
Esta historia aconteceu un día calquera de 
setembro, cando chegaron uns novos vecinos onde viven 
Cati e Pepe. Os novos vecinos tiñan unha filla da mesma 
idade ca filla deles. Chámase Sabela e era especial, 
porque era diferente. Sabela, a pesar da súa 
discapacidade, era unha nena moi amable e cariñosa. 
Sabela quería e apreciaba moito ós seus amigos, 
veciños,etc … 

Sabela era unha nena escuchumizada e moi 
delgadiña. O seu cabelo era escuro e a súa pel moi 
branquiña. Tiña unhas pecas que resaltaban moito na súa 
pel de porcelana. Tamén tiña moita vergoña, pero foina 
perdendo, moi devagariño. O seu soño era convertirse 
nunha gran novelista e heroína do pobo. 

Cándo Cati e Pepe chamábana para ir xogar cos 
demáis nenos, ela poñíase moi contenta, xa que xogando 
pasábaselle moito mellor o tempo. Como era unha nena 
especial, sempre tiñan que acompañala ata a sua casa, e 
no camiño sempre iban contando historias moi divertidas 
que se inventaban.   

O primeiro día de escola, cando chegoua o colexio, 
non foi ben recibida polos seus compañeiros, que non 
aceptaron a súa diferenza. Pero as cousas cambiaron… 
Pouco a pouco cando a foron coñecendo mellor, 
tomaronlle moito cariño xa que ela era moi pero que moi 
cariñosa e respetuosa. Os nenos da clase notaron que 



Sabela tiña un ano máis ca eles. Dende aqueles primeiros 
días de clase dicían os rapaces, que algo  lle notaban  que 
era un pouco diferente a eles. E non era porque non 
soubese a táboa de multiplicar, senón porque Sabela, 
creía todo o que lle decían aínda que fosen  as mentiras 
máis parvas do mundo. 

Ao principio os seus compañeiros non sabían se lles 
estaba a tomar o pelo a todos ou non, e aquilo tíñalles moi 
intrigados. Pasaban os minutos, as horas, os días pero 
seguían sen entender de todo o comportamento de  
Sabela. Ela, sen embargo sentíase acollida polo 
compañeiros de clase e polos seus veciños... 

Sabela, a pesar da súa discapacidade tiña un don 
para redactar relatos curtos, cancións e demáis cousas. 
Nos seus ratos libres, dedicábase a escribir e ler. Eso 
enriquecía a sua comprensión lectora. Dábaselle moi ben 
expresar os seus sentimientos. Facía relatos curtos 
sobre o seu día a día e anécdotas sobre a súa vida real. 

Sempre gardaba os seus relatos  con moito amor no 
seu cuarto. Cando durmía sempre soñaba con historias 
moi divertidas, que despois escribía  no seu caderno con 
moito cariño. Estas historias non llas deixaba leer a 
ninguén, era como un segredo. Ela daballe vergoña leelas 
ou  deixalas leer. 



Nun día especial, o día 17 de maio, Don Carlos 
pediulles que fixeran un traballo, unha redacción, un 
conto. Despois díxolles que os que lle parecerán máis 
bonitos poderíanse mandar aos xornais, para que se 
poideran  publicar. 

Ese día para Sabela era moi importante, xa que era 
o día das Letras Galegas. Entón Sabela, púxose con moito 
interés a escribir un relato co cal poidese chamar a 
atención de todo o mundo; primeiro dos seus compañeiros 
e tamén do seu profesor. Así sabría se o que escribía  
poidese  gostar a xente. Era unha oportunidade moi boa. 
Sabela pensou que si ganaba ese concurso o seu releto 
podiase publicar, e eso facialle moita ilusión, podía ser 
para ela un reconocemento público.  

Ao día seguinte, ao chegar a escola, Don Carlos 
díxolles que os iban ler diante de toda a clase. Despois 
de rir coa orixinal noticia de Anxo e de aplaudir o poema 
de Aloia, aínda houbo outros que leron a súa, ao remate 
do recreo. Despois tocoulle ler a Sabela e puxose moi 
nerviosa, xa que a ela  gustaballe escribir, pero non leer 
en alto. Nunca había leído nada do que había escrito. 
Gardaba os seus relatos no seu caderno, pero sin 
enseñarllos a ninguén. 

Ela lé amodo, pero entende de sobra o que lé. 
Tamén escribe moi devagariño, aínda que con poucas 
faltas. Cando empezou a ler, toda a clase sentía unha 



curiosidade enorme por saber que fora o que se lle 
ocorrera. 

Era un relato moi interesante, a toda clase foi o 
que máis lle gustou, todos coincidiron que era moi bonito. 
Que sabela sabía expresarse moi ben. Don Carlos 
felicitouna, quedou maravillado coa historia de Sabela e 
dixolle que pensaba enviala a  todos os xornais para que a 
publicasen. 

A historia de Sabela estivo saíndo tres días 
seguidos nas noticias da radio, da tele, dos xornais… 
Converteuse nunha heroína famosísima do pobo en que 
vivía. 

 

 

 

 


