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O refuxio de Nyc

O pequeno Nyc era moi feliz vivindo no burato do
tronco dunha vella árbore...

Era un refuxio moi cómodo. Polo día, o sol quentaba, e
moi preto de alí, había unha pequena poza onde beber
auga fresquiña.

Polas noites, o pequeno Nyc saía cazar insectos ó redor, e
cando volvía ó refuxio na mañanciña, sempre levaba o
bandullo ben cheiño.

Un día, mentres Nyc durmía, un enorme ruído
espertouno. O refuxio empezou a tremer. Nyc asustouse
moitísimo e tratou de suxeitarse nas paredes.

De súpeto, o tronco caeu ó chan cun gran estrondo e o
aire volveuse poeirento.

Nyc escapou voando ata unha fraga preto do seu refuxio. Nunca antes
voara polo día e pasou moito medo, pero puido chegar ata a póla
dunha árbore e aniñouse nela.
A noite caeu, e todo estaba outra vez en sosego. Nyc, apoucada
mente, voou ata a súa vella árbore, pero xa non a atopou. Volveu á
póla e empezou a chorar. Estaba moi tristeiro.
Cando se fixo de dia outra vez, Nyc seguía choromicando. Un paxaro
que pasaba por alí, achegouse a velo. Nyc pareceulle un ave moi rara...
tiña ás pero non tiña bico nin plumas.

-¿Que che pasa? ¿Por que estás a chorar?- dixo o pica pau.

-¡Ahhhh!- recuou Nyc apoucado – Non me fagas dano!!

-Non teñas medo, non te vou mancar – dixo o pica pau – Chámome
Piki. ¿Que clase de paxaro es ti? Es moi rariño...
-Non son un paxaro. Son un morcego e chámome Nyc.

-E se non es un paxaro... como é que tes ás?- Preguntou Piki intrigado.

-Porque eu tamén podo voar - respondeu Nyc moi pagado de si mesmo.
-Pois eu nunca te vira por aquí, e sempre ando a voar dun lado para outro...

-E que eu durmo polo dia, e voo pola noite para comer insectos. Gústanme moito!
-Ai si? - dixo Piki abraiado – A min tamén me gustan moito. Temos moitas cousas en
común: os dous voamos, comemos insectos e vivimos nas árbores.
-Pero tamén somos moi diferentes – contestou Nyc – Ti tes bico e eu teño dentes. Ti tes
plumas e eu, pelo.

-Inda así, podemos ser amigos. ¿Que che pasou, por que chorabas?
-Alguén cortou a árbore onde eu vivía... quedeime sen casa. Non sei que farei –
contestou Nyc moi triste.
-Non te preocupes. Voute axudar.

-¿Como?
-¿Ve-lo meu bico? – dixo orgulloso Piki – Pois é tan forte que podo facer buratos nos
troncos das árbores. Así é como fixen a miña casa.
-¿E podes facerme unha nova a min?
-Claro que si. Empezarei agora mesmo.

Piki empezou a picar sen parar nunha árbore que
estaba preto. Estivo todo o día traballando, pica
que te pica. Cando chegou a noite, estaba moi
canso, pero o novo refuxio de Nyc estaba feito. Sen
embargo, foise durmir sen cear polo cansazo.
Nyc estaba moi ledo co se novo refuxio. Pero o
coitadiño de Piki, non comera nada en todo o día.
Nyc tivo unha idea.

Ó dia seguinte, cando Piki espertou, ruxíalle o bandullo. Estaba famento, e seguía
esgotado de tanto picar e sen forzas para saír cazar insectos. Asomouse á entrada do seu
burato e levou unha gran sorpresa. Alí había unha morea de insectos. Nyc colléraos para
el durante a noite.
E así é como naceu unha gran amizade entre Nyc o morcego e Piki o pica pau.

MORAL: Pese ás nosas diferencias, sempre podemos ser
amigos e axúdano-los uns ós outros.

Pygma e as pragas

Como cada ano, a primavera achegábase máis e máis. Era a estación favorita de Xela,
todo estaba cheo de flores, cada cal máis fermosa. Habíanas vermellas, brancas e
amarelas, pero as menos comúns eran as azulousas... ¡¡¡Vaia cousas!!!
Ademais, na primavera era cando volvía Pygma e a súa familia. Pygma é unha pequena
quiróptera, ou sexa, unha morceguiña. Ó primeiro, Pygma vivía nunha fenda na casa de
Xela, pero cando a nena a descubriu, fíxolle unha caixa niño para ela e toda a súa familia.

