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A AVELAÍÑA OU XUNO 

 

 (Toda a escena se desenvolve no Perú incaico. Entra un coro de 

homes e mulleres). 

 

ESCENA I  

(Nunha cabana. Un home e unha muller cun neno no colo) 

O HOME: ¡Meu Deus, xa o sol está sobre a montaña!  

Co corazón partido en dous me vou.  

O inca Huaina Cápac necesítame  

e ao reclamarme arráncame de ti.  

Despídeme, muller. Así me vou  

amándote como hei volver amándote. 

A MULLER: O amor é un delicado fío azul  

que en canto nos enlaza fai celestes.  

Quen mata o amor despósase co inferno.  

Adeus, meu home; cóidate e regresa.  

Así como te vas de min tan triste  

aquí me encontrarás co teu recordo. 

O HOME: A deusa Pachamama sabe ben  

que sempre parto a pesar meu. 

A MULLER: E eu seino,  

por iso rezo, en canto estás ausente   

ao deus que fixo o ceo e mais a terra. 

O HOME: Adeus, meu fillo. Sé con túa nai, 

e que teu pai axiña volva vervos. 

(Sae) 

A MULLER: Supremo Deus que no confín do mundo 

 de arxila nos formaches e, formados, 

 dixeches “Ti sé home, ti muller”. 

 A nosa vida busca a nosa dita, 

 e a nosa dita vaise como vén. 

 Gárdanos sans e a salvo e sen perigo 

e que entre nós perdure o amor e a paz. 
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ESCENA II 

(A mesma cabana. A muller, fiando; o neno, esperto no leito). 

A MULLER: Durme, que é noite. 

O NENO: ¿Cando vén papa? 

A MULLER: ¡Meu pequechiño! Faltan varias lúas. 

O NENO: ¿Cantas, mamá? 

A MULLER: Están nos teus dediños. 

 Cóntaas. 

O NENO: Non sei contar. 

A MULLER: ¡Meu pequechiño! 

(Entra unha avelaíña e ponse a revoar arredor do candil). 

A MULLER: (Canta)  

Meus ollos choran por verte, 

meu corazón por amarte, 

meus pés por ir onda ti, 

meus brazos por abrazarte. 

(Deixa de fiar). 

¡A fe que si, amigo meu! 

O NENO: Mamá, 

 ¿que é iso que dá voltas xunto a ti? 

A MULLER: ¡Ouh!, é o meu amigo cariñoso. 

 Vén facerme compañía. Durme. 

 

 ESCENA III 

(A mesma cabana. O neno está xogando sentado no chan. Entra un 

home) 

O HOME: (abrazando o neno) ¡Meu neno!… ¿Onde vai mamá?  

O NENO: Na fonte. 

O HOME: Chegou papá; abrázame outra vez… 

 ¿Como o pasastes, meu carrapucheiro? 

O NENO: Mamá lavábame e vestíame… 

O HOME: ¿E…? 

O NENO: Logo mamá dábame o almorzo… 

O HOME: ¿E…? 

O NENO: Logo mamá ía por auga… 
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O HOME: ¿E…? 

O NENO: Logo cosía, e era a noite, e fiaba, 

 e viña o seu amigo. 

O HOME: ¿O seu amigo? 

O NENO: O amigo cariñoso de mamá. 

 Viña facerlle compañía ás noites. 

O HOME: ¿Onde é que dis que vai mamá? 

O NENO: Na fonte. 

(Sae o home) 

 

 ESCENA IV 

(Camiño da fonte. A muller vén cun cántaro, o home encóntraa). 

A MULLER: (Pousa o cántaro e corre a abrazalo) ¡Por fin! 

O HOME: Por fin, muller. 

A MULLER: ¿Viches o neno? 

O HOME: Vin. 

A MULLER: ¡Que alegría! 

O HOME: Moita, moita, si. 

A MULLER: ¡Anos me pareceron, que non meses! 

O HOME: Parecerían. 

A MULLER: Máis xa estás aquí. 

O HOME: Pois seica si… ¿Rezaches polos dous? 

A MULLER: Nunca me esquezo. 

O HOME: Entón ha serche fácil 

 rezar agora, unha vez máis, por ti. 

A MULLER: ¿Por min, meu home? 

O HOME: Deixa aí o cántaro.  

 Ven tras de min. 

A MULLER: ¿A onde é que me levas? 

O HOME: Camiño do barranco, tras de min. 

(Saen) 

 

 ESCENA V 

(Na cabana. O home caviloso; o neno, esperto no leito) 

O HOME: Durme, que é noite. 
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O NENO: ¿Cando vén mamá? 

O HOME: Non sei se a volveremos ver, neno. 

O NENO: ¿Por que, papá? 

O HOME: Porque quedou alá. 

O NENO: ¿E ti non podes ir buscala? 

O HOME: Non. (Canta) 

 Escura é a noite, escura. 

 ¡Trouxese para min sono! 

 Mais non acouga o meu peito 

 e ladra de angustia estreito, 

 can ruín sen paz e sen dono. 

(Entra unha avelaíña e ponse a revoar arredor do candil). 

O NENO: ¡Papá, ese é o amigo de mamá! 

O HOME: ¿Que dis? 

O NENO: Ese é o amigo de mamá, 

 que viña sempre pola noite. 

O HOME: ¡Deus! 

HOMES E MULLERES: Non é un conto: pasou 

 en tempos de Huaina Cápac. 

 Soamente a Musa o recorda; 

 quedou escrito na auga. 

 Os ollos choran e choran 

 e o corazón a chorar 

 porque o que pasa é un río 

 que xa non volve do mar. 

(Saen) 
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