
CAPÍTULO I. UN PASO DIFÍCIL 
Bon día. 
Preséntome. Son un bocadillo de queixo e xamón; corpo de pan e médula de embutido. Na miña natureza 
levo substancias que durante esta viaxe polas escuras cavidades dixestivas van levar diferentes tratamentos. 
Comeza a miña aventura cando ás 14 horas e 12 minutos paso a través da ____________ á 
cavidade bucal e os ____________ seccionan cun corte limpo un pequeno trozo (empezamos ben!). 
Na cavidade véxome empurrado pola ____________ dun lado a outro para que as ____________ 
trituren o meu pequeno corpo e, ao mesmo tempo, me empape a ____________ procedente das 
____________ ____________ por riba e das glándulas ____________ e ____________ por baixo. 
Despois de 20 pases de trituración e embadurnado en ____________, parézome máis a unha 
pequena boliña de puré que ao que comecei sendo. Na ____________ hai unha substancia, unha 
enzima dixestiva, a ____________, que vai facer que un dos meus compostos, o ____________, se 
vaia transformando en algo máis pequeno, doce e soluble, a ____________.
Noto como a ____________. presiona contra o ____________ e me empurra cara atrás.
Ao principio este teito é duro pero faise brando ao final e sube conmigo. Seica que isto impide que 
me cole polas ____________ á ____________ ____________ que está por riba, cousa que non lle 
agradaría nada ao meu comensal. Xa estou na ____________ e observo como unha caixa 
cartilaxinosa chamada ____________ ascende e se pecha. Noto como se para o aire. Tropezo con 
esta tapadeira, a ____________, evitando as vías respiratorias, e me precipito polo ____________. 
Non foi un paso fácil. Mentras baixo, as paredes estréintanse por detrás miña nunha contracción 
____________ que me empurra e faime descender ata o estómago. Na entrada do estomago 
ábrese un pequeno esfinter de acollida, o ____________.

 
CAPÍTULO II. O INFERNO GÁSTRICO. 
O ____________ é un lugar terrible. Unha cova flanqueada por dúas portas circulares, a de entrada, 
o ____________ é un esfínter que impide que volvas para atrás; e a de saída o ____________. que 
vaias cara diante e permanezas tempo dabondo no estómago para que sufras as súas 
consecuencias.
As paredes do ____________ son rugosas e cheas de pregues, pero non chegas nunca a tocalas 
pois están embadurnadas dun espeso moco gástrico. Móvense continuamente facéndome xirar e 
desprazarme dun lado a outro.
Observo como van chegando máis e máis anacos de bocadillo triturado que se van acumulando neste 
inquieto saco. 
Pouco a pouco un líquido ácido nos vai envolvendo. Unha disolución dun dos ácidos máis fortes, o 
ácido ____________, vaime ir desfacendo, destruindo os compostos máis resistentes e 
desnaturalizando as proteínas para expoñelas a unha enzima terrible, a ____________, tan agresiva 
que o propio estómago se protexe recubríndose con ese moco viscoso pegado ás súas paredes. As 
longas cadeas de proteína son cortadas en cadeas máis pequenas pola ____________ que logra 
desbaratar todas as partes que daban algo de consistencia ás estruturas e me converte nunha 
papilla ácida e viscosa moi exposta. Segue o vaivén, o ataque ácido e a destrucción proteica durante 
tres horas. De vez en cando ábrese o ____________ e unha pequena porción de papilla sae deste 
inferno móbil e destructor.