Tódolos anos Pygma volvía con máis e máis familiares, especialmente curmáns que
naceran o ano anterior. Xela estaba desexando vela de novo, pero cousa rara... este ano
soamente apareceron Pygma e tres ou catro familiares.
-¿E logo, que foi Pygma? Viñestes moi poucos este ano. Vai quedarvos grande a casa –
dixo Xela.
-Ultimamente as cousas nos van moi ben, Xela – dixo Pygma moi preocupada – O ano
pasado non te dixemos nada por non te alarmar, pero é que cada vez hai menos insectos
na túa vila. Usan tantos insecticidas nos campos e hortas que vai sendo imposible
encontrar algo para comer. Ademais, ¡Saben que dan noxo!

-Ufff xa imaxino – dixo Xela poñendo cara de noxo –
¿E que ides facer?
-Pois a maioría dos meus curmáns fóronse para unha vila abandonada, por alí...
Outros fóronse vivir á fraga.
-Oh, síntoo moito.

Á hora da cea, o pai
de Xela estaba moi
preocupado. Case
nin tocaba a súa
sopa.

-¿Que tes, papá?

Don Luís e os demais arroceiros están inquedos. Este ano hai unha praga de insectos e
está afectando ós arrozais. É posíbel que perdamos toda a colleita.

-Estiveron cavilando e queren usar
insecticidas – explicou o pai de Xela
– pero eu non estou moi de acordo.
Sen embargo, non se me ocorre
outra solución.

-Mmm pode ser que eu teña unha
opción mellor – dixo Xela.
-¿Que pensaches xa? – dixo seu pai

-Agarda e verás. Mañá dilles a todos
que vaian ós arrozais para o solpor –
dixo Xela chicando un ollo a Pygma e
á súa familia que estaban no tellado.

Así foi como ó día seguinte, no anoitecer, Don Luís, os arroceiros, o pai de Xela e algúns
curiosos da vila atopábanse agardando nos arrozais. Ó pouco, apareceu Xela.
-Pódese saber que andas a inventar? Isto non é un xogo –
Recriminoulle seu pai.
-Ti tranquilo papá. Xa verás que vai saír todo ben...
O sol agochábase pouco a pouco, cando un neno berrou:
-¡Mirade, alí!!! – sinalando cun dedo os arrozais.
-Isto é o fin – dixo un arroceiro – É a mosca branca.
A colleita perderase.

Unha mesta nube de cor cincento empezou a alzarse sobre os campos, nesa época
anegados pola auga do río. A mosca branca é un insecto que pon seus ovos nas espigas
do arroz e despois as súas larvas comen a planta.
A nube de moscas brancas elevouse un pouco máis achegándose ós arrozais. Cada vez
estaban máis preto. Os arroceiros miraban arrepiados a escena. Ían perde-la colleita de
non pasar nada.
-Hai que fumigar sen falta – berrou un deles.
-Vou polos insecticidas – respondeu outro.
-Non vai ser necesario – dixo Xela moi segura de si mesma.

Nese momento dende as casas achegadas, dende a fraga e dende tódolos lados,
empezaron a saír uns pequenos puntos negros movéndose a unha velocidade de vertixe
coma lóstregos. ¡Vaia maneira de voar e esquivar! ¿Pero que era aquelo? E ían a toda
presa ós arrozais. Ían chocar coa nube de moscas.
-Son morcegos – dixeron ó unísono.

Adiante, Pygma… ti podes, pensou Xela, mirando a escena coma enfeitizada, coma
tódolos demais.
E Pygma e os seus amigos voaban cazando a mosca branca, dun lado para outro,
movéndose coma raios. Estiveron a comer durante horas ate que a nube de moscas
volveuse tan pequena que desapareceu.

-Ufff… non comera tanto dende hai moito tempo.–
dixo Pygma fregándose o bandullo cheo.
-Si, pero seguro que mañá volverán – dixo Xela.
-Pois aquí estaremos nos – respondeu Pygma – Meus curmáns e máis eu controlarémola praga. Non creo que rematemos con ela, pero de seguro que os manteremos a raia.

E así foi como os arroceiros e os morcegos fixeron un pacto. Os morcegos ían comer
tantos insectos como puideran, para controla-las pragas, mentres que os arroceiros non
ían usar tantos insecticidas, e lles darían un fogar ós seus pequenos axudantes. Deste
xeito, fixeron caixas coma a que tiña Xela na súa casa e as puxeron por tódolos campos
e hortas de arroz, para que os morcegos puideran vivir nelas.

FIN

Rhino e a súa cova

Nun monte mediterráneo, entre piñeiros, aciñeiras, espartais e romeiros, abríase
no chan a Cova da Curuxa... ¡Coidado se te empuxan!

