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Pista 28 (conto)

Rato de campo 
e rato de cidade
Unha espléndida mañá de primavera,  
un rato de cidade foi visitar o seu curmán, 
que vivía no campo. Os dous ratos déronse 
unha forte aperta. Despois, o ratiño  
de campo fixo pasar o curmán ao seu  
humilde fogar. Alí obsequiouno cunha  
saborosa comida composta por millo,  
castañas, améndoas, abelás, trigo... 

Mentres comían, o rato de cidade foille  
contando ao curmán a fabulosa vida que  
el levaba na cidade. Dicíalle fachendoso:

–Tes que saír de aquí, curmán. Tes que vir 
vivir á cidade.

Despois de comer, o rato de campo levou  
o seu elegante invitado a dar un paseo polas 
leiras de arredor. Probaron deliciosos  
amorodos, amoras e todo tipo de froitos  
silvestres. Pero ao visitante parecía que non  
o impresionaba nada de todo aquilo.  
El seguía falando do estupenda que era  
a vida na cidade.

Unidade 7. Vés ao teatro?

COMUNICACIÓN ORAL

Pista 26 (actividade 1)

–Cando a princesa faga quince anos, 
picarase no dedo coa agulla dun fuso 
de fiar e morrerá. Así pagaredes o feito 
de non me convidardes ao bautizo... 
Ha, ha, ha!

–Non, non, por favor...

–Non sufrades, estimados reis.  
A princesa non morrerá, senón que 
caerá nun sono moi profundo durante 
moitos, moitos anos, ata que un 
príncipe a esperte.

Pista 27 (actividade 3)

coroa  •  princesa  •  cabalo
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–Tes que vir á cidade. Vas ver que marabilla!

Os dous curmáns volveron á casa, cearon  
e deitáronse. Á mañá seguinte, o rato  
de cidade queixouse de que non dera 
durmido nada. Escoitara toda a noite  
os bruídos da vaca e os rinchos do cabalo e, 
ao amencer, o quiquiriquí do galo e o canto 
dunha chea de paxariños. 

–Canto ruído! Eu non che estou afeito a isto.

Aquela mesma tarde o rato de cidade  
despediuse do seu curmán e emprendeu  
o camiño de volta á súa casa.

O rato de campo tiña unha grande 
curiosidade por coñecer as marabillas  
da cidade. Así que, pasados varios días,  
decidiu devolverlle a visita ao curmán.  
Sen pensalo dúas veces, emprendeu  
o camiño. 

Nada máis chegar á cidade, o pobre ratiño 
tivo que enfrontar unha chea de perigos  
ata atopar a casa do curmán. Había moitos 
vehículos e persoas que ían dun lado para 
outro. Case o atropela un coche e por pouco 
o esmaga un peón. 

Por fin, conseguiu chegar ao seu destino.  
O curmán recibiuno cos brazos abertos  
e fíxoo entrar nunha impresionante mansión. 
O rato de campo estaba abraiado:

–Que barbaridade de casa! Non esaxeraras 
nada!

–Dáste de conta, curmán? Asegúroche que, 
despois disto, non has querer volver  
ao campo. Veña, vamos comer! Debes 
estar morto de fame!

O rato de cidade levou o seu abraiado  
convidado ata un enorme salón. Alí,  
no centro, había unha gran mesa chea  
de apetitosos e variados manxares: queixos,  
pan, froitas, doces... 

–Oooh! Todo isto é para nós?

–Así é! Veña, a encher o bandullo!

Gabearon ata a mesa. Aquilo prometía  
ser o banquete máis fabuloso endexamais 
imaxinado. Pero, nada máis empezar a 
comer, unha xigantesca sombra proxectouse 
sobre eles e un sonoro berro de gato resoou 
en todo o salón.

Os dous ratiños baixaron a escape e,  
á velocidade do raio, correron perseguidos 
polo enorme gato. 

