treboada, que as
olas eran moi grandes e que batian con moita forza na “barca”, que seu pai construira a toda presa

26

para fuxir. Él estaba agachado nunha esquiniña da barca, sen se mover, como lle pediran seus país, que
estaban intentando navegar na tempestade, cando de súpeto unha forte ola fendeu a barca á metade. Él
quedou nun lado e os seus país do outro.
Djafari di que aínda sinte os berros da súa nai dende o máis fondo da súa alma, chamándoo, pero a
corrente arrastrounos para sitios diferentes. A él para esa illa, e aos seus país…Nin siquera sabe ónde están.

María, Pablo, Xurxo e Tareixa tiñan os ollos cheos de bágoas tralo relato de Djafari.
Dixo que xa pasara máis dunha semana, e que non sabía nada deles, que os estivera buscando pola illa, pero
que non dera con eles, que lles berrara, pero que ninguén contestaba…..Estaba moi moi triste.
Todos xuntos decidiron ir ó barco e bordeala illa para buscalos. A Djafari ilumináronselle os ollos.
Empezaron a navegar pola illa, intentando rodeala para ver se habia algún rastro de Kaytuhn (o seu pai) e Adze
(a súa nai).
Pasaban as horas e non habia resultado ningún, berraban por Kaytuhn e por Adze pero non habia resposta. A
noite estábase achegando e o brillo dos ollos de Djafari íase apagando a medida que o sol ía caendo.
Xa case non se via moito, e María e Pablo dixéronlle a Djafari que mañá seguirían, que non ían deixar que
quedase só, que ían atopar ós seus país. Djafari estaba moi triste e resignado, ó fin e ó cabo, a resignación
sempre estivera presente na súa curta vida, pero de súpeto, non sei de onde sacou as forzas, deu a volta cara a
illa, e cunha voz desgarradora berrou o nome de seu pai e as bágoas comenzaron a esvarar pola súa cara coma
se fosen ríos.
Os nenos e María abrazárono.
Pablo, que estaba ó timón, pareceulle oir algo á distancia. Intentou prestar máis atención pero o ruído do motor
e o chorar de Djafari non o deixaban escoitar ben. Parou o motor, estaba convencido de que escoitara algo.
Djafari ergueu a cabeza sorprendido porque parara o motor, e de súpeto, volveuse a oir “Djafariiiiiiiiiiiiiiiii,
aquiiiiiiiiiiii”.
Non o podia crer!!!! Era a voz de seu pai, Kaytuhn. Tiña moita gana de velos, de abrazalos… Ver cómo estaban. Pablo deulle a volta ó barco e aproximouse todo o que puido cara o lugar de onde viña a voz. Baixaron o
bote e subironse todos a el para acabar de se achegaren á illa.
Kaytuhn e Adze tamén estaban moi deshidratados e febles, pero tan axiña viron a Djafari, intentaron correr
cara él para o abrazar.
Adze tiña unha perna ferida, pero ante a alegria de ver o seu fillo con vida e de poder abrazalo sacou forza do
fondo do seu corazón para chegar atá él.
María, Pablo e os nenos agardaban a unha distancia, deixando que choraran, se bicaran e se abrazaran…
Pouco despois, Djafari levou ós seus país ata eles, e explicoulles todo o que fixeran por él. Estábanlles moi
agradecidos.
Axudaronos a subir ó barco. Estaban todos moi contentos.
Pablo, coñecedor da vida desa familia polo que lle contara Djafari, dixolle a Kaytuhn, que non se preocupase,
que na súa empresa, habia un posto de traballo para él e para Adze, e que no colexio ó que ian os seus fillos,
tamén podería ir Djafari.
Adze e Kaytuhn non tiñan máis que palabras de agradecemento para Pablo e a súa familia. Estarianlles agradecidos toda a súa vida.
Djafari, Xurxo e Tareixa foron os mellores amigos do mundo, como se fosen irmás os tres. Dúas familias moi
distintas, que acaban sendo unha gran familia.
REFLEXIÓN: Moitas veces, o lugar onde nacemos, inflúe moito
sobre as nosas vidas, así que, somos afortunados por nacer deste
outro lado do mundo, e deberiamos valorar todo o que temos.
Samuel Montero Coedo
6º E. P. Insua Bermúdez (VILALBA)
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A PAISAXE OUTONAL
Hai algúns anos existiu un estravagante e famoso pintor chamado Xacobe, que vivía illado do mundo
no medio dun bosque dos Alpes suízos. Xacobe era alto, de poucas carnes, entrado en aniños, de longa
barba e cabelos rizados e avermellados. Ademais de pintar cadros tamén tocaba unha enorme tuba.
Vivía nunha cabana de madeira coa única compaña dun pastor alemán e dun mastín leonés, chamados
Curro e Tor, respectivamente.
Un día dando as últimas pinceladas dun cadro, que era unha paisaxe outonal, foi absorvido por un
forte vento que o introduciu no interior daquel cadro. De súpeto, nun camiño da paisaxe apareceu
unha rapaza montada nunha bicicleta co pelo todo revolto, polo forte vento que estaba azotando o que
atopaba ó seu paso. Parouse ao seu lado e púxose a falar con el:
-Boas, señor, quen é vostede, e que fai aquí?
-Son Xacobe de Mateo, pero a verdade é que non sei onde me atopo.
-Pois eu son Berta de Casamaior, natural do Incio.
-Do Incio? –preguntou abraiado Xacobe-. Pero se no Incio nacín eu e vivín
ata que cumprín os vinte anos. Despois emigrei a Suíza e alí vivín ata o día
de hoxe.
-Lémbrase de cando era un neno de doce anos e unha moza daquel pobo,
que aínda non cumprira os vinte e cinco, morrera en extranas circunstancias?
-Si, lémbrome perfectamente. Soñaba a diario con ela, e moitas das mulleres dos meus cadros levan o seu rostro.
-Pois esa muller era eu.
-Pero onde estamos? -volve a preguntar Xacobe.
-Por favor, monte na bicicleta comigo e vostede mesmo o comprobará.
Despois de pedalear uns minutos, chegan ao alto dunha montaña, e dende alí divisan as casas
do Incio. Xacobe, ao instante, recoñece a súa.
-Ese pobo é o Incio, pero… Como é posible que chegaramos aquí? -pregunta admirado Xacobe.
-O segredo está na bicicleta – respondeulle Berta.
-E podería desvelarme ese segredo?
-Si, cando todos me deron por morta, o día do meu enterro, apareceu un cabaleiro montado nun corcel branco que puxo nos meus beizos unhas pingas dunha apócema, montoume no seu cabalo é os
dous desaparecemos. Cando espertei estaba no xardín do seu castelo, el bicoume e quedei con el para
sempre. Os anos pasaban, máis eu non avellentaba, e cando el estaba a piques de morrer agasalloume
con esta bicicleta que me transporta nuns minutos a calquera lugar do mundo, e me fai aparecer nos
cadros dos máis famosos pintores.
-Que historia tan sorprendente! -exclamou Xacobe.
Despois daquela conversa, Berta invitou a Xacobe a pasar uns días no seu castelo. Este aceptou
e puido coñecer moi ben toda Irlanda, que era onde a moza residía.
Cando chegou o momento do regreso, despois dunha afectuosa despedida, Berta provocou outro forte
vento, e Xacobe apareceu durmido ao pé do seu cadro outonal.
¿Sería aquilo real, ou sería un soño?
Sara Campos González
6º E. P. (PARGA)
O EXTRATERRESTRE
Érase unha vez un extraterrestre que vivía nun planeta moi lonxano. El era moi moi pequeno, e tiña
unha nave tamén moi pequena. Un día decidiu irse para outro planeta porque xa estaba farto daquel,
colleu a súa pequena nave e…, alá foi na procura doutro planeta para vivir nel.
Ata que chegou ao planeta Terra. Aterrou ao lado dunha casa, baixouse e… Nunca vira unha cousa
tan grande coma iso, foise achegando pouquiño a pouco, entrou por debaixo da porta encontrouse cun
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neno e unha nai que estaban comendo. El subiu polas escaleiras e entrou nun cuarto e dalí a un pouco
o neno subiu para facer os deberes, o extraterrestre escondeuse na mochila e o neno colleuna, entón
caeu.
O neno observouno, empezaron a falar e a coñecerse. Fixéronse moi amigos e para que nadie o vira
agochabao nunha caixiña.
Pasado moito tempo seguían xogando e falando. Ata que un día pola tarde o extraterrestre díxolle
que se ía ao seu planeta, o neno púxose moi triste pero el díxolle que volvería, entón xa lle volveu o
sorriso.
Pasados seis anos volveu á mesma casa, pero o neno como pasara tanto tempo xa non o recoñecia e
botouno da casa. O extraterrestre disgustado foi para outra casa onde coñeceu outro neno que tamén
xogaba e falaba con el. Pero como cando se ia, xa non o recoñecian, decidiu ir sempre a unha casa
distinta.
Anxo González Mariño
4º E. P. Mato Vizoso (VILALBA)

