
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NENOS SOLDADO 
 
 

Supoño que todos os problemas teñen solución, se quen pode darlla pon en 
marcha todas as medidas para que así sexa. Sen embargo teño serias dúbidas 
de que se poña interese real en que algúns deses problemas desaparezan, 
porque por moito que se denuncia seguen aí, endémicos, agravándose e 
estendéndose coma un cancro, sen que ninguén se preocupe o máis mínimo. 
É unha mágoa que quen pode non escoite e mire para outro lado. Son persoas 
tan ocupadas que non teñen tempo para pequeneces, porque a venda de 
armas, o petróleo, a guerra espacial e as festas, son moito máis beneficiosas 
que salvar aos nenos soldado. 
Pero máis mágoa é que sexan tan cegos, xordos e idiotas que non vexan o 
drama de miles de nenos apegados a unha arma á forza dende que apenas 
poden sostela, de miles de nenos torturados, golpeados, forzados a combater 
en loitas que xamais entenderán, a loitar contra aqueles que nada lles fixeron, 
por causas que non existen e que inventan aqueles que viven comodamente 
en luxosas mansións. 
Xa se ve que outros problemas traen de cabeza aos políticos, que non perdoan 
a existencia de armas nucleares, que andan a voltas con Bin Laden, que 
traballan pouco e gañan moito, que especulan máis, xogan máis ao golf sen 
que ninguén se preocupe polo seu drama. A Terra quéntase pero case dará 
igual porque os nenos, que son o futuro, desaparecerán moito antes ante a 
indiferenza de todos. 
Á guerra só deberían ir os que a organizan e a desexan, eles e os seus 
parentes, por lei, deberían ser os que estivesen á fronte, seguro que non 
quedaría ningún conflito e que se matarían por amañar calquera problema, os 
seus fillos non serían nenos soldado. 

Familia de Uxía Trastoy Villares 

 

 

CONTO POPULAR 
 
 

Con once anos, Ana queixouse á 
súa nai: non podo facer amigas. 
Polos meus celos, ao final todas 
me deixan soa. 
A nai coidaba uns pitiños 
acabados de nacer. Ana colleu 
un, que inmediatamente loitou 
para liberarse. Canto máis o 
apertaba a ne na na súa man, 
máis loitaba o pito. 
Díxolle a nai: 
Porque non probas a sostelos 
agarimosamente? 
Ana obedeceu. Abriu as mans, e 
o pito parou de loitar. Comezou 
a acariñalo e o animaliño 
acochouse na súa man. 
Os seres humanos tamén son así 
–dixo a nai-. Se o que queres é 
atrapalos sexa como sexa, 
fuxirán. Pero se es doce con eles, 
quedarán sempre xunta a ti. 
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