
O mundo é como unha macedonia ou un xeado de tutifruti.  Hai xente para

todos  os  gustos.  Existen  persoas  simpáticas,  antipáticas,  maniáticas,  lunáticas,

aristocráticas,  fanáticas,  reumáticas...  Estas  últimas  pasan  a  vida  anoxadas,

especialmente nos días neboentos. A néboa é moi traidora. Cando respiran, méteselles

dentro do corpo polos buratos do nariz, provocando que lles doia desde a punta do pé

ata  o óso máis  alto do cranio.  E de todos é  sabido que a  dor e o bo humor son

incompatibles.  De  feito,  o  mal  xenio  das  persoas  reumáticas  é  mundialmente

coñecido. O récord Guinness de cabreo posúeo un ruso. Defende o título desde o ano

1996. Permaneceu encabuxado noventa e tres días, co cello engurrado mesmo cando

durmía. Dedicábase a rosmar e a protestar sen descanso, arrementendo contra todo

aquel que se cruzaba no seu camiño. E, por suposto, durante eses noventa e tres días

non sorriu nin unha soa vez. Cousa das néboas internas. Pero deixemos tranquilos os

reumáticos, que bastante teñen con aturar o seu propio malhumor. Interésame falar

doutra clase de persoas, desas que son imaxinativas, ocorrentes e cunha chispa tal que

poderían acender un misto só con concentrar toda a enerxía na súa mirada. Así era

Noa, unha nena soñadora e creativa. Contaba con nove anos e de maior quería ser

astronauta,  só  para  chantar  na  lúa  unha  bandeira  coas  palabras:  NOA, A NENA

EXPLORADORA, ESTIVO AQUÍ. A nosa amiga tiña unha irmá pequena chamada

Sofi. Con tan só seis anos, as ideas de Sofi estaban bastante claras: de maior sería

futbolista ou política. As dúas formaban un equipo fantástico. Malia que ás veces

discutisen por cousas de irmáns, queríanse pola vida.

Sería marabilloso poder afirmar que o mundo está cheo de persoas xeniais, coma Noa

e Sofi; que é raro atopar xente ruín e aproveitada. Mais dicir tal cousa sería mentir, e

as mentiras non levan a ningures. Pero xa está ben de enredos, vaiamos á cerna da

historia:  todo empezou un luns,  que é  o mellor  día  da semana para que sucedan

cousas. As dúas irmás saíron tarde para o cole. Non foi culpa delas. A moza que viña

axudar  na  casa  e  poñerlles  o  almorzo  polas  mañás,  logo  de  que  os  seus  pais

marchasen ao traballo, non apareceu. Noa tivo que facerse cargo de todo: axudar a

Sofi  a vestirse,  facerlle a coleta,  quecer o leire,  coller  as galletas e os cereais no



chineiro, ter conta de que almorzase todo, preparar as bolsas da merenda, arrombar as

mochilas... unha lata. Sobre todo para unha nena de nove anos. Malia os atrancos,

saíulle  todo bastante  ben,  agás  por  un  detalle:  deixou  atrás  o  libro  que  tiña  que

devolver na biblioteca do cole aquela mesma maña. Decatouse cando xa percorreran

a metade do camiño. Como perderan o bus, non lles quedou outra que botar a andar.

A escola non distaba moito da casa, uns vinte e cinco minutos camiñando ao paso de

Sofi, mais se daban volta para coller o libro chegarían tardísimo, así que Noa decidiu

que tanto tiña. Seguro que se llo explicaba á mestra encargada da biblio, dona Úrsula

(mais coñecida entre os nenos como a Caniche), comprendería a situación. Era unha

señora con malas pulgas e alerxia aos nenos, pero naquela ocasión Noa tiña unha

xustificación de peso para non devolver o libro. Ou non.
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1. Cantos anos leva defendendo o señor ruso o récord Guinnes de cabreo?

2. Que fixo para merecer o título?

3. Que quere ser Noa de maior? E ti, que queres ser de maior?

4. Por qué chegaban tarde a escola Noa e Sofi?

5. Cando ocorre esta historia?

6. Canto tempo tardaban en chegar á escola á pé?

7. Que quere dicir a expresión "tanto ten"?

8. Como era Sofi?

9. Como era dona Úrsula? Cal era o seu alcume?

10. Se puideses ir a Lúa e chantar alí a túa bandeira, que che gustaría que

puxese?

11. Cal  era a xustificación de peso que excusaría a Noa de devolver o

libro?

12. Cando te anoxas ti? Como reacciona o teu corpo? 

13. Que cres ti que pasará despois? Escribe o diálogo que manterán dona

Úrsula, Noa e Sofi cando a nena teña que ir a biblioteca a non devolver o

libro. 


