
SON UNHA PINGA DE AUGA 
 
Certo día, estaba eu, tan agustiño coas miñas compañeiras pingas que non me 
percatei da presente existencia da nosa estrela. Din catro ou cinco 
pinchacarneiros máis no enorme mar Cantábrico e xa non me dou tempo a 
máis. Xunto co resto de compañeiras, notei como me convertía en gas, 
elevándome así ata a atmosfera na chamada evaporación. 
 
A verdade e que a atmosfera non era un lugar moi cálido, así que comecei de 
novo a transformarme, esta vez nunha pinga líquida. Pregunteille á 
compañeira máis vella de todas, e esta díxome que nos estabamos 
condensando. Asentín coa miña cabeciña ante a súa explicación e continuei co 
meu cambio. 
 
Ó pouco tempo, como por arte de maxia, comezamos a agruparnos, 
orixinando as nubes. Moi intrigada e confusa, por ser a miña primeira vez, 
deixei que o noso amigo vento nos arrastrara hasta a cima dunha cordilleira 
que xamais vira.  
 
De novo, coma se fora cousa de meigas, o meu cuíño comezou a engordar 
moito e a pesarme. Cando xa non poiden máis, deixei a miña nube e caín en 
forma de pinga de auga, formando parte da auga de choiva.  
Pregunteille ao meu mellor amigo que estaba a pasar, e díxome que caiamos 
en forma de precipitación hacia a superficie terrestre. Tamén me contou que 
logo formaríamos parte da escorrentía superficial, que consiste en circular pola 
superficie terrestre formando torrentes e regueiras, para despois chegar aos ríos 
que nos levarían de volta ao mar.  
 
Cando impactei coa superficie da Terra, ocorreume xusto o que me contaran, 
ata que estiven de volta no meu mar.  
 
Supuxen que aquelo acabara, que xa podía descansar tranquila, pero de novo 
volvín sentir a calor do Sol abrasándome.  
Disfrutei da auga mentres puiden, ata que comecei outra vez a evaporarme. 
Volvinlle preguntar a aquela pinga vella se todo isto era normal, e 
respondeume: “Por suposto, isto é o ciclo da auga, pechado coma unha 
rosquilla e repetitivo coma un disco raiado”.  
Ao principio non entendín o que quixo dicir, pero despois de que me ocorrera 
este ciclo polo menos cinco veces máis, xa o comprendín todo. 
 
A verdade e que me gustaba, era feliz en movemento, e nada máis 
importaba.  
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