
PEPÓN E RABELO 
 

O inverno está a ser particularmente duro. Vai frío e chove de cotío. No piso máis alto do pombal estase ben. Alí vive unha parella de 

pombas cos seus catro fillos. O máis vello é Pepón. Pepón trata de explicarlle á súa familia que o río se 

desbordou e inundou as casiñas dos coellos. Rabelo é un coelliño ruzo amigo seu que leva varios días sen 

casa, agochándose entre as rochas. Case non dorme co medo a que o coma o raposo. 

- Non o queremos aquí  -dille o pai-pomba a Pepón- Os coellos non son de fiar. E se nos come mentres 

durmimos?  

- Non quero ser comida de coello! -chora a irmá-pomba máis pequena. 

- Non lle metas á nena esas cousas na cabeza. Dende cando os coellos comen pombas? Parecemos 

cenorias?, ou mazás? -di Pepón. 

- pai-pomba queda pensando… 

- Tés razón; non nos vai comer. Pero non me fío dun coello. Son animais malos. 

- E a cantos coellos coñeces, logo? 

- Eh!...a…ben…pois a…pois ningún –recoñece o pai-pomba. 

- Eu tampouco coñezo a ningún, pero nunca oín cousas boas deles -di a nai-pomba. 

- E malas? 

- Claro que…cousas malas… hum…pois cousas malas, tampouco. Pero que dirán de nós se traemos un coello á casa? 

- Quererás dicir, se acollemos a un pobre coello que quedou sen casa pola inundación dos tobos, que 

dorme fóra e que calquera día vai ser o entremés dun raposo.  

- Non sei, non sei. Non o teño nada claro. E se é contaxioso? Os coellos teñen bigotes, son gordechos e 

peludos. Gustaríache perder as túas plumas e que che medraran unhas enormes orellas? 

- Rabelo e máis eu pasamos moitas tardes xuntos falando á beira do río e non me contaxiou nin o rabo 

nin as orellas. 

- Non sei, non sei. Eu desconfío moito destes animais. E se invitas a un e logo veñen unha morea deles? E 

que vai comer aquí? E se nos contaxia algunha enfermidade? E se por comermos todos da mesma 

comida nos contaxia a maneira de andar? 


