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TEATRO ESCRITO 

   



  DIME CON QUE XOGAS E DIREICHE COMO ES 

 

Vese a un neno só, sentado nunha pedra coa cabeza baixa, e outro grupo de nenos moi ben 
vestidos e falando dunha forma moi fina.  

LOIS: O meu pai chegou onte de China porque tivo unha viaxe de negocios. 

MANUEL: Que che trouxo desta vez? 

LOIS: Pois tróuxome un teléfono de última xeración con moitas aplicacións. 

LUCAS: Mañá telo que traer á clase para ensinárnolo! 

LOIS: Por suposto (di con moita chulería). (Queda pensativo) Non sei a onde marchará        
mañá meu pai, non tivo nin tempo para dicirmo, marchou a unha reunión moi importante. 
Igual mañá me dá tempo a preguntarlle antes de que marche. 

MANUEL: Por certo, esta fin de semana, podedes quedar a durmir na miña casa, meus               
pais marchan de cruceiro outra vez, e quedo só, ben… queda a señora que me cuida cando 
eles non están, que é normalmente, pero xa é maior, e en canto queda durmida, non se 
entera de nada. Podemos facer o que nos pete. 

(Rin todos) 

LOIS: Que boa idea! Ti tamén tes moitas cousas para xogar ! Cando chegue á miña casa 
direillo a miña nai, pero xa che digo que irei, ela sempre está moi ocupada coas súas 
amigas indo de compras ou organizando festas... Seguramente non lle importará, con tal de 
que non a moleste moito... 

(O neno que está sentado na pedra, escoita a aquel grupo de nenos, pero segue ás súas 
cousas) 

LOIS: Queredes vir comigo ao centro comercial ? O outro día vin unhas zapatillas de 
deporte moi bonitas. Pedinlle os cartos ao meu pai e deume para que comprase dous pares. 
Logo invítovos a tomar uns refrescos.  

LUCAS: Paréceme moi bo plan !  

MANUEL: Xenial! Eu non teño ningunha présa, ademais xa vou tendo fame.  

(Os tres amigos comezan a camiñar cara ao centro comercial e topan co neno que está 
sentado na pedra). 

LUIS: Home Xan! Que fas aquí sentado?. 

(Xan segue xogando con dous paus que atopou no chan) 



LUCAS: Pero mirade con que está a xogar! Ha, ha, ha (todos se botan a rir) 

LUIS: Non tes consola, nin móbil para poder xogar (volven rir) 

XAN:  Non. (contesta moi serio) 

MANUEL: Non o podo entender, como podes estar aí sentado media tarde, xogando          
con dous paus. 

XAN: Non entendedes nada. (Volve contestar o rapaz). 

 

O rapaz, cansado xa, de que aqueles nenos se metesen con el continuamente, érguese de 
súpeto. 

XAN: Vouvos dicir unha cousa: sempre vos estades a rir de min, e ata aquí cheguei! 

Non podo levar nin a vosa roupa de marca, nin ter os vosos xogos, nin tampouco os vosos 

teléfonos móbiles "de última xeración "! como vosoutros dicides, pero aínda así son un neno 

moi feliz. Teño uns pais que me queren, que me escoitan, que me bican e acarician, que se 

preocupan por min e me cuidan con moito amor. 

MANUEL: (Xa máis tranquilo) Non te poñas así... 

XAN: Algo de razón tes... (triste) Eu boto moito de menos ao meu pai cando está de viaxe... 

LUCAS: (Tamén triste e acovardado) Miña nai case nunca me dá un bico, nin me pregunta 

como me vai na escola, nin quen son os meus amigos... 

XAN: Dádesvos conta de que non se é máis feliz con ter moitas cousas materiais, pero si 

cando tes unha gran familia!  

(Os tres nenos bótanlle o brazo a Xan e sentan con el a xogar no chan.) 