O rato de cidade berroulle ao curmán:

–Sígueme ata o escondedoiro! 

Por sorte, conseguiron alcanzar o burato.  
Alí dentro estaban a salvo. Como tremían  
de medo! Fóra oíanse os pasos do gato.  
Estaba disposto a esperar para pillalos. Pero,  
transcorridas algunhas horas, o gato 
cansouse e marchou. Os ratos, por fin, 
respiraron aliviados. Foi entón cando o rato 
de campo dixo con decisión:

–Sabes, curmán? Eu non cambio a miña vida 
sinxela e apracible do campo polos luxos  
da cidade, cheos de sobresaltos.

Despois diso, despedíronse cunha grande 
aperta. 

Xa de camiño cara á súa aldea, o rato  
de campo aínda tremía a cada pouco  
ao lembrar os diversos perigos que 
ameazaban o seu curmán na cidade.  
E, cando por fin chegou ao seu tobo  
e se acomodou no leito de palla para  
durmir, pensou:

–Non me gustou nada de nada a cidade. 
Claro que non a todo o mundo lle gustan  
os mesmos lugares para vivir.

Baseado nunha fábula de Samaniego
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Pista 32 (conto)

A natureza é sabia
Unha fermosa mañá, Coque, un pequeno  
e inquedo coello de monte, afastouse da súa 
tobeira. Camiñando, camiñando, chegou  
á beira da lagoa. Alí atopouse co ganso  
Pancho. Este faloulle, contento de velo:

–Bo día! Que fas por aquí, coelliño Coque?

–Vai un día estupendo. Estou dando  
un paseo.

–Ah, moi ben! Pois acompáñote. Tamén  
me apetece pasear. 

Os dous animais botaron a andar 
tranquilamente. De alí a un pouco, chegaron 
a unha horta. Daquela, o ganso Pancho dixo 
con admiración:

–Mira que cabazas! Que grandes! 

O coello Coque, que ata aquel momento  
non se fixara nos enormes froitos, contestou  
sorprendido:

–Si, é certo. Son grandeiras! Mágoa que  
a min non me gusten as cabazas, se non… 
que enchente!

Unidade 8. Un día de chuvia

COMUNICACIÓN ORAL

Pista 30 (actividade 1)

Boa tarde. 

Hoxe na localidade de Cabolongo o ceo 
está nubrado, pero de momento non 
vai chover. Pola contra, en Ribasol non 
parou de chover en todo o día e haberá 
treboadas pola noite. 

Seguiremos informando da evolución  
do tempo nos próximos programas.  

Pista 31 (actividade 3)

Que molladura pillou!

Este chuvasqueiro é vermello.

O gato miáñalle á chuvia.
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–Non, a min tampouco che me gustan. Pero,  
sabes que estou pensando?

–E logo que estás pensando, ganso Pancho?

–Pois… estaba eu a pensar que… mira que 
talos tan delgados ten a planta da cabaza. 
Non che parece raro que uns froitos tan 
grandes coma as cabazas nazan dunha 
planta tan pequena?

O coello Coque non sabía que dicir.  
A verdade, nunca se fixara niso. Nin sequera 
o pensara. E contestou:

–Pois non cho sei.

O ganso Pancho continuou falando,  
con xesto pensativo:

–Pois eu creo que uns froitos tan grandes  
deberían nacer nunha planta máis grande. 
Que digo nunha planta? Tiñan que nacer 
nunha árbore! Nunha árbore ben alta. Sería  
o máis lóxico.

O coello Coque asombrouse da intelixencia 
do ganso Pancho e exclamou:

–Oooh, claro, claro!

Os dous amigos seguiron camiñando e,  
pouco despois, pasaron a carón dunha  
frondosa árbore. Era un enorme carballo  
e o chan estaba cuberto de landras que  
caeran das súas pólas. 

