
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

                        Na lúa de auga hai un miroscopio que serve para   
                        fitar planetas, e tamén para buscar papás. 
                        Os meus atopeinos en Faxilde, nunha casa no bosque
                        dos gnomos, eses seres pequeniños que levan na cabeza
                        un gorro vermello e que son tan fortes, tan listos
                        e tan boíños como Marcos, 
                        o neno que mellor se porta do cole.



  



  

                              Unha noite, cando a lúa estaba grande e redonda
                                          de todo, abriuse a porta que pon ADOPCIÓNS.

                                          Dentro había un tobogán xigante de auga: un tubo
                                          azul, suave e brandiño por embaixo e de transparente
                                          vidro por riba. Por el escorregaban, algareiros, os  
                                          nenos que estaban para nacer ese día.



  



  

                             Eu fun nadando cara a alí, amodiño, sen
                             que ninguén se decatase e fuxín… quería os
                             aloumiños dos meus papás decontgado. Xa! Agora,
                             non mañá, nin para o outro día, nin despois,
                             nin cando che toque, agora mesmo… XA!

                             Huhuuuuuuuuuu, hahahahahaha, huhuuuuuuuuuu…
                             imos alá… canto me gusta este tobogán!

                             Ao baixar, miraba o ceo cheo de estrelas
                             que case podía tocar.

                             Mais, cando cheguei á terra, como ninguén
                             estaba avisado, tiven que quedar soíño no
                             hospital e púxenme moi triste.

 



  



  

Ademais, ao nacer, as palabras esváense ao saír pola boca.
Eu pensaba: “quero a miña mamá, quero o meu papá”. E só
me saía buaaaa, buaaaa! 
Pensaba:

         “Teño fame”, e a miña boca só dicía: buaaaaa, buaaaaa!
         “Teño sede”: buaaaaa, buaaaaa!
         “Quero ir á miña casa”: buaaaa, buaaaaa!
         “Dóeme a barriguiña”: buaaaa, buaaaa!
         “Pícame un pé”: buaaaaa, buaaaaa!
         “Estou soíño”: buaaaaa, buaaaaa!
         “Onde está a teta da miña mamá?”: buaaaa, buaaaa!
         “E o colo do meu papá?”: buaaaaa, buiaaaaa, buaaaa, buaaaaa!



  



  

                  Cando na lúa de auga me botaron en falta…
                  vaia susto!, vaia disgusto!

                  Avisaron o gnomo de Faxilde…

                  … e este atopou os meus papás e veu correndo
                  ao hospital para traermos. Viñan aturando 
                  dos meus irmáns, que se pegaran a eles con pegamento
                  extra forte para que non os deixaran na casa. E tantos 
                  mequiños me deron, tantos tantos, que me deixaron as fazulas 
                  coloradas coma un tomate de horta maduro maduro. 



  



  

                               Desde ese día nunca máis volvín escapar, nin
                               perderme, nin cousa semellante.

                               Ás veces, asústome cando estou nun súper
                               ou no parque e, por un momento, non dou 
                               albiscado o meu papá ou a miña mamá. Xa sei
                               que os pais son para sempre e que nunca me van 
                               deixar soíño mais, aínda así, o cerebro pónseme
                               de medo e eu póñome a berrar e a chorar. 



  



  

                                          O gnomo de Faxilde segue a mirar por min e
                                          tráeme as comidas que máis me saben. Porque os 
                                          gnomos ben coñecen os sabores que nos gustan aos nenos.

                                           Tamén me trae algún xoguete que el mesmo 
                                           fabrica: buxainas e muíños de cores, ou un miroscopio 
                                           cheo de estrelas de cristal que
                                           van mudando de lugar segundo as fas xirar.



  



  

                              Sempre me fai agasallos moi lindos. Este
                              inverno que pasou regaloume unhas zapatillas
                              de cor laranxa. Encheunas con anacos de nubes
                              brancas sen chuvia que agora asoman pola
                              punta que esgazou o dedo gordo do pé.

                              E cando as levo postas, sinto que ando por riba
                              das nubes brandiñas do ceo ou pola cama dos 
                              meus papás.