A VIAXE DO EXTRATERRESTRE
Había unha vez un extraterrestre de 17 anos que quería ir á terra, pero os seus pais non lle deixaban.
Un día, sen que o viran seus pais, viaxou ata a terra na súa nave. Aterrizou nun parque de Foz, alí
atopou a dous nenos. Os nenos tíñanlle medo pero o extraterrestre sabía falar galego e convenceunos
para que xogaran ao escondite, pero o extraterrestre tiña que marchar e volveu para a súa casa. Seus
pais estaban no salón e cando o extraterrestre chegou tivo un castigo por escaparse sen permiso. Pero
agora na terra ten dous novos amigos e comunicase con eles dende o espazo.
Xabier Fernández Villaverde
1º E. P. Nº 1 (FOZ)
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CARTA PARA OS MEUS NETOS

“Non quero ocultarlle algo sobre min, que non sabería nunca con certeza se eu non llo dixese”, estas
son unhas das poucas palabras que recordo daquel día, polo 1928, no que decidín contarlle toda a
verdade a Luisa.
A nosa historia comezou un día nas festas da nosa vila. Ela era a muller máis fermosa da orquestra.
Tiña uns longos cabelos louros que eran semellantes aos raios do sol, os seus verdes ollos reflectían
a súa felicidade, os seus beizos eran finos e rosados, mentres que o seu nariz era lixeiramente achatado..., en fin, era unha muller perfecta, á que todo home desexaría ter. Eu senteime a desfrutar da súa
música nun cruceiro que estaba a carón do palco onde ela bailaba con moita efusividade. Estaba de
permiso durante todo o verán, xa que traballaba no exército. Cando xa era hora de ir xantar e acabou
de tocar a orquestra funme ata o aparcadoiro a buscar o meu vehículo. De súpeto, espetouse contra
min a muller, á que lle caeron os dous instrumentos musicais que non coñecía e que levaba nas mans.
Despois de desculparme por aquel acto de torpeza, presentámonos.
Díxome que se chamaba Luísa, que nome tan perfectamente elixido para ela... xa que tanto o nome
como a muller eran perfectos. Inviteina a vir á miña casa e ela aceptou encantada. Estivemos falando
durante horas e horas. Fixémonos moi amigos, quedabamos todos os días para xantar, e ir ao lago
“Chumbo”, camiñar,...
Aqueles tres meses foron os máis felices da miña vida, con noites
apaixoantes e días divertidos. O día antes de irme outra vez para o
exército, foi moi triste e doloroso. Luísa e mais eu choramos como
descosidos, recordamos vellos días, divertímonos e prometemos esperarnos, para casar, ata o verán seguinte.
Mentres que estaba no exército, en Afganistán, non podiamos enviarnos cartas nin falar por teléfono. Non tiñamos ningún tipo de contacto con Galicia. Por fin, cando xa pasaron os meses e chegou o verán,
xa podía volver ó meu pobo e casarme. Ao baixar do avión collín un
taxi ata chegar diante da casa de Luísa. Chamei á porta e saíu a recibir me a súa irmá cunha noticia:
“Luísa morreu pouco despois de irte ti, por cancro”. Aquelas palabras abríronme as portas da tristeza,
naquel momento, caeume o mundo enriba. Chorando, fun á súa tumba acompañado da súa irmá e
díxenlle: “ámote”. Súa irmá preguntoume que por qué llo dicía agora e eu respondinlle: “non quero
ocultarlle algo sobre min que non sabería nunca con certeza se eu non llo dixese”.
Así acaba a miña historia que pouco a pouco rematarei esquecendo, xa que teño alzeimer.
Un bico “meus netos”
Lucía Roca Iglesias
(2º ESO) IES de Guitiriz
UN MUNDO DIFERENTE
Ola, son Charrex. Son un roombas.
Sabes o que é un roombas? Non? Pois agora mesmo cho explico: un roombas é un ser dun metro de
alto, pelo rosa, pel verde, sen orellas, con sete ollos e o nariz ten forma de estrela.
Dirás ti… Meu deus, pero que cousa eres ti?
E eu direiche, pois vaia ca ti…, un ser humano!
Bueno deixémonos de tonterías, vouche contar o que pasou:
Eu vivo en Domán, que extrañamente é un lugar que pouca xente coñece.
Pero…, sabes que? É un lugar fascinante.Ten un río chamado Zademia, que é xigante, e o mellor é,
que é de chocolate! E cada mes chove xaima que é auga de cores.
Pois o que pasou foi o seguinte:
Un extraño home que vestía taspanmas pediulle a Onluisi que construíra o pazo máis fermoso do
mundo; pero había un problema, era no mundo humano non no noso; pero así e todo aceptou.
Como era unha gran constructora acabou axiña. O extraño home e Onluisi fixéronse bos amigos.
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Os toncos din que ao morrer os dous, apareceron o riomeste e atasifáns cada cincuenta anos dentro
do pazo de Oca.
Máis tarde Maixicinoa, a pantasma que vivía no pazo, cansada de que apareceran o riomeste e atasifáns, fixo que desapareceran.
Hai xente que di que aínda aparecen cada cen anos pero ninguén sabe se din a verdade.
VOCABULARIO
Roombas: Ser fantástico de aproximadamente un metro de alto, pelo rosa, pel verde, non ten orellas,
ten sete ollos e o seu nariz ten forma de estrela.
Atasifán: Nubes de cor vermella, azul e lila.
Xaima: Choiva de cores.
Maixicinoa: Pantasma que viviu no ano 1900 no pazo de Oca.
Onluisi: Constructora xefa do pazo de Oca.
Taspanmas: Vestimenta xeralmente composta por: un pantalón verde, chaleco verde, camisa verde,
gorro verde e zapatos verdes. Emprégase para cazar pantasmas.
Domán: Mundo oposto ao noso.
Riomiste: Arco da vella que aparece cada cen anos ao lado do pazo de Oca.
Zademia: Nome que recibe o río de chocolate máis grande do mundo.
Toncos: Relatos dos que rebosan fantasía, maxia e ilusión.
				
Laura López Rey
1º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)
NA MIÑA TERRA
Na miña terra galega
hai aldeas,
non se dan contado,
porque hai unha chea delas.

O LUME NOVO
Xa chega o lume novo
chega a noite de San Xoán,
que ganas tiña que chegara
co que traballamos eu e meu irmán.

Nas aldeas faise o cocido,
leva cacheira, patacas,
tamén chourizo, lacón
e grelos a montón.

Carretamos as ramallas
e todo o que sobraba,
miña nai axudounos
e meu pai tamén traballaba.

En Galiza hai moitos animais
corzo, lobo, xabarín
e moitos máis.

Cara a noite prendémolo lume
xuntámonos todos os veciños,
ceamos, saltamos, xogamos,
e escondémonos polos camiños.

Gústanos ir de festas,
cantar e bailar
coas orquestas.
Na primavera saen flores:
margaridas, rosas, claveis
de todas as cores.
Esta é Galicia
unha terra
que dá ledicia.
Ányela Roca Paz
3º E.P. (PARGA)