Entón o ganso Pancho díxolle ao coello:

–Ves? Fíxate no pequenas que son estas  
landras. Eu creo que as landras, que son  
froitos moi pequenos, deberían nacer  
dunha mata pequena, coma a das cabazas, 
por exemplo. En cambio, as cabazas 
deberían colgar dunha árbore tan grande 
coma esta. Sería o máis normal, penso eu.

Xusto nese momento en que acababa  
de expoñer o seu razoamento, unha landra 
desprendeuse dunha póla do carballo e… 
pin!, foi petar no cocote do ganso Pancho, 
que se queixou coa dor.

–Ai, que dano me fixo! 

–Ui, magooute moito esa landra? –preguntou 
o coello.

–Uf, doeu, si. Xa vai pasando. Foi pouco, 
pero… molesto.

Daquela, o pequeno coello dixo entre risiñas: 

–Pois menos mal que só foi unha landra,  
porque se chega a ser unha cabaza grande… 

–Desde logo… canta razón tes! Sabes  
que che digo, coello Coque? Creo que  
as cabazas están ben onde están. Está  
claro que a natureza é moi lista. 

Os dous amigos botaron unha risada  
e iniciaron o camiño de volta, entoando  
unha cántiga dedicada ao carballo:

O carballo da Portela 
ten a folla revirada 
que lla revirou o aire 
nunha noite de xeada.

Baseado nunha fábula de Esopo
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Pista 36 (conto)

O traxe novo do rei
Nun país moi afastado, viviu unha vez un rei 
moi fachendoso que gastaba a súa fortuna  
en caras roupaxes. Tiña traxes para distintos 
momentos do día e encantáballe pasear polo 
reino lucíndoos. 

Certo día presentáronse na vila próxima  
ao palacio dous homes que dicían tecer 
unhas teas máxicas. Chegou aos oídos  
do monarca a fama deses tecedores  
e mandounos chamar para facerlles  
un encargo. Eles explicáronlle que, 
efectivamente, fabricaban unhas teas  
moi especiais porque só as persoas  
intelixentes podían velas. Para as persoas  
parvas resultaban invisibles. 

O rei quedou marabillado. Podería ter  
ao seu alcance uns traxes excelentes.  
E, ademais, podería descubrir que persoas 
da corte eran intelixentes e cales non o eran.  
Inmediatamente, encargoulles un traxe  
e entregoulles por adiantado moito diñeiro. 

Os tecedores, que en realidade eran dous 
farsantes, pasaban o día diante do tear  
baleiro finxindo que traballaban. 

Unidade 9. Aseámonos ben

COMUNICACIÓN ORAL

Pista 34 (actividade 1)

Con Dentilín, mantén os 
dentes sans e a boca feliz. 

Pista 35 (actividade 3)

•  caixa  •  pixama   •  liso
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Foi pasando o tempo e o rei estaba cada vez 
máis impaciente por ver a tea do seu novo 
traxe. Por iso, díxolle ao primeiro ministro, 
que era un dos máis sabios da corte:

–Vai ver como vai a tea do meu novo traxe. 

O vello ministro presentouse no obradoiro. 
Ao ver o tear, abriu os ollos coma pratos  
e dixo: 

–Ai, non vexo nada!

Pero os tecedores pedíronlle que se achegase  
e simularon que collían a tea na man e que  
a movían. Ao tempo, explicáronlle detalles  
sobre os debuxos e as cores que non existían.  
O pobre home pensou: «Non podo dicir  
que non vin a tea, porque crerán que son  
parvo». E respondeu, poñendo as lentes  
para observar:

–Preciosa! Direille ao rei que é magnífica!

E iso fixo. Repetiulle ao rei as explicacións 
que lle deran os tecedores e o monarca 
quedou satisfeito.

Os estafadores pediron entón máis diñeiro, 
coa escusa de que precisaban mercar máis 
fíos de seda e de ouro. Pero todos os cartos 
foron parar ao seu peto.

