
A VACALOURA, O RÍO LONGO E A XOANIÑA 
 

Había unha vez unha xoaniña branca con sete puntos negros no lombo, chamada Rosalía, era case única na súa especie, xa que 

non é fácil atopar xoaniñas de cor branca. Un día estaba durmindo a sesta debaixo dunha árbore da montaña, cando espertou 

do seu longo sono e como tiña moita sede decidiu ir beber á beira do río. O Río Longo era moi caudaloso, baixaba das 

montañas coa auga limpa e prateada, grazas ao desexo dos cumes tiña propiedades máxicas pois; todos os animais que vivían 

baixo o seu acubillo eran moi especiais, as súas formas e cores eran peculiares, debido á pureza das súas augas, así a nosa 

amiga Rosalía gozaba dese aspecto tan especial, por iso canto máis bebía do río máis branca se puña e máis negros eran os 

seus puntos. Cando rematou de beber pensou en visitar á súa amiga, a vacaloura Florinda, que vivía debaixo do vello Carballo 

que estaba nunha fraga chea de uceiras en flor, as flores eran de cores: brancas, amarelas e violetas. O vello Carballo era a 

árbore máis grande da Fraga Vella.  

De camiño saudáronse as dúas amigas: 

- Ola vacaloura Florinda –díxolle Rosalía 

- Ola xoaniña que gusto verte, como ti por aquí? 

- Verás estaba a durmir debaixo do vello Carballo, cando me entrou moita sede e fun beber á beira do río, pero se che digo a 

verdade entroume unha fame canina e non atopo a ninguén que me convide a merendar, así que pensei, vou saudar a Florinda 

a ver se me convida a algunha desas herbas doces que hai na súa fraga. 

- Como non xoaniña faltaría máis, como non te hei convidar a herbas doces, o Río Longo abre o apetito, así está o vello 

Carballo, que non para de medrar, compartir as miñas herbas é un pracer, xa sei que che gustan moito, come as que queiras 

despois de todo, acaso non somos amigas? 

- Ai canto comín Florinda! vanme caer os puntos coa indixestión, ai Xesús!, aínda por riba fíxose noite, que tarde é. De seguro 

que está a medrar o río e o caneiro de volta ha de estar a desbordar, deus que traxedia! 

O Río Longo era un vello tolo, ás noites medraba deixando anegadas as veigas e os vales, como resolver esta situación. 

- Non te apures Rosalía –díxolle a vacaloura- onde dorme unha vacaloura pode durmir unha xoaniña. 

- Grazas amiguiña, estaba perdida. 

- Pois a durmir veña raíña, que mañá é outro día 

E esta é a historia do Río Longo de augas prateadas, a vacaloura Florinda e a xoaniña Rosalía. 
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