Que gusto dá ver o lume,
e saltar a fogueira
tendo moito coidado
que non che prenda na perneira.
Xa é moi tarde,
haise que deitar
mañá so quedará a cinza
que temos que limpar.
Anxo González Mariño
4º E.P. Mato Vizoso (VILALBA)
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A VIDA COMO EU QUERO
“Somentes intentaba conseguir deixar na terra algo de min que me sobrevivise sabendo que debería
ter sabido..., deixo todos os meus libros, os que me axudaron a ser mellor persoa e ter os coñecementos que teño sobre a vida, ao meu sobriño que sempre quixen coma a un fillo, e que acollín na miña
casa sempre que o necesitou.
Espero que lles deas o mesmo valor que eu lle dei ao longo do tempo, e teño por seguro que o farás
antes ou despois. Poderás pensar que vou facer eu cuns libros? ou e a min só me deixa isto?, pero
decataraste da importancia que terán para ti”.
Esta é a parte do testamento do meu tío Xosé Antón que vai dirixida a min.
Teño diante todo ese feixe de libros dos que supostamente teño que aprender moito. Pero a miña pregunta é: Que carallo debo facer? Lelos? Non os queimo por respecto ao meu tío, que en paz descanse,
pero sigo sen entender nada.
-Domingo! Baixa cear! -berrou a miña nai-.
Ao chegar á cociña todo estaba en completo silencio. Ninguén se atrevía a rompelo, pero eu preguntei:
-Que está a pasar?
Todos me miraron e sentinme incómodo.
-Como que qué está a pasar!? -dixo miña nai, fóra de si-. Morreu o tío e estás tan tranquilo!? Pobre
del, oxalá non o saiba!
-Que queres que che diga? El estaba moi enfermo. É moito mellor así, que polo menos non sofre.
-Como podes dicir iso!?
-Dígoche as cousas como son, gústenche ou non.
-Fóra! Vaite!
-Mira, mamá, eu xa sei que che afecta moito a morte do teu irmán, pero pensa que el está nunha vida
mellor á que todos chegaremos algún día. Agora non se pode facer nada. Vaite deitar un pouco, seguro
que che vén ben, anda -e deille un bico na meixela-. E miña nai retirouse para o cuarto e quedamos
eu, meu pai e miña irmá.
-A mamá vaise volver tola -dixo miña irmá-.
-Branca, non digas esas cousas..., xa sabes o que lle quería e queriamos todos...-dixo meu pai-.
-Xa, pero tampouco é para poñerse así. Agora mesmo, se morre Domingo, eu non boto unha bágoa.
-Que parva es! -díxenlle eu, amolado-.
-Bueno logo. Botarei unha se es feliz así, non te preocupes.
-Basta xa! Comede e calade! -berrou meu pai, que tamén se lle notaba que estaba algo afectado polo
sucedido.
Ao rematar de cear subín ao meu cuarto. Alí estaban os libros. Mireinos durante media hora ata que
decidín coller o primeiro. Non tiña título.
“Fai da vida o que a ti che guste e así será”. Iso era o que poñía ao principio, na primeira páxina. E
seguín lendo, e a verdade é que moito non entendía.
-Domingo! Domingo! Baixa decontado!
-Corre, Domingo! Axuda!
-Deus santo! Branca, aguanta...!
Cando cheguei, a palleira estaba en chamas.
-Colle caldeiros de auga! Rápido! -díxome o meu veciño Ramón.
Quedei paralizado. Por que berraban por Branca? Onde estaba ela? Estaba no medio do incendio? Ou
estaría no seu cuarto e non quería baixar a axudar a extinguir o lume? Branca? Branca? Onde estás,
Branca?
-Meu Deus! A miña filla! Por que me pasa isto a min? Por que!? Non pode ser... Non pode ser certo!
Isto non pode estar a pasar! -dicía meu pai-.
Toda a xente berraba e choraba e eu non sabía por qué.
-Síntoo moito, rapaz. Era unha nena moi boa e moi lista que seguramente chegase lonxe, -díxome o
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meu veciño Breixo.
-Que quere dicir con iso?
Miroume con cara triste, deume unha palmada no ombro e foise.
A semana seguinte foi moi dura. Miña nai non saía do cuarto e meu pai non falaba. Eu non sabía qué
dicir nin qué pensar. Só me preguntaba: por que pasa todo isto? Por que a min e á miña familia? !
-díxenme a min mesmo-. Ó outro día tiña letra !!... Non podía ser...como era posible???
Entón decateime da frase que aparecía na primeira folla, o outro día: “Fai da vida o que a ti che guste
e así será”... E comecei a escribir como quería que fose a miña vida e así foi.
-Domingo! Baixa cear!
Baixei e alí estaban todos...
-Queres moito ou pouco? -preguntoume miña nai-.
-Nin moito nin pouco -contestei-.
-Onde está Branca?-preguntou meu pai-.
-Está no seu cuarto. Agora baixa -contestou miña nai.
E de alí a un pouco baixou.
-Branca? Quedei sorprendido. Non podía ser certo. Era Branca.
-Si, é Branca, quen se non? -dixo meu pai-.
-Deixa de facer o parvo e ponte a comer..,-dixo miña nai-.
Por fin entendín o que quería dicir o meu tío. No libro escribira que quería que todo volvese ser coma
antes, sen que morrese Branca e fosemos felices...
E así foi.
Rebeca Losada
4º ESO. IES de Guitiriz

OS TRES AMIGOS
Había unha vez tres amigos: un coello, un cervo e unha bolboreta, e vivían nun pobo chamado Sanac.
A eles gustáballes cantar e tocar. Tocaban unha gaita, un bombo e a flauta e ían polos pobos tocando
e cantando. Pero un día foron a un pobo moi raro, case todas as casas estaban abandonadas menos
dúas, en cada unha vivian catro familias. A bolboreta enterouse que todos os días viñan uns ladróns
que roubaban o diñeiro, as xoias, roubaban todo o que encontraban, ata as casas e a comida. O coello
tivo unha idea. Ó día seguinte viñeron os ladróns, cantaron unha canción e os ladróns durmíronse e
os habitantes poideron recuperar as súas cousas, e o alcalde para darlles as gracias, deulles a cada un
unha bolsa de diñeiro e todos foron felices.
Noemí Carballido Martínez
2º E.P. (PARGA)
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DASME MEDO
Dasme medo,
non tes boa cara,
dime quen te magoa,
dime quen te maltrata.
Porque as túas entrañas azuis
xa non teñen esa cor?
Porque nos escupes lava?
Eu comprendote,
e quero axudarche,
quero que me sigas coidando,
e dando luz, calor, auga,
quero verte ben vestida, fermosa,
e amosando os teus mellores traxes,
e sorriso limpo,
sen ser contaminado,
non quero que che escupan porquerias,
que che quiten eses vestidos,
eses vestidos nunca vistos e cheos de cor,
a túa natureza.
Non quero que o teu
corazón deixe de latir,
quero ver ese ollo cheo de calor,
ese ollo co que me
alegras todalas mañás.
Tes xente que te apoia,
anque moitos
ignorantes din
que están tolas,
tes pequeniñas vacinas
que che axudan con ese
humano cancer!
Non te enfades nin me asolagues
a miña terra,
non quero que fervas embravecida e a pagues
neses mundos insolitos e
sen axuda.
Moitos din que a túa vida está sendo curta,
pero non fan nada por evitalo,
Humillante, explotante, peganche.
E non se dan conta que sen ti,
non teñen nome e apelidos.
Ti eres quen nos dá vida, e
fai que esa vida siga en pé.
Pero aínda así,
non te marches,
deixa que che amose os meus fillos, netos
e bisnetos,
Quero que os coides
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como
fixeches conmigo…
Non deixaremos
que che quiten a túa fermosura,
nin que te maltraten….
Noemí García Carbia
3º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)
MAL SENTIMENTO….
E ti eras o
Veleno da miña
Emoción sentimental,
Matábasme de amor,
Queríate a rabiar,
Quitaba lúas cheas
Para nos ilumiñar,
E buscaba recunchos,
Para nos amar.
Perdía a razón
Se ti non estabas nela,
ría desperta,
choraba contenta,
miraba a túa foto
e proxectábase o meu mundo,
escoitaba a túa voz
nunha balada,
nunha balada
do amor profundo,
tiña cosquillas na alma,
tiña a mirada perdida,
pero que perdida
estaba,
que só a ti,
te atopaba,
pensei que recollías
os meus anaquiños de amor,
pero tarde me advertiron
de que para ti, non tiñan valor…
e de repente xa non estaba perdida,
xa non perdía a razón
xa non te escoitaba a ti,
porque o único ruído
que percibía
era o do meu roto corazón…
Noemí García Carbia
3º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)

A FAMILIA DO CIRCO
Érase unha vez unha familia que vivía nun circo. Os pais tiñan dous nenos e unha nena, un neno
facía malabares, outro era un paiaso e a nena era acróbata, pero sempre estaban moi tristes, porque
facían sempre viaxes de cada quince días. Estaban moi fartos porque nunca facían amigos. Os pais
non estaban moi contentos co seu traballo porque gañaban moi pouco, corenta euros cada actuación.
Estabánse quedando en ruínas e cada vez había menos xente que viña ó circo, polo tanto, había menos diñeiro. Os pais estaban preocupados polos seus fillos, enton decidiron deixar os nenos cos seus
avós para que tivesen mellor alimentación. Traballaron moi duro, pero seguiron sen gañar prácticamente nada, o que fixeron foi cambiarse de circo onde gañaron moito máis. Miraron por todos os
lugares e non atoparon nada, pero foron ó último lugar onde miraban, e alí atoparon algo, alí pagábanlle polo menos cen euros cada actuación. Estaban aforrando para unha casa, cando tiveron bastantes cartos para comprala, colleron os nenos e mudaronse alí, foron moi felices, porque ademais ó
cambiar de casa conseguiron outro traballo que lles daba máis diñeiro.
Silvia García Gesto
4º E. P. Mato Vizoso (VILALBA)
EU TEÑO……

Eu teño unha granxa,
na granxa unha caixa,
na caixa animais,
e tamén algo máis.

PARDIÑAS
Si te queres divertir
a Pardiñas tes que vir,
para cantar e bailar
e a gaitiña tocar.

Eu teño un paxariño
que é o meu cariño
e sempre está conmigo
porque é o meu amigo.

No festival de Pardiñas
comerás sardiñas,
aínda que dura dous días
tamén é moi divertida.

Eu teño unha ovella
que se chama Estrella
e pícalle a orella
porque vai moi vella.

O pobo de Guitiriz
eche ben privilexiado,
por este festival
coñecido en todos lados.

Eu teño unha galiña
a que lle chamo Martiña
e cando a levo á viña
ponse moi contentiña.

Eu dende pequeniño
sempre puiden ir,
de merenda cos amigos
e poderme divertir.

Eu teño un cabalo
que é moi malo
e cando lle afalo
métese no establo.

E volvovos a repetir
que sempre fun alí,
e cando sexa maior
tamén para durmir.

Eu teño nada máis
que non me deixan meus pais,
pero conformome con eso
porque non teño un peso.

Este festival
non se pode acabar
quédannos moitos anos
para poder troulear.