Mentres tanto, xa empezara a correr pola 
cidade o rumor de que aquela tea era 
magnífica.  
O rei decidiu ir e comprobalo cos seus 
propios ollos. Un séquito acompañouno ata  
o obradoiro. Os dous farsantes simularon  
que lle mostraban o delicado tecido  
e sinalaron a tea invisible mentres facían 
comentarios. O rei e os seus acompañantes 
non vían nada pero, co medo de que  
os considerasen parvos, dixeron:

–Oooh, que bonita!

Daquela, o monarca comunicou que luciría  
o traxe feito con esa tea o día do Gran 
Desfile. 

Durante as xornadas seguintes, os dous  
xastres finxiron que collían a tea do tear,  
que a cortaban cunhas grandes tesoiras  
e que a cosían con agullas en que non se vía 
o fío. 

Por fin, chegou o día do Gran Desfile.  
Os xastres acudiron en persoa a vestir o rei.  
Chegaron con perchas baleiras nas mans,  
levantando os brazos coma se sostivesen 
algo. Pedíronlle ao rei que se espise e,  
despois, con delicadeza, simularon que lle 
vestían cada unha das pezas do traxe.

–Velaquí os pantalóns… Agora, a camisa…  
A chaqueta... Estas pezas son tan lixeiras  
que un ten a sensación de non levar nada. 

O rei, perplexo, respondeu:

–Certo, certo...

Incluso fixeron que lle colocaban a capa.  
Ao rematar, exclamaron:

–Hai que ver que ben lle senta! 

Tras mirarse e remirarse no espello para  
que os presentes cresen que se reflectía  
nel vestido, o monarca dixo:

–Estou preparado! 

Entón saíu do palacio e subiu na carruaxe  
para percorrer as rúas da vila. 

A xente, desde as ventás e desde  
as beirarrúas, comentaba: 

–Que bonito é o novo traxe do rei!  

Pero, de súpeto, un neno que contemplaba  
o desfile con seus pais, exclamou: 

–O rei vai espido! 

Coma un eco, a frase foi pasando de boca  
en boca e encheu as rúas. Todos se decataron 
de que aquel neno inocente dicía a verdade. 
O monarca comprendeu que fora enganado 
e, avergoñado, ordenou regresar ao palacio.

Baseado nun conto de Andersen
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Pista 40 (conto)

As tres cabras
Había unha vez tres cabras que vivían ao pé 
dunha montaña, moi preto dun río 
caudaloso. Eran tres cabras ben diferentes: 
unha era grandeira, outra era mediana  
e a terceira aínda era pequena.

Pasaban o día pacendo pola ladeira  
da montaña e xa pouco lles quedaba que 
rillar. Daquela, decidiron que sería ben ir 
pacer á outra beira do río, pois vían que alá 
había boa herba. 

As tres cabras xa acordaran marchar á outra 
banda, cando se decataron de que había 
un pequeno problema. Para cruzar o río 
debían pasar pola ponte. E a ponte estaba 
vixiada por un ogro feo e revirado, a quen 
chamaban Papacabras.

–Sería ben pasar ao outro lado, pero… como 
imos facer? Para chegar aló temos que cruzar  
a ponte do Papacabras e o ogro non lle 
permite a ninguén pasar por ela –dixo  
a cabra grande.

Unidade 10. Cantos animais!

COMUNICACIÓN ORAL

Pista 38 (actividade 1)

• Ladridos de can.

• Chíos de aguia.

• Croar de ra.

Pista 39 (actividade 3)

•  corzo  •  porco  •  corvo
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A cabra mediana, aproveitando a ocasión,  
botou unha carreiriña, deu un chimpo  
e alcanzou a outra beira do río.  

De alí a un pouco, chegou a cabra grande.  
O ogro sentiuse moi satisfeito: pagara a pena 
esperar, porque esta cabra si que era un bo 
manxar. Relambéndose, dixo:

–Por fin! Estaba esperando por ti. Voute  
comer agora mesmo!

