
Xaquín o zoqueiro 
 
Lémbrome de cando era pequena. Meu avó contábame historias, sobre todo de medo, por              
exemplo da Santa Compaña, e eu escoitábaas pasmada. Un día contoume a historia de              
Xaquín o zoqueiro. 
 
Xaquín tiña corenta anos e traballaba facendo zocos co seu pai. Traballaba arreo día e noite. 
Unha noite, aínda estaba cos seus labores a carón da lareira, e de súpeto escoitou un ruído e                  
puxéronselle os cabelos de punta. Foi mirar á porta e non viu a ninguén, mais cando se virou                  
había tres enormes e negros corvos, tan negros coma o carbón, apoiados na fiestra. Os               
paxaros petaron tres veces na ventá antes de fuxir. Xaquín quedou petrificado co medo,              
custoulle recuperarse mais ao final foi durmir. 
Na noite seguinte, unha noite clara, mentres facía os seus zocos tremíanlle as mans do susto                
que aínda tiña. Temía que os tres misteriosos corvos fosen volver, e desexaba máis que nada                
que isto non sucedese. Porén, escoitou o mesmo que o día anterior, mais esta vez eran só                 
dous os corvos que petaban na fiestra. Xaquín non soubo que facer, así que co medo quedou                 
alí chantado ata que puido reaccionar e subir coma un lóstrego cara o seu cuarto.  
Na mañá seguinte o noso home contoullo a seu pai, precisaba compartir os seus medos.               
Despois de tentar tranquilizalo, pai e fillo comezaron a traballar. O día transcorreu con              
calma, calma que desapareceu nas últimas horas xa de noite cando apareceu un único corvo.               
O pai non o podía crer. A historia do seu fillo era verdade! 
 
Eu preguntei como acababa o conto, e meu avó respondeu que da peor maneira posible.               
Xaquín aparecera morto no seu leito. Os paxaros presentáranse para avisalo do tempo que              
lle quedaba de vida. Pobre Xaquín! Pasou os tres derradeiros días da súa vida mortiño de                
medo! 
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