Uxía López García
3º E.P. (PARGA)

Oscar López-Felpeto Beres
4º E.P. (GUITIRIZ)
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NUBES GRISES
Inconsciente do que estaba a acontecer, volvin xunta ela e pregunteille de novo o que lle estaba a pasar. Ela seguía muda, sen falar, mentres as bágoas esbaraban polas súas meixelas. Todo era silencio,
un silencio profundo. Eu só escoitaba a cada pouco, como se sonaba cun pano de mans de seda e retiraba as bágoas da súa fermosa pel morena, brillante e limpa. De novo volvin preguntarlle que pasaba,
xa que eu non me enterara aínda do que acontecia, todo era estrano para min. Ela estristecida dixome
que se sentia soa, todo o mundo ía contra ela e que non era capaz de loitar coma as olas contra corrente, non era capaz, xa non tiña forzas. Eu preguntei unha e outra vez, porque ela repetia o mesmo,
estou soa, sintome desprezada, xa non ten sentido todo isto. Fiquei abraiado, xa que non via ningun
motivo polo que ela estivera dese modo, ata que dunha vez deime conta de que él, aquel rapaz, aquel
rapaz que coñecera hai pouco tempo pero que o queria coma o que máis, era un rompecorazóns pero
ela estaba completamente enamorada del. Eu dixenlle, e é verdade? Ela con gran asalto levantouse e
con moita forza agarrouse en min e deume a maior aperta que nunca antes me dera, choraba e choraba.
Agora aquel doce silencio desaparecera, converterase nun triste silencio. Levantarase o aire, e agora
xa eran os seus lamentos mesturados co frío vento. Esta estabase a converter na escea máis fea dos
meus 13 anos. De novo sentin detrás da miña orella a súa fermosa voz que me dixo, foise, deixoume
e nunca máis volverá. Naquel momento volvin sorprenderme por terceira vez naquela fría tarde. Dito
esto, comezou a correr, abriu a porta e dirixiuse ó seu cuarto, aínda moi triste, e chorando coma unha
louca. Boteime a andar, emporrei a porta e entrei na cociña. Nada máis entrar atopei o seu mobil tirado
no medio da cociña. Nel había unha mensaxe de texto aberta, ao final poñia o nome de Xiana. Unha
das súas mellores amigas. Comecei a ler a longa mensaxe que por momentos me costou entender xa
que era unha linguaxe rara. Dicia:
“Non puido máis, acabouse, non puido xa acabar a súa operación, no medio xa avisaron que finara,
nun puido loitar máis, o cancro rematou cn el, Cristian morreu”.
Visto isto non podia creer o que vira, do mesmo xeito que seguramente fixo ela, deixei caer o telefono
e dirixinme ó seu cuarto, alí estaba ela, lendo aquelas fermosas cartas que el lle escribira, e vendo
fotos súas, que lle facían recordar aqueles fermosos momentos xuntos.
Adriana García Alvarez
2º ESO (XANCEDA)
O MONOLOGO DUN MOZO ILUSIONADO QUE BUSCA A FÓRMULA DE PINTAR CORAZÓNS Á MAN
Era un día normal á vista de calquera persoa, facía sol e os paxaros cantaban, pero para o noso protagonista, este…, era un día… no que chovía tanto…que debido ao exceso de auga, algunhas prantas
estaban mortas ao igual que os paxariños, que por mor da choiva non podían saír a voar. A historia do
noso protagonista empeza cunha desputa entre él e a súa moza. Despois da liorta, a moza deuse conta
de que perdera algo pero non sabía o que, o mozo tamén perdera algo. Os dous perderan o corazón!
Unha fin de semana, o mozo prometeulle á súa compañeira que atoparía os dous corazóns. Ao erguerse, o sábado pola mañá dirixiuse, sen nin sequera almorzar, ao cuartel da policía. Buscou a sección
de obxectos perdidos e preguntou se atoparan…, un corazón masculino e outro feminino, pero non
atoparon nada. Foi a un hospital e dixéronlle que un corazón desfeito por unha liorta do querer non
tiñan, pero tiñan outro desfeito por un accidente de tráfico, pero este non lle servía. Un día decidiu
pintar uns corazóns de cartón e pegalos nas respectivas espaldas dos dous enamorados, despois de
facer isto, comprobou que tanto o seu corazón como o da súa namorada se despegaran. Ao cabo duns
días, a rapaza foi visitar ao seu compañeiro. Este pediulle que se dese a volta e pintou na súa espalda
un corazón feito con amor que nunca máis se despegaría.
Feito con amor. Ves esa substancia????
¡¡¡¡AMOR!!!!
Marcos Borrageros Vilela
1º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)
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O CHALANO
Eu vin un chalano
na beira do mar,
de cores vermellas
que bonito está.
Eu vin un chalano
que ía pescar
con redes noviñas
a coller calamar.
Eu vin un chalano
surcando o ancho mar,
co seu mariñeiro
que ledo que está.
Agora o chalano
xa non vai ó mar,
quedo está nas rochas
e moi triste está.
Agora o chalano
xa non sae a pescar
ten furadas as redes
de tanto traballar.
Agora o chalano
xa non surca o mar
está no meu colexio,
que ledo que está.
Noa Fernández Díaz
5º E.P. Lois Tobío (VIVEIRO)

ROSA FERIDA
… obxecto ferinte,
cóitelo das túas palabras,
mirada negra,
sombra de mal,
a pasos lentos,
veleno esvarando
e man disposta…
… poste de fronte,
cervexa a grolos curtos,
non sabes de bágoas…,
nin pensas…
…mira un berro,
esa humillación,
ese “sempre fas igual”,
ou aquel “…e que me pos de malas”…
…mírate esvarando pola súa suor,
pola do querer,
mírate…
como insultas…
…recordas…?
aquela Rosa “miña raiña”,
aquel abrazo….
a túa liberdade….!
Noemí García Carbia
3º ESO IES Nº 1 ( A ESTRADA)

A PAZ
Quero unha PAZ bonita,
tan tranquila
como alegre,
para unha vida incrible.
Quero unha PAZ moi feliz
tan agradable
como fermosa,
para unha fantástica liberdade.
Nuria Chamosa Gañeto
1º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)
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O RÍO
Río, río que ti soas,
nunca deixes de soar,
a túa beira eu me sento,
para escoitar o teu cantar.
No teu son escoitanse,
tristezas e alegrías,
e eu sempre me quedo,
coa túa alegre melodía.
Nas túas augas transparentes,
un espello se ilumina,
a nai naturaleza,
nas túas augas cristalinas.
En Viveiro hai varios ríos,
ríos que chegan ao mar.
O máis grande é o Landro
que non para de cantar.
María López Escarido
5º E.P. Lois Tobío (VIVEIRO)

DOCE SORRISO
Se na miña vida só existes ti…
Ese doce sorriso,
ese sorriso que me volve acorada,
que me ten inmersa no AMOR,
ese silencio conspicuo…
Fas que me sinta inqueda.
Estremézome.
Estremécenme as pernas.
Só quero bicos dos teus beizos.
Sei que sinto AMOR.
Non quero calar.
Só sei que quero estar ó teu lado.
Prométocho.
A miña derradeira promesa.
Minerva Cano Puente
4º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)

38

ENCANTAME O TEU SORRISO….
Encantame o teu sorriso, adoroo.
Adoro os teus brazos,
os que me acurrucan e me fan olvidar os problemas.
Adoro os teus bicos, e os teus chistes malos.
Encantame que me busques as coxegas,
que me fagas sorrir.
Gustame cando sorrís,
Gustame a túa mirada ardente,
coa que me atrapas e me volves tola.
Gustame que cando me enfado por tonterías,
voltes aos cinco minutos e o resolvas.
Adoro que me chames polo teléfono,
e me digas que só é para escoitar a miña voz.
Adoro os teus xestos, a túa forma de vela vida.
Non adoro todo esto.
Gustame porque o fas ti,
porque es ti a quen eu quero.
Ana Cea García
3º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)

NON VOLVEREI A CHORAR
Non volverei a chorar,
pero sí volverei a sorrir,
pois aquilo que pasou
semellaba non ter fin.
Recoñecelo sempre é bo;
recoñézoo, por ti morrín.
Por ti, por ti…
Por ti eu imaxinei e soñei,
fantaseei e non escoitei,
vinas vir e eu a cara por ti din.
Os meus ollos estaban cegados,
pola maldade do teu falso amor,
pola maldade das túas falsas verbas,
polo teu falso corazón.
Corazón de cruel carbón,
cal negro era o teu amor.
Amor branco e puro sentía eu por ti.
Fascinábasme cada vez que te vía sorrir.
Sorriso de demo, me dicían a min.
Pero eu seguín e seguín,
ata que de contiña me din,
que eu, soíña, por ti morrín.
Sofía Dono García
3º ESO (XANCEDA)

UNHA NENA CUN VESTIDO
Unha nena cun vestido
ficaba no seu niño.
Ela estaba moi soliña
sempre na súa casiña.

O RATO E O GATO
Naquel burato da casa
hai un rato escondido
é gris e pequeniño
cun rabo retorcido.

Co seu gato
e o seu pato,
os dous xuntiños
pasean polos camiños.

O ratiño ten moita fame
a súa boca babexa
por comer un anaquiño
do queixo que está na mesa.

Un día pola tarde
a nena tiña fame,
foi á casa do veciño
e pediulle touciño.

Ten cuidado meu ratiño
cando saes pasear
pois na casa do veciño
hai un gato para te papar.

Enriba do tellado
subeuse co seu gato,
e comeron o touciño
que lle dera o veciño.

O gato todos os días
vixía dende o amencer
que saia o rato do burato
para nun bocado o comer.

Un paxaro atopou
que tamén se lle arrimou.
Agora van xuntiños
e son moi amiguiños.

