
     
 
     Eu son un carballo… 
 da carballeira de Santa Minia. 
 
    Vivín tantos anos que vin a xente emigrar e non volver 
endexamais, e a tanta outra vir, pero nunca souben o 
motivo. Aínda recordo a tristura nos seus ollos por deixar 
esta terra, Galicia, que fermosa é! Nunca vira tan atroces 
rostros que quedaron marcados no meu corazón de 
madeira.  
 
    Pero na miña vida, hai outras cousas boas. Aínda 
lembro unha nena de cabelos crechos e escuros, moi 
feitiña ela, que tódolos días recitaba e escribía á miña 
beira os poemas máis fermosos que na miña vida oíra. 
Encantábame que estivera ao meu carón, á fin e ao cabo 
así non me sentía tan só. 
 
    Cando me recitaba eses poemas, eran música para as 
miñas follas. Ela motivábame a medrar e florecer cada día 
ao sentir a súa voz, xa que ninguén se parara a 
contemplarme nin a escribir sobre min, ninguén nunca me 
dixera que eu o inspiraba, que lle gustaban as miñas 
verdes follas, o meu tronco enrugado... Ata daquela estaba 
moi só e practicamente non sabía o que era unha boa 
compañía ata que chegou ela.  
 
    A medida que me fun facendo vello, comezou a 
contarme máis cousas como quen era, de onde viña e que 
era da súa vida. Aquela rapaza tan fermosa e fráxil acabou 
por ser a primeira moza en escribir poemas en galego 
cando era unha lingua desprezada: chamábase Rosalía de 



Castro á que hoxe xa todos coñecemos. Era só unha nena 
cando eu a coñecín e agora xa non está connosco... Ai! 
(suspiro) Como pasa o tempo! Agora tócame a min a 
quenda de marchar, que xa levo demasiados anos vivindo 
e non quero ocuparlles o espazo aos que inda están por vir. 
Marcho, non me agardedes porque non volverei... ou ao 
mellor si... 
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