
 

 0 alto dun campanario cerca dun lugar chamado Cervera vivía Nicolasa. Nicolasa era unha cegoña cun longo pico e unhas 
plumas moi bonitas. O seu campanario era moi alto e o vento ía petar sempre alí, de tal xeito, que un día botou todas as súas cousas 
ao lombo e saíu buscar un sitiño onde poder vivir os meses de mais frío. Foi de arriba para baixo e de abaixo para arriba... pero todo 

eran problemas: “Aquí non hai sitio”, “Aló somos moitos”...; nalgún lugar ata chegaron a dicir que non querían estranxeiros... en fin, que volveu triste 
ao seu campanario, pensando que non ía atopar ninguén que quixera deixarlle un sitio para vivir de inverno. 
 

 Pasou algún tempo e Nicolasa decidiu que o tiña que intentar outra vez , algún lugar tería que existir onde non houbera problemas para que unha 
cegoña tan boa coma ela puidese vivir. “Agora, -pensou- voarei moito máis lonxe”.  
 

Voando e voando chegou a un lugar marabilloso, moi verde; de súpeto viu ante ela unha árbore grande, semellaba que era moi vella  e que estaba  
seca pois só tiña unha póla longa e seca. Nicolasa foise acercando pouco a pouco e con moito coidadiño posouse enriba dela, mesmo pareceulle que a 
árbore fixéralle sitio na súa copa. Como estaba cansa de tanta viaxe quedou durmidiña. Cando espertou era noite, a lúa estaba preciosa, todo era 
tranquilidade, incluso podía ver unha enorme casa ao fondo cunhas grandes letras luminosas no tellado que parecían alumar aquel prado de bonitas 
cores. Nicolasa pensou que despois da súa casa en Cervera aquel era o lugar máis fermoso que vira e ademais parecía que a súa presenza agradaba a 
todos os animaliños que por alí habitaban.   
 

                    Foron pasando os días. Nicolasa pronto soubo que aquel lugar chamábase Vilalba, estaba 
encantada, os paxaros saudábana diariamente, saía buscar comida e ninguén a molestaba e incluso os 
nenos e as nenas acudían a vela dende un camiño cercano; ás veces ata lle sacaban fotos, pois non era 
normal ver unha cegoña en Vilalba.  Nicolasa sentíase coma unha estrela famosa. 
 

                    Todos os anos cando o frío chega a Cervera, Nicolasa prepara a súa maleta e vén coa súa 
familia vivir a Vilalba onde esperan a súa chegada con agarimo. 



 

..........sobre a solidariedade 
 
 

• Non hai choque de civilizacións, nin o barbarismo, nin o humanismo sen monopolio de ningunha civilización. Hai que combater con 
vigor as cousas profundas dos conflitos: a inestabilidade, a desigualdade, a miseria. 

         Debemos reflexionar sobre as maneiras de globalizar a solidariedade.       (Carlos Fuentes) 
 
 

• “Os pequenos regatos fan grandes ríos e cada gota é vital”                 (Dominique La Pierre) 
 

 
• Visión expresada polo poeta escocés do século XVIII Roberto Burns, aplicada dende logo tanto a homes como a mulleres sobre 

a solidariedade: 
 

“Pese a todo e con todo, 
se aproxima, pese a todo, 

que un home e outro, en todo o mundo, 
serán irmáns 
pese a todo”. 

 

 
• “Todo o que non é dado é perdido”       (Proverbio hindú) 
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