
 

O SOÑO DE CHISPA 
 
 
Era unha vez unha aldeíña chamada Arco da vella, coas súas casiñas 
de pedra e o seu precioso campo de xirasoles. 
Entre todos había un que destacaba pola súa solidariedade. O seu 
nome era Chispa e encantáballe ler. 
Soñaba con poder viaxar algún día e coñecer todos os lugares que 
aparecían nos libros. Pero iso era imposible para unha planta, non 
podería vivir se a arrincasen da terra.  
Con todo, todos temos algo máxico dentro que se chama 
imaxinación. Grazas a ela podía percorrer cada recuncho do mundo. 
O día que comezaba o verán, celebrábase en Arco da vella a Festa 
das Flores. Todos os xirasoles peiteaban os seus pétalos e ensaiaban 
para o gran baile. 
A Chispa encantáballe bailar, pero sempre o facía con moito coidado: 
—Dáme medo que se me caian as pipas, poida que alguén as 
necesite para alimentarse. 
—Que solidaria es Chispa! Sempre estás a pensar en axudar aos 
demais — dicíanlle. 
Cando se fixo de noite e a festa rematou, un grupo de ocas, que 
viñan desde moi lonxe, pasaron voando por Arco da vella. Entre as 
aves estaba Fito. 
Levaban moitas horas voando sen parar e Fito tiña moito soño. Sen 
darse conta, durmiuse mentres voaba, e aos poucos foi caendo. De 
súpeto, boooommm!, chocou contra as ramas dunha árbore e caeu á 
beira de Chispa! 
—Ahhhhh! Que me pasou? Onde estou? 
—Tranquilo pequeno —díxolle Chispa — Estás ben? Dóeche algo? 
Fito rompeuse un á e non podía continuar a súa viaxe. 
—Estaba moi canso, empecei a voar moi amodo e quedeime o último 
do grupo. Ninguén debeu verme caer, e ata que non acabe o verán 
non poderán vir buscarme. Estarán moi preocupados por min! 
—Mandarémoslles unha mensaxe co seguinte grupo de ocas que pase 
por aquí dicíndolles que estás ben. Quedarás comigo ata que a túa á 
cúrese, eu coidareite —díxolle Chispa. 
Fito pasou en Arco da vella todo o verán. A Chispa encantáballe 
escoitar a Fito, el viaxara por todo o mundo e contáballe todas as 
cousas que coñecera. 
Cando  acabou o verán, Fito, que xa estaba recuperado, debía deixar 
Arco da vella. Entón ocorréuselle unha gran idea. Sería unha sorpresa 
para Chispa! 
Ao día seguinte unha chea de ocas chegaron voando. Deron as grazas 
a Chispa por ser tan solidaria e coidar a Fito.  
Chispa estaba moi contenta porque Fito volvía reunirse co seu grupo, 
pero tamén moi triste porque tiñan que separarse. 
Entón Fito díxolle: 
—Chispa, non esteas triste, viaxarás comigo e coñecerás todos eses 
lugares que sempre soñaches coñecer. 



 

 
 
 
 
—Viaxar? Pero Fito, eu non podo moverme de aquí, son un xirasol.  
—Pero hai moitos xeitos de viaxar Chispa. Ti tes algo que me 
alimentou durante todo o verán as túas pipas! 
—As miñas pipas? 
—Si, levareimas comigo e ireinas soltando por todos eses lugares 
polos que vou pasar durante a miña viaxe. Neles nacerán novos 
xirasoles grazas a ti. Así o teu soño cumpriuse. Ademais, axudarás a 
moitos animais para alimentarse. 
Chispa estaba feliz, fora solidaria, ofreceu a súa axuda a quen o 
necesitou e sempre pensou nos demais antes que, nela, por iso 
chegou o día en que o seu soño se cumpriu. 
 


