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MEU PAI E AS DIETAS 

Como me gusta cando meu pai comeza coa 

dieta! Segundo el, deixar de comer é moi 

doado, e eu créoo, para iso é meu pai. El 

deixa de comer todos os luns. O difícil é que 

chegue ao martes! 

      Comeza cun almorzo san: zume, café con 

leite e torrada con aceite de oliva. Ata aquí moi 

ben… Logo veñen as galletas recheas de 

chocolate que lle quita ao meu irmán … Iso 

que é?, un suplemento vitamínico? Eu de 

menciña non entendo moito pero… vitaminas, 

o que se di vitaminas, pois non o vexo.  E 

outra cousa: se di que hai que comer san… 

que pasa coas galletas recheas? Cando pasan 

pola súa boca vólvense sans? Mirade que lle 

digo que lea o carteliño dos almorzos de meu 

irmán que nos deron no cole!… 

      É curioso o tema do pan ao xantar: ten que 

comer 50 g. Ollo! Só 50 gramos! Agora eu 

fágovos unha pregunta: 50 g unha soa vez ou 

50 g catro veces? Que a min xa non ma cola, 

que Gemma xa nos aprendeu a multiplicar. 

Agora a ver se aprendo eu a meu pai a dividir: 

imos dividir a barra de pan para catro comidas, 

non só para unha. 

O divertido é cando nos prepara a cea. Claro, 

el xa non cea porque está a dieta, e eu volvo 

facervos outra pregunta: o que come durante o 

tempo que prepara a cea, iso non conta? Vale 

que probe o que cociña para nós, pero eu 

coido que proba   todos os pratos que se lle 

pasan pola cabeza aínda que só nos faga 

unha tortilla. E logo pregúntanos moitas veces 

que tal lle saíu, pero…se comeu el a metade!!!  

    Teño que dicirvos que estou preocupado. 

Meu pai perdeu o gusto. Claro, con tantos 

programas de cociña: “Arguiñano”, “Master 

Chef”, “Pesadelo na cociña”… o pobre home 

pásao fatal e dálle por comer. E…é que a tele 

non lle axuda. Por certo, algún de vós coñece 

ao meu pai? Colócolle unha chaquetiña de 

cociñeiro pintada polo meu irmán e os seus 

compañeiros e… cravadiño a Chicote!   

 

Pero tamén poñen na tele programas de 

bricolaxe e nunca lle vin facer nada. Claro, 

debe ser porque o home atópase frouxo por 

comer pouco e non debe realizar  esforzos. 

O bo da dieta é que tamén se pon a facer 

exercicio. Só  tería que moverse o que se 

move meu irmán e non lle faría falta deixar de 

comer para adelgazar. Que guerra dan os 

irmáns pequenos!, verdade? Eu nunca din 

guerra aos meus irmáns maiores, para iso son 

o maior, algunha vantaxe tiña que ter! 

    Para facer deporte, meu pai ten unha cinta 

de andar. Si, dixen de andar. Toda a xente a 

chama cinta de correr pero meu pai non correu 

na vida. O día que lle suba a velocidade á 

cinta, quéimaselle o motor. Outras veces di 

que sae a andar por aí porque lle entretén 

máis, que lle dá o aire, que ve animaliños… 

En fin, o que el queira, pero coido que marcha 

porque así non aguanta a meu irmán que, 

como xa vos dixen, é o pequeno, e os 

pequenos son moi, moi pesados. 

Tamén ten unha bicicleta estática, pero esa 

úsaa de percheiro. Xa me dixo que é o que fan 

todos os adultos cando mercan unha bicicleta 

estática: úsana dous días para facer exercicio 

e, ao terceiro, xa se usa de percheiro. Vaia!…        

Susana  Blanco e Uxía Pérez, 5 anos 



Xa vexo risiñas … Vai 

ser que non é meu 

pai o único que a usa 

de percheiro… 

    Di meu pai, que a 

ver se se acaba a 

crise e anuncia nunha 

desas web, para 

vender cousas 

usadas, a cinta de 

andar, o percheiro, perdón! a bici estática (en 

que andaría eu pensando) e co que saque vai 

mercar unha moto estática, que seguro que 

cansa menos. 
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Natalia Preda, 1º de primaria 

TAN RÁPIDO COMA O VENTO 

O outro día estaba eu na tele facendo 

“zapping” entre Bob Esponxa e Frank da 

Xungla e vin que anunciaban unha crema que 

a poñen os homes na barriga e pérdena nun 

fliss-flass. Claro está que eu fun de contado a 

avisar ao meu pai e el díxome que a tería que 

mercar por cisternas e non por botes e dala 

na barriga cunha “llana” e que aínda así ve 

difícil o de perder barriga.      

 A verdade é que meu pai ten algo de razón 

nunha cousa que nos di: non é gordo …, é 

baixiño. Se medira dous metros 

probablemente estaría no peso perfecto. 

Martín Iglesias (3º E.P.) 

Daniel García, 4 anos 

Dedicado aos protagonistas 

Os feitos que imos narrar son froito da 

imaxinación. Calquera coincidencia coa 

realidade é pura casualidade, mais … por se 

acaso, pedímoslle permiso aos protagonistas 

principais,  

e … concedéronnolo. 

 A historia sucedeu no colexio de Brexo 

Lema, onde toda a “animalaria” das Fragas de 

Cecebre acudía a recibir clases. Nesa 

tempada todas e todos os animais do equipo 

de atletismo estaban moi nerviosos, porque 

se achegaban as competicións provinciais e 

era a primeira vez que participaban. Por máis 

que o profesor Garzón (unha garza co 

pescozo máis alto do mundo) e a gacela 

No gran día, alumnado, profesorado e familias 

xuntáronse para aclamar ao equipo de Brexo, 

nas pistas de atletismo da Zapateira. 

O lugar era incrible: un gran recinto verde, 

rodeado das rúas onde se facían as carreiras, 

espazos para o salto de altura, o salto no 

chan, de pértiga… Había de todo! 

Ás 10:30 era a proba de 100 metros lisos 

benxamín. As nosas grandes estrelas do 

equipo, a lebre “Nicanora” e o Coello “Xan” 

comezaron o seu quecemento. Todo aquilo 

era novo para eles, así que o profesor Garzón 

e a gacela Nanda, insistíronlles na importancia 

de respectar a rúa: “cada quen comezaba 

nunha rúa e tiña que rematar na mesma rúa; 

se non, quedarían descualificados” 

Chegou o momento da 

carreira: os corredores 

estaban na liña de 

saída, o árbitro da proba 

disparou, e todos saíron 

escopeteados cara a 

meta. Era moi 

emocionante, a lebre 

Nicanor ía nos primeiros 

postos, e o Coello Xan a 

pouca distancia dela… 

Todo o público en pé, 



 O máis difícil para vir a falarvos hoxe aquí era 

escoller o tema. Un tema que lle puidese 

gustar ás nenas e aos nenos de 5º ou 6º, pero 

tamén aos de Infantil. Aí xa me pasei unha 

chea de tempo 

pensando: o fútbol, non, 

iso aos pequenos, non; 

os xoguetes, non, os 

maiores xa non piden 

xoguetes…  Mira que 

me levou tempo 

decidirme. Ata cheguei a 

dicirme, pois non vou, 

ala!  Á merda!!! 

E aí estaba o tema! A 

merda! Gústalles a 

todos!!! A ver, gustar, 

gustar..., non, pero para botar unhas risas non 

hai nada mellor. Ti chegas onda hai nenos e 

dis: caca, cu, mexar, peido, merda, e pártense 

de risa, ou non? Por que nos gustarán tanto 

esas palabras? Ah, xa sei, porque desde 

pequenos nos din: “iso non se pode dicir”. 

Ti estás na casa comendo o día da festa, chea 

de xente, e claro, di a nena ”Mamá, vou 

cagar”.  Pois non, iso non se di. Dislle “Neniña, 

dise ir ao baño”. Tampouco se pode dicir 

“Papá, vou mexar”: é “facer pipí”, ou “queres 

facer un pisiño, meu rei?”, “Tes ganas de facer 

unha caquiña?”. Os bebés sempre fan 

caquiña. Parece que a deles non lles ule. Ata 

había nin rastro deles, que lles tería pasa-

do??? 

-Miradeos alí están!!! – Dixo alguén… E 

certamente, alí estaban o noso gañador e a 

nosa gañadora… CORRENDO ao outro lado 

da pista de atletismo. Eles sabían que non 

podían sairse da rúa, mais como ninguén lles 

dixera ata onde tiñan que correr, pois seguiran 

correndo a todo gas…E o problema era, quen 

os pillaba agora?? Eran rápidos coma o 

vento!!!. 

Paz Caínzos Rodríguez (nai) 

todos gritando e animando ao equipo de 

Brexo.  

E SIIIIIIIII… conseguirámolo!  

A lebre Nicanora quedara de primeira e o 

Coello Xan de segundo. A xente comezou a 

saltar con algarabía berrando ao mesmo 

tempo: logrármolo!!, bravo!!, ben!!. 

Todas e todos fomos correndo á liña de meta 

para felicitar aos gañadores, , mais… onde es-

taban??? Chegamos á liña de meta e alí non  
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 hai outro neno por alí,de 4 ou 5 anos, que di 

diante de todos: “mamá, como cheira aquí!”.  

Por certo, sabedes outra cousa curiosa da 

caca? Non nos cheira igual 

a todos. A dos nosos fillos 

úlenos mellor. Cando tes un 

pequeno que cagou no 

cueiro, lle cantas ao 

cambialo, lle  fas contos… 

“Fíxose unha caquiña a 

miña pequeniña? Ai, que 

riquiña ela!!! Ai, que 

santiña!!!” Que parece que 

a merda dos fillos ule a 

flores!!! Agora, que che 

deixen o bebé uns amigos a 

coidar. “Se se fai caquiña, 

tes música para cambialo?” Como se se fai?. 

Cando cho deixan caga seguro. E valo 

cambiar: “Como cheira isto!  Seica non che 

gusta cagar na túa casa, neno?” “Vaia pastel 

que fixo!!!” “Seica comiches …” 

Como vai o monólogo? Queredes que pare? 

Ao mellor está quedando unha merda? Ui ,que 

non debo dicir esa palabra!!! Que hai que dicir 

caca!!! De feito vou coller un rapaz do público 

para que me corrixa (Escóllese un neno/a do 

público ou un profe).  

Cada vez que eu diga MERDA, como non me 

dou conta e iso non debe dicirse, ti dis : 

CACA.  

A MERDA 

Natalia Preda, 1º de primaria 



Imos ensaiar. 

-Mamá, acabo de pisar unha MERDA!!! 

Papá, vesme limpar o cu que “caghei” e teño 

moita MERDA? Onte estiven vendo a serie 

esa nova, que MERDA!!! Este monólogo está 

quedando unha CACA!!! (eh! que agora non 

tiñas que dicir nada!!!). 

que  

escribiron en galego? 

-Non. O que nos dixo foi que o Día das Letras 

Galegas é festivo e non hai Judo. 

O judo, que divertido!!! Agora haiche de todo 

nos coles. Eu penso que se puxesen de 

actividade extraescolar como facer figuras cos 

mocos do nariz habería nenos e nenas 

apuntados. 

-Mira, mira, mamá, aprendín a facer unha rosa 

con este moco! Faise así (Mete os dedos no 

nariz esaxerando!!!).  

A min ocorréuseme una actividade 

extraescolar macanuda para o próximo curso. 

Queredes que vola diga? Non hai ninguén da 

ANPA por aquí?. Pero non lla digades a 

ninguén, que eu tamén teño que gañar cartos. 

. Estou moi contento por vir falar aquí o 

día 22 de maio, o Día das Letras 

Galegas. Que caras tan raras! Non é 

hoxe o Día das Letras Galegas?  

E tedes razón, se fose o Día das Letras 

Galegas, sería festivo. (Poñendo voz 

confidencial) A min dixéronme que o 

fixeran festivo porque era o día que se 

falaba máis galego nos coles. E claro, 

se vían que aos nenos non lles pasaba 

nada malo por iso... a ver se despois 

ían estar una semana falando galego, 

ou mesmo un mes!!!  

Mira que son parvo, se o outro día xa 

lle preguntei a meu sobriño a quen se lle 

dedicaba o Día das Letras Galegas. Díxome 

que non o sabía.  Que a el seguro que non. E 

logo, pregunteille, non che falou ningún profe 

das Letras Galegas? El quedou pensando, 

doulle á cabeza e díxome:  non.  

-Pois é ben raro!, díxenlle eu.  

-Espera, tío,  espera un momento. Si, si que 

me falou un profe das Letras Galegas.  

-Xa o sabía eu. Era imposible que non che 

falase ningún profe dese día. E cal foi? 

(Pausa)  

-Foi o de Judo.  

-O de Judo? (Pregunta con abraio!!!). (Ponse 

a facer uns xestos de chaves de judo ou 

kárate!!!) Home eu pensei que en judo podías 

aprender xaponés, ou coreano, pero galego... 

E logo que che dixo do Día das Letras 

Galegas? Falouche de Díaz Castro, da 

poesía, dos grandes escritores e escritoras 

Tamén hai adiviñas, refráns, contos… sobre a 

merda!!! O primeiro xogo para botar  sortes que 

aprendín tiña a palabra “MERDA”: Pavís,  

pavós, a filla do Rei casada con vós, merda pa 

vós, en quen escolledes, vostedes en vós”.  

Eva Brea Pena  e a súa filla Sara  
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3º de primaria 



Ocorréuseme facer pulseiras, colares… coas 

gomas elásticas. A que nunca vistes nada 

igual?! A que nunca escoitarades falar diso?!! 

Que, quen se apunta? E vou gravar uns 

vídeos no youtube dicindo como hai que 

facelo. Veredes como alguén sempre pica. Se 

hai xente para todo!!!  E como teña éxito cos 

nenos, tamén vou dar unha clase para pais e 

nais. Ou mellor para os avós que son os que 

veñen buscar aos nenos  ás actividades 

extraescolares. 

Ai, as actividades extraescolares. O domingo 

ía eu por Cambre, por Sigrás. Sabedes onde 

queda Sigrás? Oístes, había moreas de 

persoas. Decenas, que digo decenas, centos, 

que digo centos, miles. Estaba o pavillón a 

rebentar de xente. 

E pregunteille a un: quen xoga hoxe aquí? 

Xoga o Deportivo polo ascenso? Hai que 

animar ao Dépor! A ver como o facedes. 

Dépor! Dépor! Dépor! Non, díxome, hai una 

exhibición de patinaxe. Mi madriña! Unha 

exhibición de patinaxe!!! E dixéronme que 

había nenas e nenos deste cole! A ver, hai 

xente de patinaxe aquí? Estaban alí todos: os 

avós, os tíos, o pai, a nai, os curmáns, os avós 

paternos, os tíos paternos, os primos 

paternos…  

E díxome o avó dunha nena: Mira, mira, eh, 

como anda, como se move, como dá voltas, 

como salta… Xa verás cando poña os patíns!!! 

E que me dicides dos que levan os nenos a 

fútbol? Que de cousas aprenden os nenos no 

fútbol. E aínda hai quen di: hai moito fútbol, hai 

moito fútbol. Máis que tiña que haber. Ti sabes 

a de vocabulario que aprenden os rapaces? E 

todo grazas aos árbitros! Que cousas bonitas 

lles di a xente: Atontado!! Parvo!!! Mameluco!!! 

O meu sobriño xoga ao fútbol. Non sei se 

contárvolo, porque xogou hai pouco contra o 

Brexo Lema. El xoga no Deportivo Obreiro de 

Santa Cruz. Ten 7 anos. Vai para figura, non 

se move no campo. Tá quietiño como unha 

figura. Pois seica tiveron un partido bravo aquí 

en Lema. Non me estraña porque con 7 anos 

un xa se xoga cousas serias na vida.  
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Díxolle un amigo de Lema á miña muller que 

os do Obreiro eran uns “pijos” de Oleiros e 

uns maleducados. Pero ela non quedou 

calada, díxolle: mira iso serán algúns, pero o 

meu cuñado non, eh! O meu cuñado, 

imposible. É un home moi serio: dúchase 

case todos os días; lava as mans despois de 

mexar, vós lavádelas?; cando arrota ao comer 

pon a man diante, vós poñédela? 

Pois, non sei se contárvolo. O outro día o 

Obreiro xogouse a liga contra outro equipo de 

Cambre, o Once Caballeros. Ía eu paseando 

tranquilamente o sábado por cerca da 

Barcala. Aló enfronte hai uns campos de 

fútbol e de tenis, e por alí fóra, había unha 

morea de xente!  Oístes, había moreas de  

persoas. Decenas, que digo decenas, centos, 

que digo centos, miles. Estaba o campo a 

rebentar de xente. 

E pregunteille a un, quen xoga hoxe aquí? 

Xoga o Deportivo polo ascenso? Hai que 

animar ao Dépor! A ver como o facedes. 

Dépor! Dépor! Dépor! 

Dixéronme: Non, xógase a liga. O Once 

Caballeros contra o Deportivo Obrero.  

3º de primaria 



Mi madriña! Un partidazo!!! Deportivo Obrero 

contra Once Caballeros de 7 anos!!! O normal, 

cheo até a bandeira, bandeiras por cento; 

bombos, berros…  E dixéronme que había 

nenas e nenos deste cole! A ver, hai xente do 

Once Caballeros aquí? Estaban alí todos: os 

avós, os tíos, o pai, a nai, os primos, os avós 

paternos, os tíos paternos, os primos 

paternos… E tamén estaban o meu sobriño e 

o meu cuñado. 

(Necesito un voluntario para isto. Cando lle 

toque, mándolle berrar gol) 

Comezou gañando o Obrero, non marcou o 

meu sobriño. Ao pouco empatou o Once Ca-

balleros e un home empezou a berrar ao lado 

do meu cuñado. Gol, gol , goool, gol, gol… 

Pero ao pouco marcou o Obrero o gol que lle 

daba a liga. E que fixo o meu cuñado? 

(Empezas a facerlle xestos e a berrar gol ao 

lado do do público que colliches). O meu 

cuñado, que é un home educado, dúchase 

case todos os días; lava as mans despois de 

mexar, 

comedor esperando turno….Ai que non    

aguanto máis!!!! Ata que por fin che toca e 

sentas…Aaaaaaaay….E aquí vén outro 

problema: sae ou non sae? Esa é a cuestión… 

E como sae?.....que para todo hai 

clasificacións , e as cacas non ían ser 

menos!!!! 

Temos a  Caca “pantasma” que é cando un 

sinte que  esta aquilo a punto de saír, pero 

cando se senta… non sae nada, pero nada de 

nada!!. Logo temos a  Caca “pantasma 2“: 

que é aquela que ao mirar ó baño para 

observar con orgullo a nosa obra de arte …  

non hai nada. Desapareceu! Nunca vos 

pasou? 

Tamén pode que teñamos a sorte, sobre todo 

se estamos no cole, que nos saia una  Caca 

“perfecta”: Isto ven a ser que cando un caga,   
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UNHA MOREA DE CACAS 

,vós lavádelas?; cando arrota ao comer pon a 

man diante, vós poñédela? O meu cuñado 

que se bota un peido e rífalle ao neno para 

disimular.  

Non podía crer o que vía. Por certo, como me 

pasou a min hoxe ao vir para aquí. Vin que  

había fóra moitos coches, e até me pareceu 

ver aos paisda miña filla, e aos avós, e os tíos 

e os primos, e os avós paternos, e os tíos 

paternos, e os primos paternos…  E 

pregunteille a un que viña para dentro. Quen 

xoga hoxe aquí? Xoga o Deportivo polo 

ascenso? Hai que animar ao Dépor! A ver 

como o facedes. Dépor! Dépor! Dépor 

-Non, dixéronme. Vimos porque hai xente que 

conta historias e nós vimos oílas.  

Pois sabedes que vos digo, que eu marcho 

antes de que chegue algún deses e teña que 

quedar a escoitalo!!! 

Anxo Gómez (pai) 

Hola, que tal? Como andades? Xa 

tomáchedes o almorzo?....Eu aínda non e teño 

unha faaame……. 

E alguén de vós sabe que vos van dar de 

xantar hoxe no comedor? Porque claro,  hai 

que comer de todo e que sexa todo moi 

san…..Iso é algo que  sabemos todos 

peeero…, que me decides do día que hai 

garavanzos con acelgas? E despois? Pescada 

a romana!!  Veña xaaa!!! Non seria mellor 

unhas croquetiñas? Pero que lle pasa ao 

cociñeiro? Quedou lelo cos vapores das 

acelgas? Este non viu “Masterchef Junior”. 

Tío, polo menos disfrázao, ponlle un pouquiño 

de chocolate ás acelgas, ou que sei eu!! 

Porque claro, despois ven o problema….as 

acelgas igual dan unas poucas ganas de ir o 

WC…imaxinádevos? Todos en fila no WC do  



se limpa e ve que o papel hixiénico está 

completamente limpo, listo para soarse o nariz 

(aínda que é mellor que isto último non o 

fagades!!) 

Tamén pode ser que vos saia a  Caca “Hulk”: 

Sabedes quen é Hulk non?... A caca Hulk é 

aquela na que o simple feito de facer caca é 

durísimo, porque ti apertas, apertas, apertas, e 

ínchanseche as veas do pescozo, e todo o 

sangue sube a túa cachola, e apertando os 

puños e os dentes, terminas esgotad@. A esta 

última caca é probable que tamén a poidamos 

chamar, ás veces,   Caca “Splash!”: Esa que 

ven  tan pesada, que ao caer na agua,  

“Splash!”, salpícanos o cu. 

E por último, a máis coñecida nos baños de 

calquera colexio é a  Caca “Anónima”: 

aparece misteriosamente nos inodoros e 

ninguén a fixo!!! 

E mentres esperades na cola do baño do 

comedor, que facedes? Seguro, axudar a Pili e 

a Carmen a recoller todos os pratos e os 

cubertos, a primeira!,  sen que volo teñan que 

repetir varias veces… Que sorte!! Estarán 

encantadas con todos vós, que comedes sen 

chiar, que non berrades nadiña, e que  

recolledes todo, todo, todo…. 

Buffff, recoller ...a verdade é que iso de 

recoller é un pouco aburrido, non? 

Eu aínda  lembro a miña nai dicindo: 

- Esti!!! (Unha vez, … dúas veces) 

- Queeee??? 
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- Recolle a roupa da túa habitación!!!                                                 

-(3 veces) 

- Vouuu! 

-Estiii!!! ESTÍBALIZ!! 

UPPPPS!! Dixo o nome enteiro? Caraaaaai, 

igual teño que me erguer e facelo pero….se 

deixo aquí o Mario Bros tirado, ca mesma 

chega o Luigi e lévame á princesiña, que 

disque que son colegas peeero….., e os 

cogomelos eses han de querer acabar con 

todas as miñas vidas!!! 

A ver, non estou xorda, escoito 

perfectamente, o que pasa é que as ondas 

sonoras transformáronse polo camiño, e 

ademais o idioma dos adultos é moi, moi raro, 

difícil de entender!! 

Porque imos ver, para que vou poñer as 

zapatillas?  Disque é moito mellor para o 

corpo andar descalzo. E os xoguetes non os 

vou recoller, para que? se dentro de 10 

minutos vanme facer falta outra vez!!!...E a 

cama? Que me dicides da cama? Fágoa pola 

mañá para desfacela outra vez pola noite?, 

pois mellor a desfago de todo que así airéase 

ben, ou non? Para evitar as alerxias aos 

ácaros…. 

 

Claro que, se o penso ben, agora son eu a 

que berro para que “alguén” recolla as 

zapatillas, para que se recollan os xoguetes… 

Que ocorreu? Parezo a miña nai. Vós que 

credes que pasou?......Ahhhh, será iso, que 

agora son eu a nai….Vaia, vaia, a ver se vai 

ser que a miña nai non estaba tan 

equivocada….. 

En fin, que terei que darlle unha volta, igual 

eu non teño que ordenar tanto….e quizais vós 

tedes que aprender un idioma 

novo: o dos adultos!! 

 

Claudia García, 4º de primaria 



botaban moito fume que chegaba ata as 

nubes,  pregunteille a meu pai: “Iso é unha 

fábrica de nubes?”. 

Claro como ía a saber eu o que era unha 

central térmica. 

Noutra ocasión, montei nunha montaña rusa 

con moitos tramos escuros. Tras baixarme da 

atracción morta de medo, comenteille aos 

meus pais: “Uff, pensei que saíamos 

mortos!!”. E aínda por riba botáronse a rir de 

tal xeito que non daba pronunciado palabra 

algunha. 

Canto máis rían eles, máis me enfadaba eu. 

Non entendo porque os pais e nais se rin das 

cousas que dicimos os nenos e nenas. 

Supoño que terei que agardar a ser maior 

para entendelo. 

Mentres tanto gústame rir con eles e elas. 

Lola del Río, (3º E.P.)  
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Bos días, o meu nome é Lola, e teño 8 anos. 

Como podedes ver son unha nena, e non 

entendo porque os maiores se rin ás veces 

das cousas que dicimos os cativos. 

Aínda que non o pareza, nós tamén pensamos 

e as cousas que dicimos son totalmente 

lóxicas. 

Recordo a unha amiga que, cando viaxou por 

primeira vez en avión, e estaban tan alto, alí 

por enriba das nubes, díxolle  ao seu pai: 

“Papá, caeron as nubes!!”.Lóxico, sempre as 

vía por enriba da súa cabeza e agora estaban 

debaixo dos seus pés. 

Outro día, cando paseaba preto da central 

térmica de Meirama,  vendo que as chemineas  

Isto son uns galegos que xa levan tempo en 

Londres por traballo. Andan xa cansos da 

comida lixo, de fish and chips, de 

hamburguesas… así que pensan que sería 

marabilloso atopar un restaurante galego onde 

xantar comida boa de verdade.  

Xusto dan a volta á rúa e ven un cartel cunha 

gaita que pon “Restaurante Galicia”. Aquí!!! É 

a nosa!, din. Entran e atopan unha foto do De 

OS NEN@S PENSAMOS CON LÓXICA 

O RESTAURANTE GALEGO 

Iria García, 6º de primaria 

Iria García, 6º de primaria 

portivo, outra do Celta de Vigo, unha cetaria 

chea de lumbrigantes, e din: ui, ui, ui, aquí 

imos xantar de vicio!! Ímonos poñer as botas! 

A ver se vén o camareiro para pedir xa!!! 

E aparece o camareiro, pero en vez de ser 

galego… é un chino!!!  vestido de galego, coa 

gaita cruzada ao lombo. Dilles:  

-Boas noites 



-Boas noites, contestan todos abraiados 

-Como son un grupo numeroso eu 

recoméndolles, para empezar, un pouco de 

polbo ao estilo  Carballiño, uns percebes do 

Roncudo ao golpe de calor, a empanada de 

Batallón, extraordinaria, centola da ría… 

-Oes, dinlle, pois vai sacando os pratos. 

-E agora de segundo, di o chino máis tarde, 

voulles poñer un pouco de tenreira galega, 

rodaballo salvaxe, non de piscifactoría, 
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ese que parece que está atropelado, non, o 

salvaxe de verdade. 

Os galegos, comendo encantados. 

-E de sobremesa, para rematar, un pouco de 

torta de Santiago, con mogollón de 

améndoas.  E agora  prepárolles unha 

queimada que se van vostedes chupar os 

dedos, co feitizo incluído! 

Rematan de comer e dinlle ao chino: 

-Oes, encantounos o xantar e o local. Se 

puidésemos falar co teu xefe para darlle as 

grazas… 

-Sí claro, como non, di o chino, e chama:    

Amancio!!! 

E aparece Amancio, co mandil cheo de graxa, 

e dilles:  

-Que se lles ofrece, boa xente? 

-Oes, encantounos a comida. Pero o que máis 

nos flipou foi este chino, tan chino, que fala 

galego coma se fose de Galicia. 

-Chsssss, di Amancio, non o digades moi alto, 

que leva quince anos traballando comigo e 

pensa que está aprendendo inglés!!! 

Diego Sánchez (3ºE.P.) 

Natalia Bolaño, 6º de primaria 

Iria García, 6º de primaria 
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