Daquela, a cabra grande, con cara de poucos 
amigos, contestoulle:

–Ai, si? Iso cres ti! Pois eu tráioche unha  
sorpresa que che ha gustar máis.

Entón a cabra colleu impulso. Lanzouse  
contra o ogro e turrou nel con tanta forza 
que saíu despedido por riba da ponte,  
caeu ao río e marchou coa corrente. 

Desde ese día, as tres cabras nunca máis  
volveron saber do ogro Papacabras. Así,  
puideron cruzar a ponte sen problemas para 
comer a herba que medraba en calquera   
das beiras do río.

E colorín, colorado… 
este conto de cabras 
queda rematado.

Baseado nun conto popular noruegués

Aquelas tres cabras eran teimudas, non  
se daban por vencidas. Así que se puxeron  
a pensar e axiña argallaron un plan. 

A cabra máis pequena foi a primeira en saír 
cara á ponte, camiñando amodiño. En canto 
o ogro a viu poñer a pata na primeira táboa, 
púxoselle diante e berrou:

–Ei, alto aí! A onde vas? Seica non sabes 
quen son? Voute comer agora mesmo!

Pero a cabriña dixo:

–Ai, non me coma, señor ogro. Sonlle  
demasiado pequena. Míreme ben, case non 
teño carne. Espere pola cabra que vén aí 
atrás polo camiño. Esa tenlle mellor carne.

O ogro quedou pensativo, mirando cara  
ao camiño, por onde se vía vir ao lonxe  
outra cabra.

Mentres, a cabra pequena aproveitou para 
botar unha carreiriña e pasar á outra beira. 

Pouco tempo despois, chegou á ponte a 
cabra mediana. O ogro, relambéndose, dixo:

–Ei, alto aí! A onde vas? Seica non sabes 
quen son? Voute comer agora mesmo!

A cabra mediana, poñendo cara de pena, 
contestoulle:

–Ai, non me coma, señor ogro. Non lle vale  
a pena. Eu só teño pelello  
e ósos. Espere mellor  
pola cabra que vén  
aí atrás. Esa si que lle  
resultará deliciosa.  
É moito máis grande  
ca min e estalle  
moi ben mantida. 

O ogro quedou  
pensativo, mirando  
para o camiño. Xa se  
vía vir a outra cabra, 
que parecía bastante  
máis gorda.
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Pista 44 (conto)

Unha cenoria moi 
grande
Todas as primaveras, o avó Fortunato 
plantaba nunha horta á beira da súa casa  
unhas poucas cebolas, uns poucos allos,  
uns tomates, unhas cenorias… O vello 
pasaba moito tempo coidando as súas  
hortalizas. Regábaas e arrincáballes as malas 
herbas para que puidesen medrar con 
liberdade. Estaba tan orgulloso das súas 
plantas que incluso lles cantaba e lles falaba 
con agarimo:

–Medrade, plantiñas da horta. Medrade 
cenorias, tomates, cebolas... que así, así 
estaredes máis saborosas.

Unha tarde, cando o avó Fortunato estaba 
traballando na horta coma de costume,  
descubriu que a planta dunha cenoria  
medrara moito máis ca as outras. Tiña  
unhas follas moi grandes e da terra emerxía 
unha parte da hortaliza. Xa estaba para 
arrincar. 

O avó Fortunato agarrou a cenoria polas 
follas e tirou, pero non foi quen de arrincala. 
Volveu tirar outra vez... e nada. Non había 
xeito de sacar da terra aquela cenoria, que  
claramente medrara moito máis ca o resto. 

Unidade 11. Coidamos a horta

COMUNICACIÓN ORAL

Pista 42 (actividade 1)

Para facer esta macedonia de froitas  
empregamos unha pera, un plátano,  
uns amorodos e o zume de dúas 
laranxas. 

