
E con estas preocupacións botaron a noite discutindo. Ao día seguinte, por fin, os pais de Pepón estaban convencidos de probar a que 

Rabelo pasase unha noite no pombal. Era unha familia moi respectada, mais aínda así lles custou caro convencer aos veciños de que non 

pasaría nada se deixaban pasar as noites a Rabelo no chan do pombal, que ben podería entrar por un burato da porta grande. 

Aquela noite todas as pombas estaban un chisco receosas. Formouse unha cuadrilla secreta especialmente encargada de vixiar a comida, 

por se acaso. 

Rabelo chegou e, despois dos saúdos, díxolles:  

- Non quero molestar máis do preciso. Xa merendei. Tiña unha boa reserva de landras que collín no outono pero levounas a auga. 

Aínda así non paso fame: herbas, xestas e codesos sempre atopo. 

Puxéronse a falar. Ao primeiro, a conversa era un chisco forzada pero foise animando. Rabelo contou moitas historias, algunhas da súa 

familia. Tamén sabía contos fabulosos de xigantes e tesouros agochados. Aos dous días a cuadrilla secreta deixou de considerarse 

necesaria. Todos durmían tranquilos logo de contar uns contos.  

Días despois caeu unha grande nevada. Moitos amigos e familiares de Rabelo andaban aterecidos buscando comida e un lugar onde 

abrigarse. Houbo unha reunión urxente das pombas adultas e acordaron invitar a todos os coellos ao seu pombal.  

Á noitiña, o humano que lles traía a comida apareceu con anacos de pan, un manxar delicioso. Delicioso, pero… era para as pombas, 

claro… tiveron que pensalo dúas veces ou tres veces ou catro veces… podían compartilo. Mira que saben historias os coellos. Houbo contos 

ata a madrugada. E o de ser coello resultou que non era contaxioso. Dende aquela noite dormen todos no pombal. Abaixo os coellos, que 

non poden voar. E pombas e coellos adormecen pensando en como fora aquilo dos anacos de pan, que á fin chegara e aínda sobrara. Sería 

maxia? Ou sería que cando algo se comparte chega para todos? 
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