
 

 

                                   A EGUA DE CASTIÑEIRIDO 
 
Luísa: Mira Xaquín, da casa da túa avoa Aurora saen luces de cores polas fiestras. 
Xaquín: Si, é que a miña avoa é moi especial. 
Luísa: Especial? Pois eu atópoa normal cando a vexo ir ao mercado ou pasear pola rúa dobregadiña co seu caxato. 
Xaquín: Miña mai di que os avós son todos máxicos, pero hai que descubrilos. Saben moitos contos e iso vainos 
enchendo dun misterio poderosísimo. 
L: Xa comprendo, por iso lle saen luces de cores pola ventá á túa avoa. Non si? 
X: Iso pasa cando conta unha das súas historias. 
L: E se agora estivese a contar unha, podo escoitala? 
X: Claro que si, sempre ten contos e galletas para todos. Imos! 
A avoa Aurora estaba no seu mexedor tecendo ao lado do lume pois era inverno e ía frío. Había alí máis nenos que 
lle pedían outro conto. 
X: Ola avoíña! Esta é Luísa, unha amiga que quere escoitar un dos teus contos. 
Aurora: Ola! Como estades? Que contos vos gustan? Porque con algúns tardamos un tempiño en volver. 
L: En volver? Que quere dicir? 
X: É que ás veces, cos contos, viaxamos a outros lugares e a outros tempos. 
L: Isto dáme medo. 
X: Pois entón escolle un conto que non te asuste.  
L: Eu quero un conto de fadas. 
X: A min de fadas non me gusta. Mellor un conto de cabalos e guerreiros. 
Aurora: Nos meus contos pode aparecer de todo. Imos aló. 
Había unha vez unha egua que tiña o seu fogar nas fragas e prados do reino de Castiñeirido -de súpeto todos 
apareceron nunha fraga-. Luísa queixouse de frío e a avoa Aurora deixoulle un chal. Esta egua era belísima e 
escondía moitos segredos pois noutros tempos fora unha fermosa campesiña chamada Teba, que traballaba as súas 
terras. Teba tiña unha afección peculiar que descubriu o día no que foi ao mercado: cando se afastaba da súa terra 
perdía a forza de todo o corpo. Este día creron que ía morrer, pero ao achegala preto da súa casa recobrou todas 
as forzas. Era moi feliz na súa terra, gustáballe traballar e adoraba aos animais que compartían os días con ela. 
Seus pais eran xa maiores, mais xuntos vivían gozando daquela paz e alegría. Sen embargo esta vida pouco lles ía 
durar, pois un rei desapiadado e perverso invadiu aquelas terras para destinalas ás súas cacerías.Teba, sabendo  


