
 

 

A RA CASILDA E AS BOTAS MÁXICAS 
 

Era que se era unha ra moi especial chamada Casilda que vivía nunha poza grande ao carón dun río, enriba das follas dos nenúfares, 

nunha paisaxe idílica, nun país no Norte. Pero como era medio atravesada, un día metéuselle na cabeza que quería ir de viaxe. A carón 

dun caneiro vello atopou unhas botas e pensou: “Se me afasto moito pódenme facer falta”. De contado calzounas nas súas patas 

traseiras. Tiñades que vela, UNHA RA CON BOTAS! Eran de cor verde coma ela, parecían feitas á súa medida. 

Cando se afastaba pola beira do río decatouse de que non ía soa xa que escoitaba voces, polo que decidiu agocharse tras dunha rodeira 

dun carro que había no cómbaro. Ollou e ollou para todos os lados ata que, mirando para o chan, quedou abraiada: ERAN AS SÚAS 

BOTAS AS QUE FALABAN! 

Demos e bruxas! –dixo– isto é un meigallo. 

Non te asustes Casilda –dixeron as botas– só somos unhas BOTAS MÁXICAS, se nos segues calzando levarémoste onde ti queiras, 

palabra de botas máxicas. 

Entón Casilda quedou pensando naquela situación tan estraña e, nun ataque de euforia, dixo berrando: VACACIÓNS, VACACIÓNS!! 

Eu, eu..eu sempre quixen coñecer outros ríos –dixo tatexando. 

E, sen pensalo dúas veces, subiu ao seu nenúfar e foi cruzando ríos e mares. 

Ao Misisipí, ao Misisipí! –berraba Casilda. 

Polo medio do camiño decatouse de que aquelas botas tiñan unha particularidade; unha dicía unha cousa e a outra leváballe a contraria, 

había intres nos que non se poñían de acordo en nada. 

Se unha dicía “á dereita, á dereita!” a outra replicaba “á esquerda, á esquerda!”; se unha dicía “máis rápido!”, a outra “máis amodo!”. 

Casilda pensou para si: “Esta viaxe vai ser moi longa”. 

Ao lonxe divisou a desembocadura do río Misisipí (que está en América) cando as botas comezaron a discutir entre elas rabiosamente: 

“eu quero baixar agora” -dicía a da dereita-, “pois non, eu quero ir máis abaixo” -dicía a da esquerda-. 

Daquela, a ra Casilda enfadouse tanto que tivo que ameazalas con botalas do seu nenúfar. 

Entre tanta liorta, escoitáronse uns berros... “Eh, eh, ola, ola! –era unha parella de batracios que estaba cazando moscas nun remanso 

de auga estancada alí, no Misisipí. 