O rato que é moi listo
non se deixa atrapar,
o gato cheo de rabia
non deixa de miañar.

Noa Pena Bodenlle
5º E.P. (GUITIRIZ)

Uxía Gato Díaz
4º E.P. Insua Bermúdez (VILALBA)

OLA!
Ola!
Son Euxenio Villaverde Monterrero, presidiario nº 1990. Hoxe estou aquí en xuizo para que me poñan en liberdade condicional. Ben, en primeiro lugar quero pedir perdón por pegarlle á miña moza e
recoñezo que foi un erro maior que o que cometin o ano pasado apostando cen euros a que o Madrid
gañaba a Champións.
Todo empezou fará agora catro semanas. Eu saíra cuns amigos de copas e cheguei tarde a casa. Ei de
dicir que eu e os meus amigos pertencemos á un grupo chamado “Maltratadores de xénero”. Agora
doume conta de que nese grupo só somos xente amargada coa vida, curtiños de mente e aplaudidos
por parte da sociedade. pero eso non importa, vou seguir coa miña historia. Ao día seguinte, ao erguerme xa eran as tres da tarde, e despois de dar un paseo por toda a miña casa non atopei a miña moza ata
que cheguei á cociña. Alí había un cartel que poñía “saín denunciarte”. Dalí a catro días chegaron os
homes de azul cunhas esposas coas que me detiveron, e me levaron xunto a outros homes pero estes
ían de verde. Metéronme nunha furgoneta branca e verde que parecía a do Betis xunto con outros detidos, casualmente, un dos detidos era un amigo meu que saira de copas. Cheguei á cárcere onde me
deron este pixama a raias anque se lles esqueceu o gorro, e non sei porque teño o presentemento de
que este pixama vai ser o uniforme oficial de todos os “Maltratadores de xénero”.
María Barragero Vilela
1º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)
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XA NON SINTO
Xa non sinto
alegria,
pois, pensei que poderia,
Os meus ollos
son escumas cincentas
e o meu reflexo
é so unha apariencia,
xeadas
dentro de min
que paralizan
o meu pensamento.
Xa non sei se te quero,
non sei se hai sentimento,
palabras cheas
pero significado
baleiro.
Xa non sei chorar.
Ensinácheme
a tapar a boca
e deixar que delirase a miña fala.
Nun intento de sair,
amosachesme
como nun segundo
a miña
intención de responderche
fracasaba
nunha labazada.
Dixechesme que ti eras
o que tomaba
as miñas palabras,
para logo
tiralas na túa papeleira mental.
É así como decidiches
levarme contigo polo
camiño do medo
e do fracaso,
Eres ti o que
con levantar a
man di
que é a solución.
Eres ti o asesor da miña imaxe,
unha imaxe que agora está de moda entre vós,
vestir de loito a nosa vida,
e peinados sen brillo, sen forza….
Noemí García Carbia
3º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)
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MOITAS PREGUNTAS E
NINGUNHA RESPOSTA
Non quero ocultarlle algo sobre min
que non sabería nunca con certeza
se eu non llo dixese.
Ao mellor non me entendería.
Se non sei nin como empezou,
que lle podería contar?
É moi difícil de explicar
o que intento demostrar.
Eu son unha especie de
misterio sen resolver.
Necesito que alguén me
atope e me poida comprender.
Só te vin unha vez e
me intentaches entender.
Nada che quero ocultar
pero o que che quero
dicir é tan difícil de
expresar...
Cando quedo durmido,
logo non son capaz de
espertar.
Acórdome de cando te vin e
sinto que necesito volver a
comezar.
Aldara Prado Martínez
2º ESO, IES de Guitiriz

CHÁMASME
Chámasme
e corro a por ti.
Abrázasme
e non sinto o paso do tempo.
Bícasme
e elévome nas nubes podendo voar
Sara Leal Rey
5º E, P, Mato Vizoso (VILALBA)
MORTO EN VIDA
Gústame pensar na ida,
tirarme dunha ponte,
porque estar morto en vida
é peor que a morte.
Sen bágoas, sen choro,
sen enterro e sen cura,
só saber que morro
para min é unha fermosura.
Pero renunciarei á inmortalidade,
e morarei nesa fonte,
onde todos os desexos se fan realidade
ata alcanzar a morte.
Pero nunca marcharía
sen despedirme desta Terra querida,
e co corazón na man diría
que por Galicia quedaría.
Beatriz Varela Grobas
4º ESO (XANCEDA)

COUSAS DE AVÓS
Ós avós gustalles moito
remover no seu pasado,
pois traballaron moi duro
coas vacas e co arado.
Ian os homes a Castela
segar o pan co fouciño,
e así cando viñeran de volta
poder traer algun cartiño.
E as mulleres na súa casa
atendendo ó seu traballo
tamén criaban ós fillos
e facian un bo caldo.
Ata os nenos traballaban,
ian co gando ó monte,
e mentres as súas nais
ian por auga á fonte.
E logo, ó anoitecer,
todos ó pé da lareira,
ou xogaban a partida
ou contaban os contos da feira.
E como di miña avoa
que non hai cousa máis fea
ca que nos avergoñemos
da nosa herdanza da aldea.
Noemi Romero
6º E. P. (PARGA)
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TEORÍA NP: NUNCA NUN PARAÍSO
É unha teoría que di que dende 2014, debido á contaminación, a atmósfera vaise comezar a destruír a
si mesma. Os científicos están barallando a posibilidade de marchar a outro planeta coñecido recentemente, se non podemos evitar o quencemento global.
E así foi cando a astrofísica dona Marbanta descubriu que había unha forma de quedarnos na Terra.
Resulta que encontrou uns papeis de fai moito, moitísimo tempo, que dicían como parar a destrucción
da atmósfera. Dicían o seguinte:
“Se está lendo estos papeis querrá dicir que a nosa Terra, tal e como a coñecemos vai ser destruída da
forma menos esperada. A atmósfera vaise destruír a si mesma. Pero a Terra é moi afortunada de que ti
encontraras estos papeis. Vouche contar o que tes que facer para que a atmósfera non se destrúa: o 10
de decembro de 2010 pasará máis cerca que nunca o cometa Halley. Terás que disparar hacia o cometa
de forma que caian anacos do cometa sobre a Terra.
E así foi, a astrofísica dona Marbanta salvou a toda a humanidade. E a Terra (polo de agora) será como
foi sempre. A dona Marbanta fóiselle entregado un premio Nobel.
Aquel día en Oslo ocorreu algo inesperado. Un home que andaba a pescar viu como se conxelaba o río
de repente. Hans, que así se chamaba, asustado, correu ata a súa casa, e alí, contoulle todo o sucedido
a súa familia. Hans chamou a dona Marbanta. Tras moito tempo de investigación descubriu a solución. Tiña que traer cen quilos de po da Lúa e repartilo por catro zonas da atmósfera no Polo Norte,
no Polo Sur, en América e Asia.
Todos saberían se o plan de dona Marbanta funcionaría ás doce da mañá. E chegaron as doce da mañá
e todos se puxeron a chorar e berrar de ledicia. Unha vez máis dona Marbanta volvera a salvar a humanidade.
Esto serviulle de aviso aos habitantes da Terra, e dende aquela utilizáronse moito máis as fontes de
enerxía renovable coma a enerxía eólica. Cambiaron os coches de sempre por coches que funcionan
con enerxía solar, os envases de plástico non se volveron a ver dende aquela e a contaminación da
atmósfera era moito menor.
Agora a Terra si que era un paraíso grazas a dona Marbanta.
Laura López Rey
1º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)

O ANXO DE SAN TOMÉ
Xagrei lúa alumea no ceo
Coandorsa estrelas tosán o ceo
Édtome anxos fan tráconas
mentres, cunha nástema mirada
admiran San Tomé.
Roombas días pásanse en San Tomé,
un dosancora anxo envídiaos,
e a envidia faino negro.
Metonas tarde de inverno,
na que o anxo negro decidiu
ir a San Tomé.
O dosancora anxo negro,
sorprendido pola beleza de San Tomé,
xamais saleu de alí
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(*) Significados:
Xagrei: grande
Coandorsa: brillantes
Tosán: alegran
Édtome: fermosos
Tráconas: amizades
Nástema: humilde
Roombas: chistosos
Dosancora: especial
Metonas: máxica
Verónica Baamonde
1º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)

SE POR PALABRAS
Se por palabras fose fácil expresar
todo o que levas dentro de ti,
o que a todas horas pensas.
E cando estás con esa persoa especial,
non eres capaz de dicir,
cousas simples como dar un bico,
ou intentar facer algo, e non ser capaz de expresalo.
Non ser capaz de demostrar o que queres,
a esa personiña especial na tua vida,
a que constantemente che rouba os soños, os pensamentos…
A que te sube á lúa cando os seus beizos rozan os teus,
cando as súas mans te acarician,
cando os seus brazos te abrazan,
e cos seus beizos prenuncia un fermoso
QUÉROTE!
Ana Cea García
3º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)

A MIÑA ALDEA
Á beira da miña casa
hai un sitio moi fermoso,
un lugar cheo de encanto,
un lugar marabilloso.
Rexos carballos, vellos castiñeiros,
piñeiros enormes, altos bidueiros.
Moreas de bilicroques
adornando os outeiros.

