
 

 

marchar para outro lugar, foi ao bosque para facer unha petición ás fadas que alí habitaban. Falou coas fadas dos 
ventos para que lle concedesen o privilexio de poder quedar nas súas terras. As fadas dos ventos estudaron o seu 
caso con moito coidado, elas sabían que como persoa non podía ficar pois o Rei desterraríaa; como animal de terra 
sería abatida nunha cacería; como ave ou peixe podería pasar moito tempo sen estar en contacto coa terra, que 
era a súa vida; como planta non pegaba co se carácter. Entón Teba díxolle ás fadas que quería ser a egua que 
guiase aos cabaleiros que ían defender as terras en contra do rei malvado. As fadas concedéronlle o seu desexo e 
sopraron e sopraron para lograr a transformación. 
Xaquín e Luísa agarráronse a unha árbore para non saír disparados polo aire. De súpeto xa apareceron no medio da 
batalla. Tiveron que esquivar cabalos, espadas… 
Luísa, Xaquín e a avoa, subidos no alto dun castiñeiro, viron como ao lonxe unha espada inimiga fería a Teba nunha 
pata. 
L: Voulle axudar! 
A: Non, non podes cambiar a historia, así destrúense os contos. Pero mira, ten quen lle axude: o cabaleiro que ía 
sobre as súas costas protexeuna coa súa espada e berrou aos ventos que xamais se separaría dela. Ela desexou 
estar nos seus brazos antes de morrer e as fadas volvérona á súa figura humana. O cabaleiro contemplou como se 
transformaba en muller nos seus brazos e o impacto foi tal que se namorou perdidamente dela. As fadas 
emocionáronse tanto que comezaron a soprar favorecendo ás tropas do reino de Castiñeirido. O cabaleiro levou a 
Teba a un lugar seguro e non a deixou morrer. 
O cabaleiro e Teba viviron sempre naquela terra. Os seus fillos viaxaron, ás veces, a outros lugares pero volvían 
visitar aos seus pais porque aquela terra dáballes forza e alegría. A algunha xente pásalle algo parecido a Teba, 
que cando se afasta da terra que a viu nacer vive chea de morriña. 
L: Que historia tan bonita, foi verdade? 
A: Todo o que se conta pasa algunha vez, polo menos na cabeza dun. 
X: A min gústame pensar que o que conta son lembranzas e non contos. 
 
 
OS NOSOS MAIORES SON UN DOS TESOUROS MÁIS PREZADOS DE TODOS COS QUE CONTAMOS. ELES ACHÉGANNOS 

SABEDURIA E EXPERIENCIA, E NÓS ACHEGÁMOSLLES AGARIMO E RESPECTO. 
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