  



  

                   Pero o que máis me gusta do mundo é vivir aquí,
                   en Faxilde, no bosque dos gnomos, na miña
                   casa, cos meus papás, cos meus irmáns, coa miña 
                   cadela, coa miña gata, cos meus gansos… coa
                   miña avoa (xa a esquecía!) e cos meus amigos.

                   E nas noites nas que a lúa pasea por riba
                   da miña casa, gústame ollar o fermosa que está,
                   ben abrazadiño a miña mamá, e que me conte este
                   conto que inventamos porque non sabemos en 
                   que barriga nacín, mentres me mide a cara con bicos.

                   Na miña cara caben catrocentos trinta e sete
                   bicos, que non sei como se escribe con números
                   pero ben sei como se senten.



  

                                       DESPOIS DE LER

                                                           Un dos tópicos máis repetidos ten que ver coas que se chaman 
                                                           “preguntas importantes” da vida. Unha delas, sen dúbida, é a que
                                                            se refire ás orixes. De onde veño? Onde estaba eu antes? Quen ou que era antes
                                                            de aparecer no mundo?

                                                            A historia que acabamos de ler proponnos algúns destes interrogantes
                                                            coa inxenuidade e a radicalidade dun pequeño e esixente filósofo.

                                                            Calquera persoa que teña fillos saberá da “tortura” que supón o interrogatorio
                                                            despiadado dun rapaz curioso. Cantas dúbidas, cantos problemas, cantas dificultades…! 
                                                            Que dicimos? Que respondemos? Como atopar a linguaxe axeitada? 
                                                            Como explicar “a verdade”?

                                                            Moito se ten escrito por parte de expert@s e estudos@s de toda caste
                                                            pero, se prestamos atención, atoparemos moitas indicacións nos ollos 
                                                            d@s nos@s fill@s.

                                                            A mirada de Antón ofrécenos unha perspectiva única e irrepetible que 
                                                            pode, emporiso, axudarnos a entender a nosa propia experiencia. Esa 
                                                            é a verdade da ficción.



  

PERO A HISTORIA NON REMATA AQUÍ…

Este conto que acabades de ler pódese gozar de varios xeitos. O máis evidente é lelo sen máis 
e deixarse aloumiñar pola narración. Pero hai, polo menos, outra posibilidade: utilizar a historia 
como estímulo  do pensamento.

Dous filósofos americanos, Matthew Lipman e Ann Sharp, decatáronse, hai bastanes anos, das grandes 
posibilidades que teñen os relatos como catalizadores da actividadee intelectual. Ler ou escoitar unha 
boa historia esperta o noso desexo natural de atopar sentido, de tentar entendernos a nós mesmos e o 
mundo  que nos rodea. Con esta poderosa intuición, desenvolveron unha das propostas pedagóxicas 
máis suxestivas  do actual panorama educativo: o programa “Philosophy for Children”, ao que 
está vencellada a nosa proposta. Que pretendemos conseguir? Dito dun xeito moi breve: axudar a construir 
en diálogo un pensamento crítico, creativo e coidadoso.

Ao comezo está a pregunta. A pregunta suscita o desexo de investigar, de coñecer. Pon en movemento 
os nosos recursos intelectuais e emocionais. Causa sorpresa, inquietude, fainos cóxegas no cerebro 
e non nos deixa estar  tranquil@s… porque unha pregunta sempre leva detrás outra e outra máis. 
A pregunta é o núcleo do pensamento, a chave da imaxinación, o xerme da curiosidade.
Os nenos e nenas non teñen ningún medo a mergullarse nos interrogantes e móvense entre eles como 
no seu elemento natural.

As persoas que formamos parte do Proxecto Miroscopio somos moi amigas das narracións e das preguntas 
que provocan, e queremos que, cando leades estes contos, vos deixedes contaxiar por elas.

Coa vosa axuda, nais, pais, avoas, avós, educador@s… pódese alimentar a extraordinaria capacidade reflexiva 
das nosas criaturas. Coma calquera outro músculo, a imaxinación ,  a fantasía, a investigación… precisan 
do exercicio para se desenvolveren. Aquí tedes uns primeiros pasos dun camiño que ninguén pode 
percorrer por vós.

                                               Centro de Filosofía para Nenas e Nenos de Galicia
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