Dentro da cova, ó fondo á dereita, abríase unha pequena galería cun enorme lago
de auga por baixo. E no teito, pendurando das súas pequenas patiñas, estaban os
morcegos.

O inverno fora largo e Rhino e os seus amigos pasárano durmindo na súa queda e
solitaria cova.
Pero cando chegou a primavera, todos espertaron do largo sono. Estaban famentos e
tolos por saír cazar insectos.

A Rhino gustábanlle moito as avelaíñas…era o seu prato favorito.
Despois de espreguizarse os finos ósos e lavarse correctamente a cariña coma lle dicía
sempre a súa mai, Rhino estaba disposto a saír da Cova de Curuxa…¡Coidado se te
empuxan!
Así que botoulle unha carreira ata a saída ós seus amigos, ¡a ver quen gañaba!
Pero ¡Ou, non! Cando acadaron a saída, a cova estaba tapada en non podían saír.

-¿Que haberá pasado? –preguntouse Rhino.
-¿Por que non podemos saír, Rhino? – preguntoulle o seu curmán pequeno Hippo.

-Non sei.
-Pero, de non saír, non poderemos comer – dixo asustado Myo, que era un morcego moi
larpeiro… aínda que algo cagón.
-¿Non haberá outra saída? – dixo Miniopterus, un morcego moi pequeno que tiña ese
nome polo seu avó, aínda que todos chamábanlle Mini.
-Penso que non – dixo Rhino – Preguntémoslle ós maiores, eles coñeceran a cova mellor
que nos.

Rhino e os seus amigos foron outra vez á galería onde aínda durmían os seus pais.
Preguntáronlle os pais de Rhino, pero eles non lembraban ningunha outra saída. Os
pais de Hippo tampouco. Ós pais de Myo non lle puideron preguntar porque aínda
durmían. Fóronlles preguntar ós familiares de Mini que se reuniran alí coa familia vida
de diferentes lugares... total, este ano só viran uns 1.000 parentes, case nada
comparado con outros anos. Pero eles tampouco sabían nada.
-Ufff, ¿que imos facer agora? Eu teño fame – dixo Myo.
-Non sei – respondeu Rhino – está claro que non podemos saír por aí. Imos á procura
doutra saída.
-De acordo, eu irei pola galería da esquerda – dixo Mini – Myo que vaia pola dereita e
Rhino, pola de embaixo. Ti, Hippo, mira a ver se hai algunha fenda na saída principal.

E así foi como repartiron o traballo. Mini era pequeno pero moi afouto e sempre
organizaba a cuadrilla cando saían a comer.
Pero nada. Por moito que buscaron y buscaron, non atoparon outra saída. Así que
volveron á galería do fondo á dereita e puxéronse a repousar pendurados do teito.
Voaran durante moito tempo e estaban esgotados. E por riba, estaban famentos.
E así pasaron moitos días e nada. A Cova de Curuxa ¡Coidado se te empuxan! seguía
pechada e sen poder saír.

-Rhino, ¿Que podemos facer? – preguntou preocupado Mini – Se non saímos pronto e
comemos, todos morreremos de fame.

-Non sei, Mini. Agarda un momento… – dixo pensativo – ¡Claro! Canda este tempo
sempre ven Carmela, a pequena espeleóloga de pelo rubio. De seguro que cando veña
visitarnos este ano, verá que a entrada está pechada e quitará as pedras.
-¿E si non pode? – contestou Myo moi preocupado.

Volveron pasar varios días e sen novas de Carmela. Rhino e seus amigos estaban moi
tristeiros. De súpeto, unha pequena luceciña alumeou debilmente a cova. Rhino non
tiña moi boa vista, tiña que mercar uns anteollos, pero parecía que a luz achegábase a
eles.
E, de a pouquiño, a luz fíxose máis e máis grande.

Carmela – berrou de ledicia
Rhino – Veu rescatarnos.

E así era. Carmela viña con
outros amigos seus.

-Ola Rhino, ¿Que tal?
-Ola Carmela. ¿Que pasou? A
cova estaba bloqueada en non
podiamos saír.

-Houbo un desprendemento e unhas enormes pedras pecharon a entrada. Pasamos
varios días traballando para quitalas todas. Pero xa o acadamos.
-¡Que ben!!! Grazas por axudarnos. A ti e ós teus amigos. Esta noite poderemos saír a
cazar – dixo Myo, que xa se estaba lambendo de pensar nos insectos que ía comer.
E así, Rhino e tódolos seus amigos salváranse e non quedaran atrapados, grazas a
Carmela. E pola noite, Rhino, Hippo, Myo e Mini…e tódalas súas familias puideron saír
da Cova da Curuxa... ¡Coidado se te empuxan!
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