
A PELOTA E O NENO 

 

    Era un inverno cecho, deses invernos en que a auga está sempre correndo polas corredoiras e camiños ou 

apichocada nas gabias das estradas e o frío limpaba os días de calquera luz que significase  morneza. No 

medio dun xardín, ao abeiro dun buxo vello, atopábase unha pelota de coiro, a pelota máis bonita e riseira 

que poidamos imaxinar: era dunha cor azul entre ceo e mar, moi rechamante. O dono da pelota, un neno 

algo desleixado, deixáraa alí nos derradeiros días do outono e non se volveu lembrar máis dela. 

 

   A pobre pelota atopábase soa e desilusionada, co seu coiro mollado e todo o seu redondo corpo 

amolecido pola auga e dorido pola friaxe. A pelota queixábase de que aquel neno non a tratase coma antes 

porque agora tiña outros xoguetes máis novos. 

 

   Unha noite chegou ao xardín un vento tan forte, tan forte , que arrincou a pelota de onde estaba e 

levouna polo aire ata que foi caer xusto nun campo de fútbol. Para o outro día pola mañá os nenos que 

xogaban naquel campo, ao veren aquela pelota alí, decidiron facer o partido con ela e empezaron a darlle 

patadas e máis patadas: Ai, ai, aiiii!!! laiaba a pelota, pois non estaba en boa forma para se divertir.  

 

 Nunha destas, ao ver que non se xogaba ben con ela o árbitro do partido, que era o pai dun dos nenos 

que alí xogaban, deulle unha patada tan forte que ademais de a mancar moito mandouna moi lonxe, moi 

lonxe, e foi caer a un campo de baloncesto. En canto a viron os xogadores probaron a xogar con ela pero 

como non rebotaba ben tirárona para un lado e non lle fixeron máis caso. No medio do público había un 

neno moi sensible a quen lle chamou a atención aquela pelota que ninguén quería, así que colleuna e  