A POMBA
No pombal vive a pomba
coas súas filliñas,
dúas pombas moi branquiñas.
A pomba é bela como as estrelas
e os pombos do lugar cortéxana.
De matrimonio lle falan
e rosas lle regalan,
máis a pomba non quere casar
porque soa prefire voar.
Á pomba gústalle contemplar
as suaves ondas do mar,
tamén lle gusta cantar
unha fermosa nana
para as súas fillas arrolar.
Lucía Campos González
4º E.P. (PARGA)

Ameneiros ao pé do río,
ao pé do río Gaiteiro,
que tocaba hai moitos anos
para o vello muiñeiro.
Chámana a Fraga do Rei
e agocha antigos tesouros,
que mo conta meu avó
cando me fala dos mouros.
No máis alto está o Castro,
testigo presencial.
Na valgada unha fonte,
regando o pastizal.
No máis alto está o Castro,
testigo mudo e calado,
mirando á carballeira,
gardando o noso pasado.
Paula Pérez López
1º ESO (XANCEDA)
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RUFO
Os avós compráronnos unha casa para vivir meus pais, o meu irmán maior e eu. Estabamos moi contentos pola compra tan xenerosa do avó. El era unha persoa con moi bo corazón. Esta historia ocorreu
cando aínda era unha nena, e nunca sabía dicir que non a nada. Tiñamos moitos proxectos por diante,
facer un xardín, o galiñeiro, unha caseta para o can que tiñamos pensado mercar… Necesitábamos
tempo.
Unha tarde de verán, meu irmán, Xoán, foi á casa do primo Antón a enredar un pouco coa pelota. A
min non me gustaba nadiña que marchase por aí cos outros rapaces, xa que eu quedaba soa porque
miña nai, como aínda era unha cativiña, non lle gustaba que andivese no medio dos rapaces xogando
co balón, no medio das fochancas mollando os pés ou facendo mal pola aldea adiante. Tan só tiña
catro anos.
O avó do primo Antón era cazador, encantáballe ir de caza os domingos e traer coellos para o xantar,
aínda que ese prato non lle chistaba moito. El tiña unha chea de cans na casa que o acompañaban ó
monte todos os domingos, eran cans de caza. A min non me gustaban nadiña eses animais con patas,
xa que a súa cor semellaba café con leite e eran pouco feitos, tirando a palleiráns. Tiña unha cadela
espantosa de cor tirando a terra, a coitada era velliña e estaba esperando unha camada de canciños. A
verdade é que lle saíran bastante feitucos comparados con súa nai. Meu irmá sen dúbida algunha decidiu pedirlle un ó avó de Antón. Este regaloullo encantado, xa que sendo uns cachorriños non servirían
para nada no monte, e o resto da camada teríaos que matar.
Xa era tarde e eu esperaba o regreso de Xoán impaciente, botárao de menos esa tarde e aburrirame coma unha condenada.
Traíame un canciño¡! Era precioso, tiña moito pelo e era cor do
mel, a espera merecera a pena. O coitadiño viña estremecendo
nunha caixa de zapatos.
Miña nai, cando veu o can, escandalizouse un chisco xa que non
lle pareceu ben a idea de traer un animal para a casa sen pedir
acordo, pero despois todo se puxo en orde, viu aquel ser que
apenas abría os ollos e todo cambiou.
Agora faltaba tan só unha cousa, poñerlle nome¡!. Pensamos e
pensamos e ocorréusenos porlle Rufo, xa que era o nome do can
que saía nos debuxos animados acompañado dun detective. Mamá pensara en porlle café, pero nós
non o encontramos tan divertido coma Rufo.
Ese canciño íanos alegrar cada día.
Nolos dous encariñámonos moito co animal, era a alegría da casa. Os domingos ó vir da misa dedicabámonos a facerlle unha caseta co meu pai, ía vento en popa, eu pintara con acuarelas un carteliño
para colgarlle no teito co seu nome. Estaba moi feliz. A verdade é que Rufo respondera moi ben, era
un can moi cariñoso e daba á xente, sempre que podiamos quitabámolo a pasear polos prados que
rondaban a nosa eira.
Un día, miña nai, deixara a porta do quinteiro aberta, Rufo andaba solto e aproveitou a ocasión para
comer unhas pitas que andaban ceibas por alí.
Mamá púxose moi furiosa cando se decatou de que o can as comera. Enfadouse de tal xeito que quería
despachalo de volta á casa do primo Antón. Meu pai, que era un home moi comprensible, fixo que
mamá entrase en acordo e o can, non se moveu da casa.
Iamos pasealo sempre, e o que máis lle gustaba era ir ó monte e alí poder escarbar na terra coma se
fose unha toupa. Escarbaba de tal xeito que na casa fixo un tobo ó lado dunha maceira de tales dimensións que a árbore acabou secando. Miña nai volvérase enfadar, pero eran enfados pasaxeiros, sabía
que era un animal e que non entendía as cousas, pero a pesar de todo era quen máis lle quería.
Rufo xa ía vello e meu irmá xa tiña a maioría de idade cumprida. O coitado xa lle eran horas de morrer, xa non tiña o ánimo que tiña antes, xa non era o mesmo, agora só se dedicaba a comer e durmir
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debaixo da maceira as tardes de verán.
Estabamos no mes de agosto e facía unha calor que pelaba, o can ata botaba a lingoa fóra. Mamá foille
poñer o bebedeiro con auga fresquiña, e despois do xantar, fomos botar a sesta.
Ó levantarnos abrimos as contras e vimos a Rufo todo escarranchado e un par de corvos arredor del,
coma se lle estivesen picando os ollos.
Acudimos inmediatamente e o can estaba morto, non sabíamos se non resistira á calor ou porque ía
vello. De todas formas, fose polo que fose Rufo xa non estaba.
De alí en diante sentimos un baleiro na casa. Era a falta do animal. Meu pai era un home valente,
nunca o vira chorar ata aquel día.
Pasamos unha boa tempada sen can ata que un día, que eu estaba na parada do autobús puiden ler con
total claridade un carteliño cunhas letras moi minúsculas que poñían:”regálanse cachorros de pastor
alemán”. Non dubidei en anotar o número nun caderno que levaba no bolso.
En canto cheguei á casa non tardei en contarllo á miña nai, e esta, aceptou encantada. Iamos ter outro
canciño na casa.
Ese fin de semán fomos á casa desa xente que non coñecíamos, pero que foron moi amables con nós.
Só lle quedaban dous cans desa camada, o resto, xa estaban con outras novas familias. Custoume decidir cal coller, pero sen dúbida algunha collin o máis rebulideiro, dixérannos que non era nada, pero
meu pai á boa fé deulle a dúas rapazas da casa que andaban por alí enredando algo para uns caramelos.
Dende aquela temos o pastor alemán, chamámoslle Nemo, pero nunca substituirá ó antigo can que
tiñamos, aínda que este era case igual ou mellor.
Minerva Cano Puente
4º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)
AO MEU CANCIÑO APOLO
Achégate, cachorro pequeniño,
deixa que te acariñe cada día,
esquece o amo que pouco te quería,
ven conmigo e dareiche un biquiño.
A ti, querido Apolo, meu canciño,
que tanta tristura se reflectía
na túa atenta mirada estantía,
quero ser para sempre un bo amiguiño.
A ti, que tan amigos nos fixemos,
e que grandes momentos compartimos,
espero que nunca nos separemos.
Grazas, Apolo, polo que vivimos
xuntos ti e máis eu sempre estaremos
intercambiando os nosos agarimos.
Sara Campos González
6º E. P. (PARGA)
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O PAXARO AMARELO
Na noite eu durmin,
mirando cara o ceo,
mirando ás estrelas,
eu deste mundo caín.
Atopeime ao espertar,
nun planeta singular,
todo verde, verde,
cheo de animais.
Alí tumbeime no chan,
ollando ás nubes,
chamoume a atención un paxaro amarelo,
un paxaro que voaba xunto as flores azuis.
Achegueime a ese paxaro,
e el pioume docemente,
alí foi cando me dín de conta
de que ese paxaro amarelo íame pertencer eternamente.
Laura Arias Núñez
6º E.P. (RABADE)

O SEÑOR LAGARTO
O señor Lagarto estaba farto
do inverno frío e longo
de durmir e non vivir,
de estar na súa cova todo o rato,
de non voar nin saltar,
ata o mes de marzo.
O señor Lagarto ten ollos misteriosos
e unha mirada tan fría
que se che conxela a sangue cando o miras.
Ao señor Lagarto na súa etapa de letargo,
gústalle soñar
cunha fermosa lagarta
con quen se quere casar.
Xa chegou o mes de marzo
e o señor Lagarto acaba de despertar
moi ledo e risoño, dispónse
a súa amada encontrar.
Lucía Campos González
4º E. P. (PARGA)
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A NATUREZA
O ruído nos meus oídos,
a brisa no meu pelo,
o cantar dos paxariños
que van voando polo ceo.
Tranquila estou sentada
na miña hamaca ao sol,
que no meu pequeno corazón
habita nun rincón.
Xogo eu soiña
sigo escoitando a brisa,
máis tamén escoito o río
que parece que dá pasiños.
Ulo as rosas do xardín
que son de mil cores,
máis os arbustos que vexo eu,
ao sol eles non morren.
Vexo moitas bolboretas
e máis faigo bolboretas
paro xa que me hei marear
sigue a brisa que parece a do mar.
Para acabar métome na casa
e envolvome nas mantas,
aí! non, que fai calor
e tiro as mantas para o só.
Laura Freire Ledo
4º E.P. Mato Vizoso (VILALBA)

