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SENTINELA:
Amodo, veloz xinete
free a súa rápida carreira
que xa está vostede chegando
á liña da fronteira.

CORREO:
Non sexa inxenuo, sentinela
xa non hai en Vea fronteira
isto é unha mala pista
debendo ser boa carreira.

Ola! Son  _  xeneral_ deste batallón e imos dar comezo á nosa misión. Pero 

como nesta xornada van vir connosco nov_s compañeir_s, temos que 

vestirnos moi ben e non confundirnos de prendas!

Gustouche o conto do pavo? Que foi o que máis te impactou? Pois 

debúxao para logo explicarllo ao resto da tropa.

E por fin chegou o agardado día do atranque. Un alto no que sempre hai 

dous bandos, polo que te podes colocar coa persoa que tes ao teu carón e 

compoñer o voso peculiar atranque para logo representalo. Fíxate  

nalgunha das miñas batallas:

XENERALA DEFENSORA:
Chegou o meu correo
cunha infeliz noticia
pois algunha ousada vén
turbar a nosa ledicia.

XENERAL INVASOR:
Tómeo vostede como queira
aquí non estamos ousados
só un xeneral valente
con moitísimos soldados. 
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Durante parte da miña carreira, gañei moitas 

batallas por todo o mundo. E xunto coa miña tropa 

E se non fose polos cabalos, as eguas e os poldros, que sería de nós? Como 

sinal de agradecemento, voulles facer un cadro!

E para descansar un pouco nesta xornada libre, vouvos ler unha 

historia fabulosa sobre o pavo real porque, sabías que moitas das 

plumas dos nosos gorros son destas aves? Titúlase "A cola do pavo 

real" e di así:

Houbo un tempo en que os pavos reais podían voar máis alto que 
calquera outro paxaro. Un día, despois de remontarse polo aire ata case 
tocar as nubes, o pavo real descendeu suavemente, pousouse á beira 
dun estanque de augas plácidas e contemplou a súa imaxe reflectida na 
auga.

- Que feo son!, díxose, descontento coa cor parda e o ton apagado da súa 
plumaxe. Daría calquera cousa porque as miñas plumas tivesen pintas 
vermellas e brillasen con fermosos reflexos dourados.

E aquela noite adormeceu lamentándose do seu aspecto vulgar.

Cando o pavo real espertou ao día seguinte, comprobou que as súas 
plumas marróns cobraran unha brillante cor irisada na que o azul mariño 
se mesturaba co verde esmeralda, o púrpura e o turquesa. Pero o que 
máis o marabillou foi a súa longa cola, que podía despregar como o 
abanico do seu emperador.

Fascinado pola súa nova aparencia, o pavo real comezou a pasear polo 
bosque e a presumir da súa beleza:

- Mirade que fermosa é a miña plumaxe! -dicíalle a todos os animais cos 
que se cruzaba-. Imos, saíde todos a verme! Vou voar por encima das 
árbores para que todos poidades admirar a beleza das miñas plumas!

Entón o pavo real despregou as súas ás, pero, cando tentou elevarse, 
descubriu que o peso da súa longa cola impedíalle alzar o voo.

Desde a rama dun bidueiro, un gorrión de plumas marróns viu os esforzos 
inútiles do pavo real e díxolle:

- Non querías ter as ás máis bonitas do mundo? Pois agora xa as tes. Pero, coa 
man no corazón, de verdade pagaba a pena pagar por elas un prezo tan alto?

Antes de que o pavo real puidese replicar, o gorrión alzou o voo e perdeuse no 
aire.

A vaidade págase cara.

Tradución e adaptación de Etnoga a partir do conto do blog 
http://cuentoslaluna.blogspot.com.es

tamén fomos vencedor_s nunha 

fermosa comarca galega bañada 

polas augas do río Ulla. 

Axudáme a identificar no 

mapa os nomes dos concellos desa 

comarca, aínda que igual precisas 

buscar axuda.


