
LEDICIA POR NOITEBOA

Estábanse acabando as clases do primeiro trimestre. Faltaban tres días para a
noite máis especial do ano, a Noiteboa. Como sempre, íamos para a casa dos avós e
alí, xuntábamonos varios tíos, tías,  primos, primas e por suposto, meus pais,  meu
irmán e eu. Como todos e todas eran maiores ca min, metín na maleta un libro que lle
collera á encargada da biblioteca. Ela non mo quería deixar, así que, o meu corpo
movéndose só, arrincoullo das mans.

Na  viaxe  cara  a  casa  dos  avós,  comecei  a  lelo.  Contaba  a  historia  dunha
princesa que tiña a miña idade, nove anos. Vivía nun castelo precioso pero tan grande
que se perdía nel. Algunhas habitacións nin se usaban. A rapaza non era feliz. 
Desde a súa ventá vía como os nenos e nenas da vila xogaban xuntos e tiña algo de
envexa. Os reis crían que a súa filla non debía mesturarse cos cidadáns porque era
unha princesa. Ela decidiu falar cos seus pais e facerlle unha proposta:

- Pai e nai, que vos parece se este ano facemos unha Noiteboa diferente?
- Que nos propós, nosa filla?
- Convidar aos nenos e nenas da vila a cear con nós e despois, ter un baile de

máscaras para rematar a noite.
- Non, xa sabes o que pensamos diso.
- Pero meus pais, hoxe é unha noite para compartir cos demais o que temos,

para levar alegría aos máis pobres..! Cando ides a entendelo?
Os pais de Sofía, que era como se chamaba, sentíronse na obriga de facer a cea

e a festa con tal de que a súa princesa non estivera triste. 
Desde ese momento, os reis, Sofía e os criados, non pararon de traballar ata

que todo estivo arranxado para empezar o convite. As costureiras do reino dérono
todo  para  facer  os  mellores  vestidos,  traxes,  e  máscaras  do  mundo.  Os  reis
acompañaron aos  cociñeiros  para  probar  a  comida,  a  ver  se  estaba  boa.  E  Sofía
preparou a decoración con moita ilusión.

Ás oito e media da tardiña, baixaron as carruaxes reais para recoller aos nenos
e  nenas  e  deixalos  na  porta  do  castelo.  Pronto  deron  as  nove.  Os  reis  e  Sofía
agardaban aos invitados algo nerviosos. Sentáronse a cear. Víaselles a fame nos ollos.
Comeron e comeron ata fartar.  Algúns deles estaban medio durmidos,  pero cando
anunciaron  o  baile,  todos  espertaron.  Bailaron  ata  as  doce  da  noite.  A esa  hora
chegaron de novo as carruaxes do reino para levalos ás súas casas. Tan grande era a
emoción e a ledicia que expresaban as súas cara que os reis déronlle as grazas por
asistir e a Sofía, prometéronlle repetir a festa de Noiteboa todos os anos.



Cerrei o libro. Non me dera conta que estaba na miña habitación, na casa dos
meus avós!  Perdín as  paisaxes fermosas  e  os contos  do meu pai… pero non me

importaba. O libro fora unha pasada!
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