Pista 43 (actividade 3)

•  pexego  •  feixón  •  chícharo
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Daquela, o vello chamou pola avoa Xosefa:

–Xosefa, ven á horta axudarme. Hai unha  
cenoria moi grande que non son capaz  
de arrincar.

A avoa agarrou o avó Fortunato pola cintura, 
mentres el suxeitaba as follas da cenoria.  
Entón tiraron os dous con todas as súas  
forzas, pero a cenoria non saíu da terra.  
Só se fixo máis grande aínda. Era, 
certamente, un caso ben estraño. 

A avoa Xosefa chamou pola vaca, que pacía 
preto da horta, para que lles axudase a tirar 
pola cenoria.

A vaca agarrou a avoa pola cinta do mandil,  
a avoa agarrou o avó Fortunato pola cintura  
e o avó agarrou as follas da cenoria. E así,  
collidos uns nos outros, tiraron á vez con  
todas as súas forzas. Pero a cenoria non saía  
da terra, só se facía cada vez máis grande.

Daquela, a vaca chamou polo porco da casa, 
que estaba á porta do cortello comendo  
na maseira, e pediulle que lles axudase  
a tirar para arrincar a cenoria. 

O porco agarrou a vaca polo rabo, a vaca 
agarrou a avoa polo mandil, a avoa agarrou  
o avó pola cintura e o avó suxeitou con forza 
as follas da cenoria. E, todos á vez, tiraron  
e tiraron, pero non conseguiron arrincar  
a cenoria, que agora era enorme.  

Daquela, o porco avisou o año para que lles 
axudase a tirar. O año tirou do porco,  
o porco da vaca, a vaca da avoa  
e a avoa do avó, que suxeitaba  
a cenoria polas follas. Tiraron  
e tiraron, pero non  
conseguiron arrincala.

Nisto, o año viu un grilo que, ante  
o balbordo que se escoitaba na horta, 
asomara a cabeza polo furado da súa galería.  
O año pediulle:

–Grilo, fainos un favor. Cava debaixo  
da cenoria e move a terra. A ver  
se conseguimos que se mova un pouco  
e podemos arrincala. 

O grilo cavou debaixo da cenoria, removeu  
a terra ao seu redor e despois subiu axudar  
os demais a tirar. E... á unha, ás dúas  
e ás tres…. tiraron todos á vez e,  
finalmente, a cenoria saíu  
disparada. 

Esa mesma noite, o avó,  
a avoa, a vaca, o porco,  
o año e o grilo fixeron  
unha gran cea con aquela  
cenoria xigante. 

E así, celebraron o que  
conseguiran entre todos.  
Porque, nas tarefas  
de equipo, ata a axuda  
do máis pequeno conta.

Baseado nun conto  
popular ruso
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Pista 48 (conto)

A nena que foi á Lúa
Rosalía foi para a cama á súa hora, coma  
todas as noites. Aquel día esquecera correr  
as cortinas da ventá e a brillante luz da Lúa 
coábase no cuarto. Dáballe xusto na cara  
e custáballe quedar durmida. 

A nena, coa cabeza apoiada na almofada,  
mirou pensativa cara á Lúa brillante. Pouco  
a pouco, foille parecendo que tiña ollos, 
nariz e boca, e que abaneaba amodiño  
cada vez que unha nube lle pasaba  
por diante. E dixo baixiño: 

–Ai, que fermosa es, Lúa! Como me gustaría 
subir a xunta ti. Cando sexa grande quero 
ser astronauta. Hei viaxar ata onde estás! 
Pero agora teño que durmir, que mañá hai  
escola…

A nena dicía estas cousas mentres empezaba 
a notar que os ollos lle pesaban cada vez 
máis co sono. De súpeto, ocorreu algo  
sorprendente: a Lúa abriu a boca e faloulle:

–Rosalíaaa, veeen! Sube onda min.

A nena fixo un esforzo por manter os ollos 
abertos. Viu como a Lúa lle sopraba a unha 
nube que pasaba por diante, desfacéndoa 
como se fose po. Aquilo tiña graza. Rosalía 
sorriu e dixo:

–Pero como vou subir onda ti, Lúa? Estás  
moi alta! 

