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O MUNDO DA FÁBULA 
 

 

 Entre os autores  de fábulas, citaremos: 

    Esopo e Babrio  autores de expresión grega.  Fedro 

entre os romanos. 

    Na Idade Media circularon por Europa coleccións 

de fábulas pertencentes a tradición de orixe india

(Pancatantra) difundidas a través de traducións árabes e 

xudeas  das que moitas foron parar a libros de exemplos 

para sermóns.  

     No Renacemento, Leonardo da Vinci  compuxo un 

libro de fábulas. 

     No século XVIII coa revitalización da Antigüidade 

clásica  comezaron  a escribirse fábulas: os franceses Jean 

de La Fontaine e Jen Pierre Claris Florian; os españois Tomás 

de Iriarte e Félix  Mª  Samaniego, o inglés John Gay e o ale-

mán Gotthold Ephraim Lessing. 

     No século XIX fanse coleccións especializadas e en 

España destacan Cistóbal de Beña e J.E.Hartzenbusch. 

 

 Como subxénero narrativo forma parte do noso 

currículo e por iso foi un traballo de clase que nos levou moi-

to tempo para atender a súa recollida, recopilación, selec-

ción e traducción posto que non atopamos, en galego, o que 

estábamos a procurar. Así que coma tal traballo de clase 

presentamos unha escolma a vosa  consideración. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        Félix Mª de Samaniego 

 

 

Alumnado de 2º de  Secundaria 

 Unha fábula é un breve relato de ficción, protago-

nizado por animais que falan, escrito en prosa ou en verso 

cunha intención didáctica de carácter ético e universal for-

mulada, na maior parte das veces ao final, na parte deno-

minada moralexa, máis raramente no comezo ou eliminada 

xa que pode sobrentenderse e atópase implícita. 
 

 As fábulas e os apólogos diferéncianse en que 

estes son máis xerais e neles poden intervir ademais ho-

mes e personaxes tanto animados como inanimados. 
 

 As fábulas e os apólogos foron utilizados dende a 

antigüidade grecorromana polos escravos e  e os pedago-

gos para ensinar a conducta ética aos rapaces que educa-

ban. A moral deducida destes exemplos era a típica moral 

do Paganismo: é imposible mudar a condición natural das 

cousas, incluída a condición humana e o carácter das per-

soas. O Cristianismo ven substituír esta cruel concepción 

do mundo por outra máis evolucionada que presupoñía no 

home a posibilidade de cambiar a súa natureza.    
 

 As fábulas son excelentes instrumentos didácticos 

pois axudan a gravar na mente ideas e pensamentos morais 

de xeito inesquecibel. 
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     Tomás de Iriarte 

 

 

 

 

 

 

        Hartzenbusch 
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A FABULA DAS MOSCAS 
 
 Dun panal derramouse o  seu delicioso mel, e as 

moscas acudiron ansiosas a devoralo. E era tan doce que 

non podían deixalo. Pero as súas patas fóronse prendendo 

no mel e non puido alzar o vo de novo. Xa a punto de afogar-

se no seu tesouro, exclamou: 

-¡Morremos, desgraciadas nosas,por querelo tomar todo nun 

instante de placer! 

 Toma sempre as cousas máis boas da vida, con 

seneridade, pouco a pouco, para disfrutalas plenamente. 

Non te vaias afogar dentro de elas. 
                         Miguel París Meizoso 

 

A AGUIA E A FRECHA 
 
 Estaba  asentada un aguia no pico dun  penedo 

esperando pola chegada das lebres. 

Mais veu un  cazador, e lanzándolle unha frecha atrave-

soulle o corpo.  

Vendo o aguia que a frecha está  feita con plumas da sua 

propia especie , ¡esclamou!. 

Que triste rematar os meus días a causa das miñas plu-

mas. 

Máis profundo é a nos ador cando nos vencen as nosas 

propias armas.        Daniel Matos Mendez 
 
 

HÉRCULES E  ATENEA 
 
 Avanzaba Hércules ó longo dun estreito camiño. Viu 

na terra un obxecto parecido a unha mazá e intentou esma-

galo. Ó ver iso , Hercules aprastouno con máis forza aínda , e 

petandolle coa sua maza . Pero o obxecto seguiu medrando , 

pechando co seu gran volume o camiño. O heroe lanzou a 

sua maza e quedou prantado co seu asombro. 