BUSCAS CASA?
Érase unha vez un dinosaurio que quería encontrar unha casa para vivir,
entón consultouno cun amigo seu chamado Tom. O dinosaurio preguntoulle a Tom onde podería encontrala, e este contestoulle que sabía dunha
na montaña, pero que se atopaba lonxe.
Logo o dinosaurio deulle as grazas a Tom e colleu as súas maletas cheas
de garabatos. O dinosaurio comezou o seu camiño. As catro horas apareceuselle unha fada, e díxolle se lle podía axudar, entón o dinosaurio preguntoulle se tiña poderes máxicos para levalo á montaña directamente. A
fada díxolle que si e deu uns toques máxicos e directamente mandouno ao
seu destino.
O dinosaurio agradecido ofreceulle a súa amistade e a fada contestoulle
chea de alegría:
-Siii!!!
Laura Freire Ledo
4º E. P. Mato Vizoso (VILALBA)

O QUE FAIGO
Tomar o aire
e ler cantigas,
mirar ó sol
e sentir cancións.
Xogar sen parar
cos meus amigos,
de par en par
contando paxariños.
Mirarse á cara
pegar un gran brinco,
despois a merendar
un bocadillo de pan bimbo.
Dormir unha sesta,
levantarse non presta
cos ollos aínda cerrados
e algo alucinados.
Logo imos ao prado
e sen rechistar sentamos,
vixiamos as vacas
e logo sentamos nas alpacas.
Chega a noite
e poñemonos tristes,
pero ao seguinte día
erguerémonos listos.
Laura Freire Ledo
4º E. P. Mato Vizoso (VILALBA)

QUERO?
Queres saber?
dun libro
podes aprender.
Quero viaxar?
nun libro
tes que montar.
Queres navegar?
nun libro
tes que embarcar

.

Queres debuxar?
dun libro
podes copiar
Queres explorar?
nun libro
podes buscar.
Queres un amigo?
Entón, precisas
un bo libro.
Silvia López Lorenzo
5º E. P. Insua Bermúdez (Vilalba)
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OS NENOS FORMIGA
Fai uns anos vivían nunha pequena vila dous amigos chamados Xabier e Sofía. Coñecíanse dende ben
cativos e sempre andaban xuntos. Gustáballes ir a pasear por un monte que se atopaba preto das súas
casas, ían coas súas bicicletas moitas tardes o saír do colexio.
Nun dos seus paseos polo inmenso monte, Sofía e Xabier atopáronse cunha pedra grande e relucente,
que brillaba nun pequeno claro. Correron en dirección á pedra e cando a colleron nas mans, coma por
arte de máxia…, volvéronse do tamaño dunha formiga!
Ao principio só vían vantaxes sobre tal acontecemento, cantas trasnadas poderían facer sen que os
visen. Pero esa ledicia non foi eterna, os inconvintes foron chegando en cuestión de minutos. Entón
decidiron pedir axuda, pero non era doado, porque canta xente se para a falar coas formigas? Despois
pensaron que se non se pode contar cos humanos, só quedaba preguntar ás formigas.
As formigas para sorpresa dos nenos, xa viran uns cantos casos semellantes que se arranxaran rompendo a pedra da maldición. Esta nova non foi moi ben acollida polos nenos, pois pouca xente quere
chegar co seu peso multiplicado por dez. Coa axuda dunhas valentes formigas e a base de esforzo, e
moito, pero moito, suor lograron romper a pedra, e voltar ao seu tamaño… E como era de esperar, non
contarlle o acontecido a ninguén por respeto as súas novas amigas, as formigas.
			

Miriam Abad Girón
6º E.P. Lois Tobío (VIVEIRO)

A XOANIÑA VERMELLIÑA
A xoaniña vermelliña
é fermosa e rebuldeira,
pasea pola ribeira
recitando un poemiña.
A xoaniña vermelliña
quere un relato contar
aos seus amigos do mar
dunha lura e unha golfiña.
A xoaniña vermelliña
ten un manto de lunares
que mercou na feira de Ares
é quedalle de perliña.
A xoaniña vermelliña
polas tardiñas pasea,
e polas mañás gabea
pola árbore pequeniña.
Sara Campos González
6º E. P. (PARGA)
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DIVIRTETE COS NÚMEROS
O un, o dous e o tres,
xogan no mundo ao revés,
o catro e o cinco
dan un brinco.
O cero sempre se mete
cando están o seis e o sete,
cando saen o oito e o nove
sempre chove!
NAMOREI DOS TEUS OLLOS
Namorei dos teus ollos.
Perdinme neles.
Para despois sufrir,
quizais.
Para ser feliz,
quizais.
Agora a miña vida só está pendente
desa mirada túa.
Ollos de mel
infantis…
Coma neno no colo
para facerme feliz.
E mírasme con dozura.
Con puro amor.
Véxome neles, ó teu lado,
feliz.

Que contas?
que teño que facer estas contas
dous máis un son tres,
ti xa o ves.
No cole non xogamos,
se antes non sumamos,
sumamos, restamos e multiplicamos
e nunca nos cansamos.
Os números somos divertidos,
nunca deixamos de estar activos
se queres que xoguemos contigo
trae un bo amigo.
Eva Fernández Paderne
6º E.P. (GUITIRIZ)

Minerva Cano Puente
4º ESO IES Nº1 (A ESTRADA)

A PAZ
Tranquila como o mencer,
bonita como a natureza.
Como a Terra é grande,
duradeíra como a vida.
PAZ alegre
VERDADEIRA E FELIZ
PAZ alegre.
Verónica Baamonde Villaverde
1º ESO IES Nº 1 (A ESTRADA)
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A ÚLTIMA OPORTUNIDADE
Non quero ocultarlle algo sobre min
que non sabería nunca con certeza
se eu non llo dixese.
Non quero ocultarlle máis que por el morro,
que sen el non son eu
e que só por el vivo.
Non quero ocultarlle que o son da súa voz
me guía cara a felicidade
e que a luz do seu sorrriso
ilumina a miña escuridade.
Non quero ocultarlle que sempre o amei,
e por medo e covardía,
as miñas posibilidades esgotei.
Agora que non lle oculto nada
unha cousa lle quero pedir:
agora que a morte me espera,
que sempre se lembre de min.
Claudia Miragaya Pérez
1ºBAC. IES de Guitiriz

AMOR DE NENO
A loba ten lobiños,
os paxaros fan niños
e eu como te quero tanto
douche moitos biquiños.
O amor é coma un berce,
a saba é o cariño.
Se paso un día sin verte
morro coma un bebé sen o seu leitiño.
Ana Varela Grobas
1 º ESO (XANCEDA)

O SEGREDO DO RÍO
Un día de verán, as miñas amigas de As Pontes, Antía e María, mais eu, descansábamos dun paseo
pola beira do río Magdalena, ao pé do muíño do Rañego. Contemplábamos o río e falábamos das
nosas cousas.
De súpeto, distinguimos no río unha rapaciña moi guapa cos cabelos longos e loiros que se bañaba nas augas do río. Quedamos extrañadas porque alí non acostuma bañarse ninguén e ademais aquela
rapaza nadaba moi ben.
Achegámonos a ela e vimoslle unha gran cola, parecida a dun golfiño, ela viunos e falou:
-Ola nenas, ¿sabedes nadar?
-Si, nadamos moi ben, aínda que ti o fas mellor.
-Se me gardades o segredo, contareivos quen son.
-Gardarémolo!
E empezou a contar:
-Eu son a serea que vive no río dende fai moitos anos, porque as
sereas non envellecemos senón que somos sempre novas e áxiles.
Pensaredes que só hai sereas nos contos, pero eu son unha serea
de río e nado polo río Magdalena, polo río Ladra e chego ate o río
Miño e, ás veces, vou nadar ao Océano Atlántico.
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-E onde tes a túa casa? preguntámoslle nós.
-Polas noites refuxome nas covas que hai ao pé do río e agora, no verán, gústame moito vir a este
muíño tan fermoso, oir aos paxaros, e visitar os monumentos adicados a escritores da Terra Chá. Ás
veces hai algunha boda e eu berro: ”Vivan os noivos” pero ninguén se decata. Gustaríame que non
contásedes nada da miña existencia porque non me deixarían en paz e sería moi infeliz.
Xuramos non desvelar o segredo, e agora cóntovolo eu porque, despois de xogar as catro, deixóunolo dicir cunha condición:
-Só se pode contar por escrito e coma se fose un conto.
¿Isto será ou non será un conto?
Aldara Villarino Villarino
6º E.P. Insua Bermúdez (VILALBA)
A PRIMAVERA
Chegou a primavera
chea de esplendor
coqueta e presumida
con aire soñador.
Xa chegou a nosa alegría,
xa chegaron os días longos,
xa chegaron os campos soleados
para todos estar xogando.
Esta fermosa dama
chegou con alegría,
cun vestido de flores
e cun sombreiro de cores.
Os días son longos
e vai máis calor,
coa chegada da primavera
sentímonos mellor.
Os paxariños cantan,
porque veu a primavera
tan contenta e alegre
que a nosoutros nos encanta.

