
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CARACOLIÑO GUSTAVIÑO 

Gustaviño era un caracoliño que vivía feliz no fondo do 
mar, movíase ao ritmo das correntes mariñas, repousaba 
na area buscando algún raio de sol e de cando en vez 
daba uns pasos. 
Un día un cangrexo viuno e díxolle: 

- Podo vivir contigo? 
Gustaviño pensouno dúas veces e ao fin aceptou. 
Comezaron a vivir xuntos. O cangrexo dentro do 
caracol, pero axiña viñeron os problemas: o cangrexo 
metíalle as pinzas no nariz, facía ruídos cando comía, 
non axudaba na limpeza, e o peor de todo era que botaba 
uns horrorosos peidos que tiñan a Gustaviño mareado. 
Unha mañá, Gustaviño díxolle ao cangrexo todo o que 
non debía facer; con paciencia, explicoulle: “Meter as 
patas no nariz é algo moi feo, que ademais pode facer 
dano. Hai que mastigar coa boca pechada. Hai que 
colaborar na limpeza e orde de onde se vive e… se un 
ten problemas de peidos debe ir ao médico”. 
O cangrexo quedou calado, saíu da casa e perdeuse 
varios días. 
Cando volveu falou con Gustaviño e entre os dous 
fixeron unha lista das cousas que, para vivir xuntos, 
debían facer para que todo funcionara ben. 
A partir dese momento viviron xuntos e foron moi, moi 
felices. O cangrexo daba a Gustaviño longos paseos e 
Gustaviño arroupaba ao cangrexo cando había marusía 
e …colorín colorado este conto está contado. 

Familia de María López Morado 
 

MUNDO PATO 

No país de Mundopato viven Patochín e Patochón. Eles 
non se levan moi ben, por iso dividiron Mundopato cun 
horrible muro. 
Patochín ten moi fermoso a súa parte de Mundopato, 
cóidaa e límpaa; nunca corta unha árbore sen plantar 
outra. Ten unha maciñeira moi grande con moitas 
mazás. 
Patochón é un desastre, quedou sen árbores e todo está 
cheo de lixo. Sempre está anoxado, non lle gusta a súa 
metade de Mundopato. 
Un día Patochón fixo algo horrible: fabricou un tanque 
e invadiu o outro lado de Mundopato. 
Eu quedo aquí e ti vaste ao vertedoiro do lixo. 
E dun couce, Patachín foi mandado ao sitio do lixo do 
seu planeta. Pobre Patachín! 
Patochín empezou a traballar: limpou todo, filtrou a 
auga, arou a terra, plantou árbores e flores… canto 
traballou! Pero pouco a pouco… claro. 
Patachón tamén empezou a facer das súas. Que 
desastre!. Un día, arrepentido polo que fixera, asomouse 
por enriba do muro e… vaia sorpresa!, o seu vertedoiro 
de lixo era un xardín. 
Como fixeches?, preguntoulle a Patachín. 
Hai que coidar o Mundo, Patachón. Vive comigo e 
ensinareiche a facelo. Déronse as ás  e fixéronse amigos. 
Mundopato volveu ser un sitio fermoso. Está todo 
limpo e coidado. E o mellor... o muro desapareceu 

Familia de Xoel Díaz Blanco  

 

 


