
Había unha vez 
nun lugar, moi lonxe, 
unha guerra grande. 
Morrían os homes, 
as mamás,  as nenas, 
os cans e até as flores. 
 
Hai que facer algo 
-dixo unha señora- 
e foi a Vilalba 
e os nenos da escola 
 
dixeron así: 
Temos que parala, 
teñen que vivir! 
Quen falou primeiro 
foivos o Martín 
e despois Naiara 
volveu repetir: 
Temos que parala, 
teñen que vivir! 
 
E Javier Cabarcos 
púxose a pensar 
como podería 
mandarlles a paz. 
 
E dixo Ariadna 
sen lle dar máis voltas: 
Podemos mandarlles  
un cento de pombas. 
 
De onde as sacamos? 

Preguntou Nerea. 
E díxolle Jairo: 
Pintadas con ceras. 
 
E como han voar? 
Preguntou Alberto. 
Éche ben doado, 
lévachas o vento. 
 
 E se non vai vento? 
Preguntou Uxía. 
Pois sopramos nós, 
dixo Alba García. 
 
Daquela Rebeca 
púxose a soprar, 
sopraron tamén 
Óscar e Adrián. 
 
Eu teño unha idea, 
dixo outro Adrián 
mandarlles un mago 
que poida sacar 
do seu gran sombreiro 
a pomba da paz. 
 
Onde hai un mago? 
Di Juan José Fraga. 
E di Noa Sande: 
Non pode ser maga? 
 
Sabela González, 
Paula Santomé, 

e Carla Mosteiro 
falaron á vez: 
Nin temos sombreiro 
nin temos o truco 
e por riba a pomba 
morrerá co susto. 
 
A ver se pensades, 
-di agora Carlota- 
Quen vos dixo a vós 
que a paz é unha pomba? 
 
Ten razón -di Mario-, 
como un corazón 
tampouco non é 
o mesmo que o amor. 
Si, di Paula López 
cun fío de voz: 
Pintámola así, 
pero é invisible, 
mais se non está 
a cousa é terrible. 
 
Mandámoslles bicos 
-di Lucía Portela-, 
Se cadra con bicos 
paramos a guerra. 
 
Iso pode ser 
-di Carla Pena e Samuel- 
porque ás veces nós 
tamén guerreamos 
e dámonos bicos 

se nos amigamos. 
 
Eu mándolles bicos 
di rindo Alejandra 
e heilles de poñer 
sabor a laranxa. 
 
Eu tamén os mando, 
responde Gabriel 
e sei ben seguro 
que saben a mel. 
 
Eu, Xosé A. Mato, 
xúntome  con vós 
e non sei dicirvos 
cal é o sabor. 
 
Pois eu, Santiago, 
téñoos sabor fresa 
así que con bicos 
paremos as guerras. 
 
E escóitase logo 
falar a Sara Prieto: 
Eu mando mil bicos 
de nata recheos.  
 
E Diego Maseda 
empeza a cantar: 
Mandemos, mandemos 
os bicos da paz. 

     