Nisto que se lle apareceu Atenea e díxolle: 

- Escoita irmán; este obxecto é o espirito da disputa e da 

discordia; se se lle toca ¡Mira como medra ! 

 

 A disputa e a discordia son causa de grandes ma-

les á humanidade. Nunca as estimules. 

                           Miguel Losada Mosquera 

 

  
 

 

O CABALO E O SOLDADO 
 

 Un soldado, durante a guerra, alimentou con ceba-

da o seu cabalo, seu compañeiro de esforzos e perigos.Pero 

o acabar a guerra, o cabalo foi empregado en traballos ser-

viles e para transportar pesados bultos, sendo alimentado 

únicamente con palla. 

 O anunciarse unha nova guerra, e o son da trompe-

ta, o dono do cabalo emparellouno, armouse e montou enri-

ba,Pero o cabalo exhausto caía a cada pouco e por fin díxol-

le ó seu amo. 

 -Vaite mellor entre os infantes, posto que de cabalo 

que era convertéchesme en burro ¿cómo queres facer dun 

burro un cabalo? 

 Nos tempos de benestar, debemos prepararnos 

par as épocas críticas. 
 

 

OS DOUS CANS 
 
 Un home tiña dous cans.Un era de caza e o outro 

para o cuidado.Cando saía de cacería ía co de ca-

za.Descontento con isto o can de caza, lanzou ó seu 

compañeiro algúns reproches, que só era el quen saía e su-

fría, en todo momento mentres o outro can, sen facer nada, 

disfrutaba do seu traballo de caza. 

      -¡Non é a min a que debes reclamar senón ó noso amo, 

porque a ti, ensináronche a cazar e a min non! 

      Pide sempre ós teus maiores que che ensinen unha pre-

paración para un traballo digno e esfórzate por aprendelo. 
                                                                                Arturo Ibañéz 

 

 

 O LOBO E A CABRA 
 

 Atopou un lobo a unha cabra que pacía á beira dun 
precipicio. Como non podía chegar a onde estaba ela, díxol-
le: 

–Oe, amiga, mellor baixa, pois aí pódeste caer. Ademais, 
mira este lameiro onde estou eu, está ben verde e medrado. 

Pero a cabra díxolle: 

–Ben sei que non me invitas a comer a min, senón a ti mes-
mo, sendo eu o teu prato. 

 Coñece sempre ós malvados, para que non te atra-
pen cos seus enganos. 

                                                                     David López Rumbo 

 

 

ESOPO 
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O LABRADOR E A VÍBORA 
 

 Chegado o inverno, un labrador encontrou unha 
víbora xeada polo frío. Apiadouse dela, recolleuna en gar-
douna no seu peito. Reanimada pola calor, a víbora recobrou 
os seus sentidos e matou o seu benfeitor, o cal sentándose 
morrer exclamou: 

-¡Ben o merezo por compadecerme dun ser malvado! 

Non te confies do malvado, creendo que facéndolle un fa-
vor vas cambiar a súa naturaza 

Iván Barco Otero     
 

O CAMELO, O ELEFANTE E O MONO 
 

        Votaban os animais para elixir ó rei. O camelo e o ele-
fante puxéronse en ringleira disputándose os sufraxios, xa 
que esperaban ser preferidos sobre os demais, grazas o seu 
tamaño e a súa forza. 

                  Pero chegou o mono e declarounos incapa-
citados para gobernar. 

        - O camelo non serve  -dixo-  porque non se encoleriza 
contra os malvados e o elefante tampouco serve porque te-
mos que estar temerosos de que nos ataque un rato, o animal 
a quen teme o elefante.  

           A fortaleza máis grande, sempre se mide no punto 
máis débil. 

                                                                Jairo Campo  Martínez 
  

O AGUIA DA Á CARTADA E A RAPOSA 
 

Certo día un home capturou unha aguia, cortoulle as 
ás e soltouna no curral xunto coas galiñas. Apenada a aguia, 
quen fora poderosa, baixaba a cabeza e pasaba sen comer, 
sentíase como unha raiña engaiolada.. 

Pasou outro home que a viu, gustoulle e decidiu merca-
la.Arrancoulle as plumas cortadas e fixo que lle medraran de 
novo. Resposta o aguia das suas ás, alzou o voo, apresou 
unha lebre para levarlla en agradecemento ó sue liberador. 

Viuna unha raposa e maliciosamente mal aconsellouna dicín-
dolle: 

-Non lle leves a lebre a quen che liberou se non a quen te 
capturou, pois o que te liberou xa era bó sen mais estímulo. 
Procura mais ben abrandar o outro, non vaia a atraparte de 
novo e arrancarche completamente as ás. 

Sempre corresponde xenerosamente cos que che 
fan ben, e por prudencia manten alonxado dos malvados 
que insinúan facer o incorrecto.  
 

 

 Un pescador que tamén tocaba hábilmente a frauta, 
colleu xuntas as súas frautas e as súas redes para ir ó mar; e 
sentado nunha rocha saínte, púxose a tocar a frauta, esperan-
do que os peixes atraídos polos seus doces sons, saltarían da 
auga para ir cara el. 
 Máis cansado o cabo do seu esforzo en vano, deixou 
a frauta a un lado, e lanzou a rede á auga e colleu un gran 
número de peixes. 

 Vendoos brincar na beira despois de sacalos da 
rede, exclamou o frautista. 

-¡ Malditos animais: cando tocaba a frauta non tiñades gañas 
de bailar, e agora que non o fago parece que vos dan corda ! 

Moitas veces non actuamos dacordo as circuns-
tancias que nos rodean, senón desatempados ou desubica-
dos. Procuremos estar senpre ben situados. 

                                                             Patricia García Viñas 
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A LEBRE E A RAPOSA 
 

 Díxolle un día unha lebre a unha raposa: 

– ¿Poderías dicirme se realmente é certo que tes moitas ga-

nancias, e por que te chaman a «gañadora»? 

–Se queres sabelo —contestou a raposa—, invítoche a cear. 

 Aceptou a lebre e seguiuna; pero ó cegar á casa da 

raposa viu que non había máis cea que ela mesma. Entón 

dixo a lebre: 

– ¡Por fin comprendo, para a miña desgraza, de onde ven o 

teu nome: non é dos teus traballos, senón dos teus enganos! 

Nunca lles pidas leccións ós tramposos, pois ti mesmo 

serás o tema da lección. 

Carlos Ríos Gómez 
 

O CAN AVARICIOSO  
 

 Un can, atravesando un río cun anaco de carne na 
boca, viu no espello das augas reflexada a súa imaxe. Cren-
do que era outro can que levaba outra presa, quixo quitarlla, 
pero enganado pola súa codicia, quedouse sen a comida que 
tiña na boca e non puido obter a que desexaba. 

Con razón perde o propio, o que desexa o alleo. 

                                           Lúa Caeiro Insua  

 

A  ÁGUIA, O CORVO E O PASTOR 
 

 Lanzándose dende unha cima, un águia arrebatou 
un año. 

Viuno un corvo e tratando de imitar ó águia, lanzouse sobre 
un carneiro, pero con tal mal coñecemento no arte que as 
súas gadoupas enrredaronse na lá e batendo ó máximo as 
súas ás non logrou soltarse. 

Vendo ó pastor o que sucedía, colleu ó corvo, e cortando as 
puntas das súas ás, levoullo ós seus nenos. 

Os seus fillos preguntáronlle a cerca de que clase de ave era 
aquela, a díxolles: - Para min, solo és un corvo: pero el, pen-
sase que é un águia. 

Pon o teu esforzo e dedicacion no que realmente estás pre-
parando, non no que non che corresponde. 

                                                  Alejandro Pedreira Barbeito 

 
  O vento do norte e máis o Sol andaban coa matinela 
de quen era máis forte. 

    Ao cabo, conviron en que triunfaba o que conseguise tirar-
lle a roupa a un camiñante. 

O Vento provou o primeiro, e resulta que canto máis bufaba 
e máis castigaba ao camiñante, máis o home se arroupaba e 
aínda botou un capote por riba para se defender daquel ven-
to tumbaloureiro. 

Cando o vento se cansou de loitar, tocoulle ao Sol ver se da-
ba desarroupado ao home. 

Primeiro quentou un chisquiño e o home xa tirou o capote, e 
logo queimou tanto que o home, coa fogaxe que lle entrou, 
desenroupouse de todo e foi en coiros a se remollar no río. E 
ese foi o conto, que o convencimento do Sol puido máis que 
a brutalidade do vento. 

María Lago 
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JEAN DE LA FONTAINE 
O XARDINEIRO E O SEU AMO 

 
      Ocorreu unha vez que un xardineiro posuía un fermoso 
xardín ó que dedicaba tódolos seus coidados e atencións, 
pois gustáballe moito o seu traballo, de maneira que o seu 
terreo convertérase no máis fermoso de toda a rexión. Nel 
medraban as máis belas rosas, xirasois, margaritas e os sua-
ves xasmíns de toda España, xunto cos lirios brancos e ale-
gres caraveis. 

      O xardineiro, pois,estaba orgulloso do seu xardín e ó 
lado do mesmo tiña un pequeno horto no que medraban co-
les, leitugas, chícharos e toda clase de verduras.                               

      Era todo tan belo que alegraba a vista de calquera. Pero 
hei aquí que algo turbaba a felicidade do bo home, era unha 
lebre que, sen mostrar respecto algún polos seus suores e 
traballos, entraba no pequeno verxel e estragaba o horto e 
parte do xardín. O xardineiro, preocupado por este asunto e 
sen saber que facer para liberarse de aquel animal destruc-
tor, foi a queixarse ó seu señor, e cando estivo na súa pre-
sencia díxolle 

     -Señor, este maldito animal ven a alimentarse no meu xar-
dín mañá e tarde, estraga todo canto fago e é inútil poñer 
trampas para cazalo, pois rise delas; e 
tampouco serven de nada pedras ni 
paos. Eu creo que é un verdadeiro 
meigo. 

     O señor respondeu: 

    -¿Meigo? Eu asegúroche que aínda 
que fose o demo cazaríao. Non te preo-
cupes, remataremos con el. 

      O xardineiro, moi satisfeito,preguntou ó seu amo: 

     -E ¿cando será iso? 

      Ó cal respondeu o outro: 

     -Mañá, sen perder máis tempo, irei coas miñas xentes e o 
atraparei. 

      O bo home marchouse moi contento. A mañá seguinte, tal 
como prometera, o señor apareceu na casiña cos seus ho-
mes, os seus criados e os seus cans dispostos a cazar ó atre-
vido animal; pero, ante todo, era necesario saciar o seu ape-
tito, e así, preguntou ó xardineiro: 

     -Os vosos polos, ¿son tenros? 

       E como o bo home respondera asentindo, atopouse na 
obriga de matar varios para que aqueles homes puideran 
calmar a súa fame. Máis tarde, o señor entrou na cociña e 
díxolle ó xardineiro: 

     -¿De cando son estes xamóns? Teñen moi bo aspecto. 

      Ó cal respondeu o home con cortesía: 

     -Están a vosa disposición, señor. 

     -Gracias- replicou este-; acéptoos e agradézoo de todo 
corazón. 

       

O xardineiro comezaba a pensar se non cometera un erro ó 
avisar ó amo do que ocorría, cando, de súpeto, apareceu a 
lebre e todos foron tras dela. Xa colocar a trampa no medio 
do horto estragaran tal cantidade de coles, que deixaran ó 
pobre home sen nada que botar no caldeiro durante un ano; 
pero agora, o correr tras do animal, o desorde foi maiúsculo, 
e a lebre , que se ocultara tras unha gran col, fuxiu por un 
burato; pero, ó fin, os homes conseguiron darlle caza. 

      En van o pobre xardineiro lles pregaba que abandonasen 
as súas correrías polo xardín. Ninguén lle fixo caso, ata que, 
ó fin, fóronse, logo de facer máis estragos nunha hora que os 
que fixesen en cen anos tódalas lebres da provincia xuntas. 

     Cando o noso pobre xardineiro viuse só e volveu os ollos 
en torno, o contemplar o seu maltreito xardín, prometeuse 
que dende entón resolvería el só os seus asuntos e nunca 
máis chamaría no seu auxilio ós poderosos nin lles deixaría 
pisar de novo as súas terras, xa que comprobara que non 
gañaba nada con iso, senón que, pola contra, perdera gran 
parte do que tiña. 

Francisco Pedreira Giralda 

 

A RAPOSA E A CEGOÑA 
 
   Sentíndose un día moi xenerosa, dona raposa invitou a cear 
a dona cegoña. A comida foi breve e sen maiores preparati-
vos. A astuta raposa, polo seu mellor menú tiña un caldo ra-
lo, pois vivía pobremente e llo presentou a cegoña servido 
nun prato pouco profundo. 

Esta non puido probar nin un só sorbo, debido ao seu longo 
pico. A raposa, en cambio, lambeuno todo nun instante. 

   Para vingarse da burla, a cegoña decidiu invitar a dona 
raposa.  

   -Encantada-dixo- eu non son protocolaria coas miñas amis-
tades . 

   Chegada a hora correu a 
casa da cegoña, atopando 
a cea servida e cun apetito 
do que nunca están esca-
sas as señoras raposas. O 
ulidiño da carne, partida 
en finos pedaciños, a entu-
siasmou aínda máis. Pero 
para a súa dresgrazia, en-
controuna servida na copa 
de colo alto e de estreita 
boca , polo cal pasaba perfectamente o pico de dona cego-
ña, pero o fuciño de dona raposa, como era de maior medi-
da, non alcanzou nada, nin coa punta da lingua. Así dona 
raposa  tivo que marchar en aiunas,toda avergoñada e enga-
nada,coas orellas gachas e apretando o seu rabo. 

      Para vós escribo,embusteiros:¡Esperade  a mesma sorte! 

Leticia Pereira Muiños 
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O LEÓN E O SEU EXÉRCITO 
 

O león, rei dos bosques, poderoso, 

quixo armar un exército famoso 

e xuntou ós seus animais ó instante. 

Empezou a armar ó elefante 

un castelo con útiles, e por riba 

rabiosos lobos que puxeron grima. 

Á raposa, que dése 

inxeniosos árdides ó intento. 

Un berrou:- a lebre e o burro, 

este por tardo, aquela por medrosa 

de estorbo servirán non doutra cousa. 

-¿De estorbo?, dixo o rei, eu non o creo; 

na lebre teremos un correo 

e no asno, as miñas tropas un cocheta. 

Así quedou a armada ben completa. 

O teu retrato é, león, con de prudente 

e se a túa admiración, según desexo 

examinar os xenes á súa xente 

a  todos darán empleo 

¿Por qué non o han facer? 

Se hai cucaña, 

¿cómo non hachar ociosos en España? 

Belén García Varela 
 

 

 
 
O MUCHACHO E A FORTUNA 
 

Á beira dun Pozo, 

Sobra a fresca herba, 

un incauto mancebo 

durmía a perna solta. 

“Berroulle a Fortuna: 

Insensato, esperta 

¿non ves que afogarte podes, 

a pouco que te movas? 

Por ti e por outros canallas 

A veces me motexan, 

os uns de insconstante, 

e os outros de adversa. 

Reveses da Fortuna 

Chamades ás miserias; 

¿Por qué, se son reveses 

da conducta necia? 

    Francisco Pedreira 

O PASPALLÁS 

Presa en estreito lazo 

o paspallás sinxelo 

daba queixas ó ar, 

xa tarde arrepentido. 

“¡Ai de min miserable 

infeliz aveciña, 

que antes cantaba libre, 

e xa choro cativo! 

Perdin o  meu niño amado, 

perdín nel as miñas, 

o fin perdino todo 

pois que perdín a vida. 

¿Por qué desgracia tanta? 

¿Por que tanta desdita? 

¡por un gran de trigo! 

¡Oh cara lambonada!” 

O apetito cego 

¡a cantos pecipita, 

que por lograr un nada, 

un todo pacifican! 

   Francisco Pedreira 

 

O VELLO E A MORTE: 

Entre montes, polo áspero camiño, 

Tropezando cunha e outra pena, 

Ía un vello cargado coa súa leña, 

Maldicindo o seu mísero destino. 
 

Ó fin caeu, e véndose de sorte 

Que apenas erguerse xa podía, 

Chamaba con colérica teima,  

Unha, dúas e tres veces á morte. 
 

Armada de gadaña, no esquelete, 

A Parca ofréceselle naquel punto; 

Pero o vello, temendo ser defunto, 

Cheo máis de terror que de respeto, 
 

Tremoroso lle dicía e vacilante: 

“Eu...señora...chameivos desesperado; 

Pero...”-“Acaba, ¿qué queres, desgraciado?” 

-“Que me cargues a leña soamente.” 
 

Teña paciencia quen se crea infeliz: 

Que aínda na situación máis lamenteble 

E a vida do home sempre amable. 

Ovello da leña dínolo. 

Noelia Ferreño Sánchez. 

 

 

FÉLIX Mª DE SAMANIEGO 
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Din que apostou unha bala 

cunha aguia a voar 

e dixo esta sen tardar: 

–Vaite, chumbo, noramala. 

¿Quen a estas plumas iguala 

coas que ata ós ventos domo? 

Meu corpo de tomo e lomo 

verás onde ti non chegas, 

que isto de andar polas nubes 

non é pra un ave de chumbo. 

Despreciou a bobería, 

sempre a bala nas súas trece 

dicindo: –¿A quen se lle ofrece 

negarme a primacía? 

¿Non é máis claro có día 

que nunca o meu voo igualas? 

En mal camiño tropezas,  

ave infeliz, porque, en suma, 

se son as túas ás de pluma, 

de pólvora son as miñas. 

Nin a ave a loita esquiva 

nin a bala se convence. 

      TOMÁS DE IRIARTE 
 

O BURRO FRAUTISTA 

JUAN  VILLERGAS 
 

A ÁGUIA E A BALA 

 

Na frauta o aire 

houbose de coar 

e soou a frauta 

por casualidade. 
 

¡Oh! dixo o borrico, 

¡que ben sei tocar! 

¡e dirán que é mala 

a música asnal! 
 

Sen regras do arte 

borriquiños hai, 

que unha vez acertan 

por casualidade. 

 

            María García Jorge           

     

        BECQUER 
 

O LOBO E O CORDEIRO 
 

 Dándose conta de que era perseguido por un 
lobo, un pequeño cordeiro decidiu refuxiarse nun templo 
cercano. 

Chamouno o lobo, e díxolle: Se te ve o sacrificador, inmo-
larate ó seu deus. 

-¡Mellor así! – repricou o cordeiro, - prefiero ser vítima 
para un deus que padecer nos teus dentes. 

Se sen remedio imos morrer, máis nos vale que sexa co 
maior honor. 

            Patricia Dopico Cardemil 

 

 

OUTRAS FÁBULAS 
 

O LOBO 
 Cauto, silencioso, o lobo saiu unha noite do bos-
que atraído polo ulido do rabaño. 

Con paso lento achegouse ó redil cheo de ovellas, poñen-
do atención onde poñía a pata para non despertar co máis 
leve ruido o durmido can. 

Sen embargo, púxoa sobre a táboa e a táboa moveuse. 

Para castigarse por aquel erro, o lobo levantou a pata coa 
que tropezara e mordeuse ata facerse sangue. 

¿Verdade, amiguiños, que este lobo foi o mellor xuíz de sí 
mesmo?  

             Elena Rivadulla Cendal 

     

 

MÁIS VALE MALO COÑECIDO, QUE BO 
POR COÑECER 
O  novo  muíño  moía  o  trigo  a  gran  velociade, xa   que  
as  súas  aspas  xiraban  a  fume  de  carozo. 

¡ Que  impetude  ten! -dicían  os  muíños  vellos.                                     

Resignados, dispuxéronse  a  ser  amables  co  seu  novo  
compañeiro  pero este, orgulloso, respondeu  despreza-
damente  o  saúdo:  

¡Non  me  trato  con  vexestorios! 

Deberíades  saber  canto  antes  que  vos van  derrubar. A  
vosa  proximidade  avergóñame. 

Por suposto, o  xove  muíño  pretendia  amolar  e  destruir  
os  muíños  vellos, xa  que  el  moía  moi  ben, pero  o  pai  
duns  rapaces dixo: 

-Os  vellos  son  moi  seguros, o  tempo  non  fixo  máis  
que  demostralo.    

Un  día  de  forte  vento, as  aspas  do  muíño  novo  xira-
ron  con  tal  forza  e  velocidade  que  se  levantou  do  
chan  e  saíu  voando. 

-¡Auxilio! ¡Non  podo  parar! -verrou  o  novo  muíño  per-
déndose  polo  espazo. 

    Martín Torreiro Naya 

Esta fabuliña 

saia ben ou mal 

ocoréuseme agora, 

por casualidade. 
 

Cerca dun pasteiros 

que hai no meu lugar, 

pacía un borrico 

por casualidade. 
 

Unha frauta neles 

encontrou un zagal 

déixouse olvidada 

por casualidade. 
 

Acercándose a ulila 

o dito animal 

e deu un resoplido 

por casualidade. 

 

–¿Probamos a ver quén 
vence? 

–Arriba, imos arrriba. 

Subiu a bala tan viva 

que deu á rival antollos, 

mais foi para darlle anoxos, 

e centuplica as queixas, 

un gran ruído ás súas ore-
llas 

e un lóstrego ós seus ollos. 

Subiu a aguia con calma 

mentres a bala caía 

e díxolle: –Amiga miña, 

¿quen se vai leva a palma? 

Se afundes en corpo e al-
ma, 

paciencia, eu non desmaio, 

farás da túa capa un saio, 

pero que saibas que é bo. 

Que o que sube como un 
trono 

debe baixar como un raio 

 

           Carlos García Varela  
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O VERME DE SEDA E A ARAÑA 
 

Traballando un verme o seu capullo, 

a Araña, que tecía a toda presa, 

de esta sorte faloulle con falsa risa, 

moi propia do seu orgullo. 
 

-“¿Qué di da miña tea o señor verme? 

Esta mañán empeceina cedo, 

E xa estará acabada ó medio día. 

Mire que sutil é, mire que bela…” 

O verme con sorna respondía: 

“¡Vostede ten razón: así sae ela 

                                                        Daniel Bouzas Guillín 

 
O LOBO E OS PASTORES CEANDO 
 

 Un lobo  que pasaba cerca dun  palenque, viu alí 

uns pastores que estaban ceando as carnes dun cordeiro e 

achegándose dixolles. 

-¡Que escandalo  habería se fora eu quen  estivera facendo  o 

que vostedes fan!. 

 Unha cousa é o que o amo fai con todo o dereito de 

decidir sobre unha propiedade, e outro o que faga  un la-

drón  co que nos lle pertence. 

    Miguel Caridad Pereiro 

 

O CAZADOR E A PERDIZ 
 

 Unha rá, pousada ó borde dun estanque, contempla-

ba a dous touros que se embestían mutuamente nun prado 

cercano. 

-¡Mírade que  lea   tan tremenda!- dixolle a unha compañei-

ra-. 

¿Qué sería de nos se aminais tan corpulentos viñeran por 

aquí? 

Non vos asustedes- respondeu a outra-.¿Qué nos importan as 

reñas desas bestias?. Ademaís, eses animais non son da nosa 

clase. 

-Certo  é – replicou a primeira-. Pero eu penso que o vence-

dor buscara refuxio por estes lugares, entón podría  esma-

garnos co seu enorme peso se non  tomamos as debidas pre-

caucións. Xa ves, amiga miña, que,non sen razón, me preo-

cupa a  contenda. 

 Cando os poderosos reñen entre sí, os débiles so-

fren as consecuencias. 
      Marta Míguez Súarez  

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

A TARTARUGA E A LEBRE 
 

             Como cada ano, no bosque convocaron unha carreira 

de velocidade. A lebre,e máis rápida de todas, estaba con-

vencida de que a volvería  a gañar. A  tartaruga, en cambio, 

era a máis pesada e lenta, o  revés ca lebre. 

-¡Bos días, tartaruga! ¿Onde vas tan rápida? - burlándose a 

lebre. -¡Bos días¡, responde pacientemente. 

-¿Por qué es tan lenta e pesada, eh ? -Pregúntalle a lebre con 

descaro. - Eu  con que fose a metade de rápida que  a tarta-

ruga non respondería. - Sabes que haberá  unha carreira de 

velocidade, ¿Por qué non te apuntas? Pregúntalle  a lebre 

impertinente. - Sabes que eu non podo competir contigo, - 

dicía a tartaruga-. Son demasiado lenta. 

 Ata que un día se enfadou moito e decidiu que xa 

estaba ben. 

- Se tanto cres que son tan lenta e pesada, agora mesmo reto 

a lebre a unha carreira.Cando os animais do bosque oíron o 

reto foron a explicarllo a lebre, que non podía créelo, ¿ Que 

decides ¿ ¡ volveuse toda ¡  ria. Agora verá o que é bo. E  a 

lebre foi a buscar a tartaruga.  -¿E certo o que tes dito?.  -

Queres que  fagamos unha carreira?.     - Si, é certo- replicou 

a tartaruga ofendida. -E pensou gañarche! 

 Dous días despois, os animais do bosque esperaban 

impacientes que comezase a carreira entre a tartaruga e a 

lebre,-¡ Preparados para rir, rapaces! Berraba a lebre!. -

¡Adiante!- berrou  o árbitro da carreira. - ¡E que gañe o me-

llor!. -Non vou preocuparme, dixo  a lebre, faga a tartaruga o 

que faga, o premio será para mín. 

 A pobre tartaruga empezou a  correr. 

-¡Animo!- berroulle o moucho-, este mundo é de valentes. -

¡Grazas, Grazas! Resollaba a tartaruga. 

Máis a lebre estaba tan segura do seu triunfo que aínda non 

se movera. ¿ Que vai facendo? Dicía mentres recollía flores 

do camiño. Atrapareina nun santiamén, mentres que outros  

animais dicíanlle que non se confiase. E a tartaruga, pouco a 

pouco, facía o seu camiño, máis cerca  da meta cada vez.  

 O animal, vendo a lebre, ¡ Depresa, depresa,! Que 

se non gañarache a tartaruga. E  así foi que cando a lebre 

espertou, a tartaruga, xa  chegara a meta. E  a lebre deuse 

de conta que  pouco e pouco, chégase  moi lonxe e que non   

hai  que confiar moito nun mesmo . 

    David Sánchez Torreiro 
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 A raposa e a  serpe. Aarón Merelas Roel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Lobo 

Carolina Rodríguez Canosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Os dous coellos. Ignacio Márquez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   A águia, o corvo e a tartaruga. Brais Fierro Fuentes 

 

 

A LEITEIRA 
 

 Ia a leiteira camiño do mercado.Con paso vi-

vo,sinxelo e gracioso,sostiña sobre a sua cabeza un cántaro 

cheo de leite.Ese día sentíase relamente feliz e a medida que 

se ía achegando aoo pobo, a súa ledicia aumentaba.¿Por 

que?Porque a xentil leiteira camiñaba acompañada polos 

seus pensamentos e coa imaxinación vía moitas cousas fer-

mosas para o futuro. 
 

“Si-pensaba-.Agora chegarei o mercado e encontrarei en 

seguida comprador para este boísimo leite. Sen dúbida, de-

ben pagarma a bo precio, que ben o vale.” 
 

“En canto consiga os cartos, alí mesmo comprarei un cesto 

de ovos.Levareino a miña choza e dese montón de ovos, lo-

grarei sacar, xa cara o verán, cen polos, polo menos.!Ah, 

que leda me sinto da pensalo soamente! Rodearanme esos 

cen polos piando e piando e non deixarei que se acerquen 

os raposos enemigos.” 
 

“Unha vez que teña os meus cen polos, volverei o mercado. 

E entón, entón...vendereinos   para comprar un cocho” 
 

“Si,un cocho, non moi grande, un bocariño rosado, ¡xa me 

encargarei eu de cebalo! Medrará e porase gordo, porque 

estará ben alimentado con abelás e castañas. Será un cocho 

enorme, cunha barriga que lle arrastre polo chan. Eu consi-

guireino” 
 

Seguiu a leiteira o seu camiño, sonrrindo ante as ideas de ser 

dona de tan robusto animal ¿Qué faria? Pensou un instante. E 

outra vez unha sonrrisa de felicidade illuminou a sua fermosa 

cara. 
 

“Claro está. Xa sei o que convén.Este cocho magnifico ben 

valerá uns bos cartos. ¡Con esos cartos comprareime unha 

vaca! ¡Unha vaca e...un terneiro!¡Ah, que gusto ver o terneiro 

saltar e correr na miña cabaña!” 
 

Xa se imaxinou a leiteira correteando xunto o terneiro. E o 

pensalo, riu alegremente a tempo que daba un salto. ¡Hai 

canta desgracia seguiu a sua alegria! O dar o salto, caeu da 

sua cabeza o cántaro que rompeu en mil anacos. 
 

A pobre leiteira mirou desolada cómo a terra tragaba o 

branco líquido. Xa non había leite, nin habería polos, nin 

cocho, nin vaca nin terneiro. Todas as súas ilusións perdé-

ronse  para sempre, xunto co cámtaro roto e o leite derrama-

do no camiño. 

    Abel Antón Otero Castro 

 

 
 