A PRIMAVERA
A primavera vai empezar
e a paisaxe cambiar.
Os campos van ter flores
de todas as cores.
As bolboretas
van voar contentas.
As abellas
o néctar das flores
van chupar,
e despois o mel van fabricar.
Carla Otero Lombán
1º E.P. Nº 1 (FOZ)

Silvia García Gesto
4º E.P. Mato Vizoso (VILALBA)
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O ANANIÑO DA PRIMAVERA
Estaba a piques de rematar o inverno e logo sería primavera. Ana e Gabriel, que eran irmáns, esperaban impacientes esta arrecendente tempada, chea de cores e olores.
Esperaban impacientes porque, facía dúas primaveras, nun dos seus paseos primaverais, atoparon un
cogomelo, un tanto extraño, pois, tiña, por exemplo: un tamaño máis grande ca outros, unha porta e
dúas ventaíñas, (unha a cada lado).
Do cogomelo, saíra un personaxe bastante raro, con cara de pícaro, cunha roupaxe extraña e unha
estatura moi baixa.
Ao principio, os nenos non crían o que vían, pero logo, fixéronse bos amigos del. Dende entón, só
en todas as primaveras e todos os días de cada primavera van visitalo. Só van as primaveras, porque
o personaxe, que se chama Andreu é un ananiño, e é alérxico aos aires de verán, outono e inverno,
por iso, só sae en primavera.
Como ía dicindo, xa estaba cerca da primavera e chegou, coma todo, pero foron ata alí e chamaron
por Andreu, pero nin apareceu nin contestou nadie, só un verme que andaba por alí e lles dixo se
preguntaban polo anano, eles responderon que si. O verme contoulles que o ananiño non podía saír,
pois o tempo cambiara por culpa do cambio climático. No momento, esperta Ana, toda sofocada,
pero non pasara nada, todo era como empezara fai dous anos.
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Alexis Amigo Fernández
6º E.P. Lois Tobío (VIVEIRO)

XXXII CERTAME TERRA CHA
DE LITERATURA E DEBUXO INFANTIL
Colexios da Terra Chá
Educación Primaria
Infantil

3 anos:
4 anos:
5 anos:

6 anos:

DEBUXO
Inés Pena Trastoy (Monseivane)
Victoria Aguiar López (Monseivane)
Sara Gomez Rivas (Insua Bremudez-Vilalba)
Ilina-M. Dranca Aranca (Insua Bermudez-Vilalba)
María García Anllo Seco (Insua Bermudez)
Sabela Lopez García (Parga)
Abel Pena Bodenlle (Guitiriz)
Lucía García-Anllo Seco (Insua Bermudez-Vilalba)
Oscar de Vicente Goás (Monseivane)
Hugo Sanmartín Rodríguez (Guitiriz)
Javier Campello Ferreiro (Monseivane)
Mireia Ramudo Basanta (Monseivane)

Educación Primaria
1º ciclo:
2º ciclo:

3º ciclo:

Carteis:

Lara Castro Díaz (Parga)
Noemí Carballido Martinez (Parga)
Lucía Campos González (Parga)
Anyela Roca Paz (Parga)
Oscar López Felpeto Beres (Guitiriz)
Marco Bargo Freire (Rábade)
Sara Campos Gonzalez (Parga)
Noemí Romero Costa (Parga)
Tania Gomez Gomez (Parga)
Noa Pena Bodenlle (Guitiriz)
Laura Otero Ladra (Insua Bermudez)
Marta Vazquez Gomez (Guitiriz)
David Fernández Prieto (Mato Vizoso-Vilalba)
Agustín Insua Rifón (Mato Vizoso)

Educación Primaria
2ª ciclo

3º ciclo:

POESÍA

Anxo Gonzalez Mariño (Mato Vizoso-Vilalba)
Uxia Gato Díaz (Insua Bermudez)
Silvia García Gesto (Mato Vizoso)
Laura Freire Ledo (Mato Vizoso)
Sara Leal Rey (Mato Vizoso-Vilalba)
Silvia Lopez Lorenzo (Insua Bermudez-Vilalba)
Noemí Pardo Pernas (Insua Bermudez-Vilalba)
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ESO

1º ciclo:
2º ciclo:

Aldara Prado Martinez (Diaz Castro-Guitiriz)
Claudia Miragaya Perez (Diaz Castro-Guitiriz)

Educación Primaria
2ºciclo:

3ºciclo:

ESO:

1º ciclo:
2º ciclo:

Fran Airado Otero (Mato Vizoso-Vilalba)
Zaira Sanchez Alonso (Guitiriz)
Uxia Lopez García (Parga)
Alberto Fraga Miragaya (Parga)
Samuel Montero Coedo (Insua Bermudez-Vilalba)
Laura Arias Nuñez (Rabade)
Aldara Villarino Villarino (Insua Bermudez)
Uxio Dominguez Darriba (Rabade)

NARRATIVA

Lucia Roca Iglesias (Diaz Castro-Guitiriz)
Rebeca Losada (Diaz Castro-Guitiriz)

OUTROS COLEXIOS
Infantil
3 anos:
4 anos:
5 anos:

Gabriel Gutierrez Lopez (S. Miguel de Reinante)
Adrian Piñeiro Palacios (S. Miguel de Reinante)
Samuel Lopez Piñeiro (S. Miguel de Reinante)
Sara Daniela da Costa (S. Miguel de Reinante)
Daniel Vidal Vega (S. Miguel de Reinante)
Miriam Martinez Ibañez (S. Miguel de Reinante)
Carlos Miranda Coto (S.Miguel de Reinante)
Saul Fuente Alvarez (S.Miguel de Reinante)

Educación Primaria
1º ciclo:
2º ciclo:

3ºciclo:

ESO

1º ciclo:

2º ciclo:
Carteis:
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alwa Choraifi Salmi (Nº 1 de Foz)
Areadna Taype Camasca (Nº 1 de Foz)
Patrick Santos rodriguez (nº 1 de Foz)
Nerea Sanchez Esmoría (Xanceda)
Aicha Rajouani (S. Miguel de Reinante)
Carla Vazquez Alvarez (S. Miguel de Reinante)
Sheila A. Gomes Alvarez (S. Miguel de Reinante)
Sara Gericke Alvarez (Lois Tobío-Viveiro)
Lucas Quintas Gomez (Teixeiro)
Oscar Gonzalez Fandiño (Teixeiro)
Nerea Souto Astray (Xanceda)
José Peteiro Sanchez (Xanceda)
Noemí Reyes Gonzalez Mosquera (Xanceda)
ania Mosquera Castro (Xanceda)
Vanessa Rodriguez Neira (Xanceda)
Odelym Fco. Baptista Perez (Lois Tobio-Viveiro)
Cintia Barria Miguez (Lois Tobio)

DEBUXO

Ana Atadell Díez (Lois Tobio)

Educación Primaria
1º ciclo:
3º ciclo:

ESO

1º ciclo:
2ºciclo:

Carla Otero Lamban (Foz nº 1)
Paula Lopez Sanchez (Foz nº1)
María Lopez Escarido (Lois Tobio-Viveiro)
Noa Fernández Dáz (Lois Tobio-Viveiro)
Sara Bello Fernández (Lois Tobio-Viveiro)

Paula Perez Lopez (Xanceda)
Nuria Chamosa Gañete (A Estrada, nº 1)
Veronica Baamonde (A Estrada nº 1)
Noemí García Carbia (A Estrada n’ 1)
Beatriz Varela Grobas (Xanceda)
Sofía Dono Garcíua (A Estrada nº1)
Ana Cea García (A Estrada nº1)

Educación Primaria

1ºciclo:
2ºciclo:
3ºciclo:

ESO

1º ciclo:
2º ciclo:

POESÍA

NARRATIVA

Xabi Fernández Villaverde (Foz nº 1)
Laura Neira Ramos (Foz nº 1).
Sabela Lopez Rodriguez-Goy (Ramón Cabanillas-Santiago)
Nicolás Ares Paredes (Teixeiro)
Elena Penas Seoane (Teixeiro)
Alexis Amigo Fernández (Lois Tobio-Viveiro)
Mariam Abad García (Teixeiro)

Adriana Garcia Alvarez (Xanceda)
Laura Lopez Rey (A Estrada nº 1)
Marcos Borrageros Vilela (A Estrada nº 1)
Minerva Cao Puente (A Estrada nº 1)

Premios especiais

Cultura da auga:
Natalia Amenedo Bergantiños, Adrian Campello Cordeiro, Tania Campello Saa, Noemí Carro Paz,
Luís del Valle Corral, Eva Fernández Paderne, Ismael Ferreiro García, Rocío García Carballeira,
Javier López Veres, Paula Paderne Mirás, Laura Pena López, Jesús Roca Iglesias, Marta Rocha
Pereira, Sabela Salgueiro García, Andrea Teijido Cainzos, Margarita Vidal….do CEIP Plurilingue
Lagostelle, 3º ciclo.

Homenaxe a Lois Pereiro

María Ansede Novo, Iván Morandeira Lopez, Sandra Calvo Rego (Parga)
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