
 

 

A CASA DO SOL E DA LÚA 
 

Hai moitos anos, o Sol e a Auga eran grandes amigos e vivían xuntos na Terra. O Sol visitaba á Auga moi a miúdo, pero a Auga 

nunca visitaba ao Sol. Ocorreu isto durante tanto tempo, que por fin o Sol decidiu preguntarlle á Auga se tiña algún problema. 

Decateime que eu sempre te veño visitar, namentres que ti nunca te achegas a miña casa. Pódesme dicir porque? 

Está ben  -respondeu a Auga-, o problema non é que eu non te queira visitar, senón que a túa casa non é grande dabondo para min. 

Se viñera visitarte con toda a miña familia, remataría botándote da túa propia casa. 

Entendo, de todos os xeitos gustaríame que me viñeras visitar. 

Moi ben, se queres que vaia, irei. Despois de todo ti viñéchesme visitar moitas veces. Pero, para que isto sexa posible, tes que 

construír un xardín moi grande, porque na miña familia somos moitos e ocupamos moito espazo. 

Non te preocupes, construirei un xardín grande dabondo para que ti e a túa familia me visitedes. 

Os dous amigos estaban moi ledos. O Sol foi inmediatamente á casa, onde o esperaba a súa noiva a Lúa. Contoulle a promesa que 

lle fixera á Auga, e ao día seguinte comezou a construír un enorme xardín. 

Cando rematou de construílo, o Sol díxolle á Auga que ela e a súa familia estaban convidados á súa casa. Ao día seguinte a Auga e 

os seus achegados -os peixes e os animais acuáticos- chamaron á porta da casa do Sol e a Lúa. 

A qui estamos! –exclamou a Auga- está todo listo? Podemos entrar sen problemas? 

Pasade cando queirades! –respondeu o Sol. 

A Auga comezou a fluír polo xardín do Sol e da Lúa. En poucos minutos o nivel da auga chegaba aos xeonllos do Sol e da Lúa, así 

que a Auga preguntou: 

Podemos continuar fluíndo? Hai espazo dabondo? 

Seguro, non te preocupes –respondeu o Sol- que pase quen queira. 

A Auga continuou fluíndo dentro do xardín, chegando á altura da cabeza dun home. 

Está ben –dixo a Auga- aínda queres que os meus achegados sigan entrando? 

O Sol e a Lúa miráronse aos ollos e acordaron que non había nada que facer, así que dixéronlle á Auga que entrara.Tiveron que 

gabear ata o teito porque quedaba pouco espazo sobre a auga. A Auga preguntou outra vez se podía seguir fluíndo e o Sol e a Lúa 

insistiron en que non había problema. Entrou tanta Auga que axiña rebordou o nivel do teito e o Sol e a Lúa foron subindo cada 

vez máis ata chegaren ao ceo, lugar onde quedaron a vivir, mentres que a Auga ficou rodeando a Terra. 
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