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Os galos de agora non son tan femosos.

Eu hoxe vexo galos brancos, grises; 

as cristas, pequeneiras e moradas

as colas, curtas e pequenas



esporóns dourados;

As de antes eran unhas aves maxestuosas. 

As crestas vermellas, os ollos acendidos 

pescozos de esponxosos plumaxes,

ás fortes,

e a cola con aquelas plumas longas.
Así era o galo máis antigo que lembro. 



A miña familia pasabamos o verán nunha casa con curral

Meu pai viña os sábados e bicábanos con alegría.

Merendabamos torradas de pan con manteiga e azucre.



A cabra era como un cadeliño.

Eu quería moito aos animais.

Tiñamos unha cabra agarimosa, 

A cabra perseguíanos cando cazabamos grilos



Botáballes o millo.

Eu pasaba moito tempo no curral, ollando para as galiñas. 

Víias escaravellar na terra, na procura de vermes. 

Recollía os ovos 

Eu puxen nome a todas as galiñas.

Eu pensaba que podía falar coas galiñas polo pensamento.



E a chuvia comezou a caer. Alampou un lóstrego.

De súpeto, chegou un golpe de vento. 

E unha nube tapou o sol.

A ceo fíxose gris.



As pitas non tiñan un sitio para resguardarense.

Aquel serán, detrás dunha fiestra, eu ollaba chover. 

E, de súpeto, vin as pitas pegadas ao muro tirstes e molladas.



Non o puden aturar. Baixei rápido e abrinlles a porta da casa.

Pero as galiñas non se moveron.

CHURRAAAAS!!!

E saín ao curral. Mais cando eu me achegaba, a galiña fuxía.

Eu estaba moi mollado e púxenme a berrar e a chorar.

Chameinas.



Meu pai ordeou que volvera a casa desde a fiestra.

O meu pai dicía que as súas plumas eran impermeables, 

Eu seguín correndo detrás das pitas.

Eu non quería que as galiñas enfermaran.

mais eu non o cría. 



A miña família cos paraugas corrían detrás miña.

Entón a miña avóa saíu cun paraugas para recollerme.

Eu non a oía nin vía. Choraba e corría detrás das aves.

Despois chegou ao corral toda a familia.



Os maiores sabían que eu so entraría na casa cando as galiñas non se mollaran. 

Entón os maiores puxeronse a perseguir ás aves. 

O mais difícil foi coller ao galo! 

Cando a avoa colleu o galo caeu, pero o galo non escapou.

Pouco a pouco foron poñendo todas as galiñas ao abrigo.



eu e toda a miña familia púxemonos a cuberto.

Cando todos os animais xa non se mollaban, 

Mália aos paraugas, estábamos todos mollados coma pitos.