 
CAPÍTULO III.I DETERXENTE E ENZIMAS. 
O píloro regula a saída do ____________ expelindo pequenas cantidades de papilla ao 
____________. Xa todo está moi desfeito aínda que se aprecian algunhas substancias case intactas 
pois as graxas e lípidos, a pesares da tortura estomacal, non sufriron case ningún dano. Son 
especialmente dificiles de dixerir pero quédalles pouco. Outros dous xugos fortísimos están a punto 
de aparecer no ____________ para rematar a dixestión e convertir todo nun líquido moi fluido, unha 
disolución de auga, sales e pequenas moléculas orgánicas.
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CAPÍTULO III.II DETERXENTE E ENZIMAS. 
A un lado do duodeno e por fóra del, está o ____________, e no outro lado o ____________. O 
primeiro que noto e un baño que me desacidifica, os xugos do páncreas teñen bicarbonato que 
elimina a acidez da papilla, que alivio!!. É unha falsa sensación.
O ____________ é unha verdadeira fábrica de enzimas dixestivas que van desfacer as pequenas 
cadeas orgánicas que quedan en moléculas sinxelas. Do restos de almidón extraen as 
____________ e das cadeas proteícas os ____________.
Por outra banda o ____________ e a súa vesícula ____________ chea de ____________. . Un 
zume biolóxico que é un potentísimo deterxente, segregado no ____________. empápame 
disolvendo todas as graxas, expoñéndoas ao definitivo ataque dos xugos pancreáticos.
Agora son unha disolución moi fluída de auga, nutrintes e restos de compostos non dixeridos que vai comezar 
un interminable percorrido intestinal. 

 
CAPÍTULO IV. QUE VEÑEN CURVAS. 
Despois do ____________ comezo un traxecto longo e revirado polo intestino ____________. Vou 
fluíndo a modiño empurrado polos movementos ____________ deste tubo. Esvarando polas 
paredes cheas de enrrugas que teñen enrrugas enrrugadas. Moita superficie que me absorbe pouco 
a pouco os nutrintes: os ____________ que proveñen das proteínas, a ____________ que saíu do 
almidón e os ácidos graxos das ____________. Van desaparecéndome ao atravesar as paredes 
nesta longuísima viaxe polo intestino e unha chuvia incesante de auga sae delas para volver entrar 
misturada cos nutrintes. O resultado final é moita ____________ e cada vez menos nutrintes no 
intestino xunto as sempre presentes partes que non se poden dixerir. Pero queda outra máquina de 
desfacer.

 
CAPÍTULO V. CULTIVOS BIOLÓXICOS. 
Despois de horas de curvas, accedo ao intestino ____________. É un lugar escuro e chégame un 
cheiro nada agradable. Son moi líquido, moi acuoso. Voume acumulando como un mar de 
desperdicios no ____________, a primeira parte deste tubo máis ancho que o anterior. Comezan 
movementos e ascendo. Noto como se absorbe auga pouco a pouco e como me moven 
deshidratándome paseniñamente. Os restos máis sólidos son atacados por un cultivo inmenso de 
____________. Comen e van devolvendo outras substancias que me cambian a cor. Sigo perdendo 
auga e xa son unha papilla viscosa. Non me gusta o aroma e vai a pior. Me pudro, descompoño e 
deshidrato, tanto que adquiro un aspecto pastoso, nada líquido. Seguen remexéndome despaciño 
empurrado polos movementos ____________ por un tramo horizontal, o ____________. transverso. 
A descomposición produce gases fétidos que dan un cheiro insoportable. A incesante actividade 
moldéame e mistura cos inquilinos unicelulares que siguen desfacendo o que o resto do aparato non 
poido desfacer. Sigo perdendo auga e xa son un sólido pastoso. Pasan as horas. Finalmente un 
forte movemento máis potente desprázame masivamente ata o tramo final deste tubo, o 
____________.

 
CAPÍTULO VI. NO QUE NOS CONVERTIMOS!! 
Noto as prisas do meu hospedador, as contraccións do abdomen e do ____________ e unha gran 
presión sobre min. Finalmente reláxase e ábrese o ____________ final e saio polo ____________ 
convertido en feces. Verdadeiramente non son nada parecido ao que fun. Aínda isto seguirei sendo 
alimento para outros organismos ata que ao final me convirta en materia inorgánica.
Só me queda a satisfacción de saber que neste percorrido fun deixando parte de min para ser parte e acción 
dun ser vivo. 
Seica lin nalgún sitio que co tempo volveremos ser o que fomos. 
Ou algo parecido.
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