
A HISTORIA DO ATRACADOR 

   Un atracador quería asaltar a xente de noite e roubarlles.
   Ninguén debía recoñecelo e debían asustarse ao velo. Así que
disfrazouse:
  Puxo  unha media  pola  cabeza  e  encaixou  o  seu  sombreiro
negro de aba ancha na fronte. Logo colocou un pano diante da
boca e do nariz e puxo unhas lentes escuras.
   Colleu o seu pau e foi ao espello. «Socorro!» -berrou. Meteuse
no armario e termou con forza da porta desde dentro. O medo
facíao  suar.  Despois  dun tempo xa  non lle  quedaba aire  que
respirar. Con tino foi abrindo a porta do armario. Mais volveuna
cerrar rápidamente. O espello estaba na parede de en fronte.
   O home ficou agachado no armario ata a mañá seguinte co
medo que tiña del mesmo.

A HISTORIA DA FAMILIA QUE SEMPRE QUERÍA LEVAR A RAZÓN 

   Había unha familia que sempre estaba a rifar. Un día, foron
pasear ao parque.  Era inverno e,  de súpeto,  levantouse unha
tormenta de neve. O pai dixo: «Pola dereita chegaremos antes á
saída do parque». «¡Que disparate! -dixo a nai-. Temos que ir
pola esquerda». «¡Estades tolos! -berrou a filla-. A porta está
detrás nosa! Temos que dar a volta!» Detivéronse porque non
se daban posto de acordó. Fíxose de noite, a tormenta ía a mais
e  cada  vez  ía  máis  frío.  Os  tres  seguían  a  rifar  e  non  se
decataban de que se lles estaban conxelando os pés.
   Un garda foi cerrar a porta do parque. Viuse diante de tres
bonecos  de  neve,  e  oíu  que  gritaban:  «Dereita!».  «Non,
esquerda!». «Volvede!».
   As  voces  soaban  apagadas.  O  garda  asustouse  tanto  que
volveu, correu para a casa e deixou a porta do parque aberta.

Tivo  que  tomar  sete  copas  de  cana  para  tranquilizarse  un
pouco.
   Pola mañá, estaban os tres tesos e xeados. Agora vían que a
porta estaba diante deles.
   Alegráronse  de  que  ningún  levase  razón,  pero  soamente
podían dicilo coa ollada. Nese momento, volveu o garda e viu os
ollos dos tres bonecos de neve moverse. Así que non lle quedou
máis remedio que volver tomar sete copiñas de cana. Despois,
foi buscar a policía e os bombeiros.

A HISTORIA DA MÁQUINA DE ESPERAR 
   
Un rapaz non tina máis ganas de esperar sempre polas cousas,
así que fabricou unha máquina de esperar. Por fora era coma
unha lata de tabaco, redonda. O rapaz pegou a tapa cunha cinta
adhesiva.  Ninguén  sabía  como era  por  dentro  a  máquina  de
esperar.
   Agora xa non había clases aburridas. El levaba a máquina de
esperar á escola e a máquina esperaba por el a que soase o
timbre. Na parada do autobús deixábaa xunto á papeleira.
   Despois,  miraba  tranquilamente  os  escaparates  e  as
carteleiras  dos  cines.  A  súa  máquina  de  esperar  agardaba  o
autobús por el.
   Tamén esperaba polo aniversario do rapaz, a Semana Santa e
o Nadal. El xa non se impacientaba.
   Un día levouna tamén ao partido de fútbol, pois era o porteiro
e  non  quería  esperar  sempre  polo  balón.  Así  que  puxo  a
máquina de esperar na portaría e apoiouse tranquilamente no
poste.  Pero  como é  lóxico,  a  máquina  de  esperar  non  podía
parar o balón.



   Naturalmente,  el  non  pensara  niso.  O  seu  equipo  perdeu
dezasete a un.
  Entón,  xa  non  quixo  ter  ningunha  máquina  de  esperar.
Lanzouna  por riba do valado, e un camión esmagouna.
   Por iso ninguén sabe como se fai unha máquina de esperar: o
rapaz nunca o contou.

A HISTORIA DO CATARRO PERDIDO 

   Unha  rapaza  tiña  catarro.  De  repente  desapareceulle  e  a
rapaza non sabía onde estaba. Buscouno por todas as partes:
entre os xoguetes, debaixo da cama e no armario. «Non terás ti
o meu catarro?» -preguntoulle a rapaza á súa amiga.
   Esta ofendeuse un pouco. «Eu non ando a roubar catarros! -
dixo-. Eu xa levo dúas semanas co meu. O teu non tiña mais que
catro días. Ademáis, eu teño un catarro coma un trono e tí so
tinas unha tose fina coma un asubío». «Non te enfades comigo -
dixo a rapaza-, ao mellor perdino esta mañá na ponte. Ía moito
vento. Vés búscala comigo? Irnos búscala xuntas».
   Case non atopan a tose na néboa. Asubiaba levemente pola
varanda da ponte.
   Por fin a rapaza volveu ter o seu catarro. Incluso se fixera
máis  forte,  tamén  o  dicía  a  amiga.  Agora  podían  andar  aos
vorcallóns tusindo unha á outra.  Mais  un ciclista prohibiulles
facelo.
   Parecíalle demasiado perigoso na ponte e, ademáis, o home
non quería que o tirasen da bicicleta tusindo.

A HISTORIA DA NAI QUE QUERÍA PENSAR EN TODO 

   Unha  nai  quería  subir  unha  montaña  eos  seus  fillos  nas
vacacións.  Pensou  no  que  precisaba  levar.  Quería  pensar  en
todo:
   Por exemplo, podía chover, así que necesitaban chuvasqueiros
e calzado e calcetíns de recambio.
   Tamén podía collelos a noite. A muller levou unha lanterna
para cada un.
   Tamén podía pasar que se perdesen. Daquela habería que
pasar  a  noíte  ao  relento.  A  muller  meteu  na  equipaxe  unha
tenda e sacos de durmir e, ademáis, un quentador, unha pota e
víveres para varios días. E se algún deles enfermaba no camiño?
Era imprescindible que levase medicinas contra enfermidades
diversas e vendaxes.
   Daquela ocorréuselle que tamén podía haber néboa. Así que
atou  os  fillos  a  unha  corda  rexa  e  colgou  no  pescozo  unha
sirena para a néboa.
   Subirán a montaña sufocados con todo o peso que levaban.
   Pero non chegaron moi lonxe. A muller pisou unha bosta de
vaca e, como ía tan cargada, foi monte abaixo e os fillos atados
á corda esvararon canda ela. 
   A muller non pensara na bosta do camiño.
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