–Iso non é problema. Mándoche un raio  
de luar e sobes por el.

En efecto, a nena viu como no seu cuarto  
entraba un raio que formaba unha especie  
de escaleira prateada. Saltou da cama e, 
vestida só co pixama, achegouse a ela para 
subir. 

Mentres ascendía pola escaleira máxica  
do raio da Lúa, podía ver como as estrelas 

Unidade 12. Visitamos o museo

COMUNICACIÓN ORAL

Pista 46 (actividade 1)

Bo día, nenos e nenas.  
Benvidos ao Museo  
de Ciencias. A nosa  
visita de hoxe comezará  
pola Sala do Mundo 
Natural, onde poderemos  
ver esqueletos de dinosauros.  
Despois, visitaremos a Sala do Universo,  
onde descubriremos moitas cousas 
sobre os planetas e as estrelas.  
E, para acabar, percorreremos  
a Sala dos Inventos, que seguro  
que vos sorprenderá. Comezamos?  
Por favor, seguídeme.

Pista 47 (actividade 3)

exposición

•  galaxia  •  excursión  •  reflexo •  viaxe
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brillaban ledas. Foi subindo pouco e pouco, 
aínda que a tarefa non era nada sinxela, pois 
por cada chanzo que subía, tiña a sensación 
de baixar dous. E, a medida que ía subindo, 
pensaba: «Que aventura! Cando chegue,  
fareille un aloumiño á Lúa». 

A nena estaba moi emocionada. Era como 
ver un soño cumprido. Ai, cando llelo 
contase aos compañeiros ao día seguinte! 
Non llo ían crer!

Pouco despois, estaba xusto á altura da súa 
amiga Lúa. Era sorprendente verlle a cara  
tan de preto. Pareceulle que os ollos da Lúa 
eran coma lagos de auga gris, o nariz coma 
unha montaña e a boca… coma unha poza! 
Que cousa tan curiosa!

Daquela, a Lúa díxolle a Rosalía:

–Rosalía, chegaches. Alégrome. Senta na 
punta da miña curva. Estarás máis cómoda. 

Cando Rosalía se sentou na curva da Lúa,  
pasoulle a man pola pel facéndolle  
un aloumiño. Brrrr! Que fría estaba a Lúa!  
A nena sentiu de súpeto un calafrío  
e espirrou. Tan forte foi o espirro que a Lúa 
se asustou e deu unha volta. Ao mesmo 
tempo, a nena perdeu o equilibrio  
e empezou a caer, a caer… 

–Ai, que trompazo vou levaaaar! –berraba. 

Sentiuse un forte «pataplún!». Dorida  
e asustada, a nena comezou a chorar.  
Entón notou que alguén a recollía do chan,  
a abrazaba e lle daba un bico. Abriu os ollos, 
sorprendida. Era seu pai, que acudira  
rapidamente ao cuarto tras escoitar o ruído. 

–Miña rula, caíches  
da cama!

–Non, papá, caín da Lúa.

–Estabas soñando, filla.  
A Lúa está moi alta.  
Como ías subir ata ela?  

O que pasa é que quedaches durmida baixo 
o seu resplandor e iso fixo que soñases  
con ela. Mellor corremos as cortinas  
para que non che moleste a luz.

Ao correr a cortina, a Lúa desapareceu  
da súa vista. Rosalía volveu meterse  
na cama, engruñouse e mirou para as súas 
mans. Pareceulle que unha chisca de po 
brillante de luz de Lúa lle quedara pegada 
entre os dedos. Pouco e pouco foi quedando 
durmida, mentres se preguntaba  
se de verdade chegara a tocar a Lúa. 

E ti que cres? Chegaría Rosalía a estar  
sentada na curva da Lúa?

Baseado nun conto popular inglés


