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Os Bolechas están na casa
das curmás Sarela e Ying e
do curmán Kofi. