
A MELLOR MASCOTA

Todo aconteceu nun precioso e máxico lugar chamado As Fragas do

Eume.  As  Fragas  son  lugares  fantásticos.  Teñen  buratos,  ríos,  árbores,

herbas,  silvas,  fentos,  castiñeiros,  carballos...  Teñen  un  clima  húmido.

Aseméllase  a  unha  gran  cidade  porque  nela  hai  moita  vida  e  moitos

animais  que  se  atopan  nas  árbores,  no  chan,  no  río...  Aquí  foi  onde

atopamos  o  noso  ourizo  chamado  Pinchitos,  estaba  atrapado  nunha

silveira e axudámolo a saír e adoptámolo.

Desde que Pinchitos  está con nós,  fixemos  moitas  cousas  xuntos  e

aprendín moito sobre estes animais: o que lles gusta comer, que están máis

activos ao atardecer... Non obstante, lémbrome  especialmente dun día que

o pasamos moi ben xuntos. Aquel día era martes, 1 de maio de 2018. Estaba

xogando con Pinchitos e acabábame de enterar que íamos de excursión ás

Fragas do Eume a pasar o día, e que podíamos levar a Pinchitos a xogar!

De camiño, no coche, Pinchitos máis eu fomos falando todo o tempo.

El estaba moi emocionado e ledo por voltar ao seu fogar. Díxome que alí

tiña moitos amigos e que podiamos xogar con eles. 

Cando  chegamos  ás  Fragas  do  Eume,  aparcamos  o  coche  e  fomos

camiñando ata un fermoso lugar na beira do río; alí había unhas mesas de

pedra perfectas para xantar. Mentres xantabamos, escoitamos uns ruídos

que proviñan de detrás duns arbustos. A miña irmá Andrea acercouse e

exclamou:  son  máis  ourizos!  Ofrecémoslles  algo  de  xantar  e  cando

rematamos, meus pais deixáronnos ir xogar con eles.

Pinchitos e  os  seus amigos fixeron de guía e  leváronnos por sitios

fermosísimos. Atravesamos o río por unha ponte colgante e pasamos por

unha especie de cova, aparecendo de súpeto, no medio dunha carballeira

naque destacaba un enorme e maxestuoso carballo entre todos. Pinchitos

contounos que era o avó e que tiña centos de anos. Tamén nos dixo que tiña

poderes máxicos e que podía falar.



Ao acercármonos á árbore, esta comezou a rir. Nós quedamos moi

impresionado e algo asustados, pero o avó deunos a benvida e díxonos que

no tivésemos medo. A continuación, as súas pólas comenzáronse a mover e

cunha delas tocounos na cabeza a miña irmá e máis a min. Pasados uns

intres non vía a miña irma por ningures, ata que oín a súa voz; pero era

un ourizo o que estaba a falar e díxome: “Guillermo, a árbore converteunos

en ourizos!” Eu non daba creto ata que vin o meu reflexo no río. Entón

comecei a chorar porque pensaba que eu non volvería a ver aos pais e

amigos, pero Pinchitos díxome que non me preocupara que os efectos da

maxia desaparecían en pouco  tempo e  que  era unha boa oportunidade

para coñecer a máis animais que no  se deixan ver porque teñen medo aos

seres humanos.

Meu dito meu feito, coma se fora por arte de maxia, Andrea e máis eu

comezamos  a  ver  infinidade  de  animais  que  facía  uns  minutos  non

podiamos ver. Atopamos unha familia de xabarís que parecían moi felices

buscando vermes  no  chan;  as  aves  rapaces  voaban por  riba de  nós  na

procura de pequenos roedores e serpes. Un raposo alertounos de que non

moi  lonxe  había  humanos  pola  fraga.  Iso  deume  que  cavilar  e

entristeceume que os animais sentiran tanto medo ao veren ás persoas.

Xa de regreso, volvemos pola beira do río e alí vimos moitos máis

animais que se paraban a saudarnos: lontras, xinetas, patos, garzas, ras,

troitas... que saían á superficie con curiosidade para ver quen eramos.

De súpeto, mentres que Pinchitos estaba a falar cun fermoso moucho,

todos os animais desapareceron e entón decateime de que volviamos a ser

nenos.

Andrea e máis eu decidimos non contar nin unha soa palabra aos

nosos  pais  de  todo  o  acontecido,  pois  non  nos  crerían  e  pensarían  que

tolearamos.  Pero  o  certo  é  que  foi  unha  aventura  inesquecible  e

aprendemos unha gran lección: tiñamos que respectar e coidar a natureza.



Xa cos nosos pais, e a punto de volver para a casa, díxenlle a Pinchitos que

tiñamos  que  falar  dun  asusto.  Eu  estaba  algo  triste  polo  que  lle  ía  a

comunicar.  Díxenlle  que o quería moito e  que me gustaba moito a súa

compañía, pero ese día aprendera moito e que debía quedar nas Fragas do

Eume , que era o seu fogar e que eu fora moi egoísta por telo comigo. Non

obstante,  el  botou a rir  e  díxome que non,  que estaba moi feliz comigo

porque coidaba ben del e que agora sabía que podería volver á fraga cando

quixese.  Esa  resposta  de  Pinchitos  púxolle  o  final  perfecto  a  un  día

perfecto.

-Fin-
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