
UNHA ESTRELA CHAMADA “BRILLIÑOS” 
 

 

Brilliños espertou unha mañá e, con firmeza, dixo en voz alta: 

- Non alumarei máis. Todas as noites dou lustre ao meu corpiño e o seu brillo é tan luminoso que non existe recanto do Universo que non 
perciba o meu brillo. A quen lle importa se dou ou non luz?. 

As irmás escoitaron as súas queixas e esperando o momento propicio para elo, faláronlle con reprobación pero con moita dozura. 

A maior das irmás díxolle: 

- Non debes ser egoísta, querida irmanciña. Estamos no Universo para dar luz, para esa función fomos creadas. Pensa que quizais un neno te 
elixiu como guía e gardián dos seus soños. Queres acaso defraudalo? Sen a túa luz, o seu horizonte será invadido polas sombras, as brumas, 
a incerteza… 

Outra das súas irmás, iluminándoa coa súa aura, mostroulle, cun suave raio de luz, un barquiño que sufría os envites e azoutes de furiosas olas. O 
capitán, desesperado, miraba ao ceo en busca dunha guía estelar para deste xeito chegar a bo porto. 

Brilliños, espantada do seu egoísmo, deu lustre unha e outra vez ao seu corpo ata que naceu unha luz resplandecente con miles e miles de raios 
estelares que sementaron a escura noite e salvaron o rumbo daquel barquiño. 

Tanta era a luz que irradiaba, que o mar parecía ser o puro reflexo do día. 

Ao ver que o barquiño chegou a porto seguro, Brilliños sentiuse moi leda, e as súas irmás dixéronlle: 

- Escoita, escoita o que di o capitán. 

E Brilliños escoitou así dicir ao capitán: 

- Salvámonos grazas ás estrelas, sobre todo grazas a unha pequena, fermosa e cunha luz esplendorosa. Grazas a ela puidemos chegar ao 
noso destino e bicar aos nosos seres queridos. 

Dende aquel instante, Brilliños brillou con máis forza e alegrou ás súas irmás mentres daba lustre ao seu corpiño. 


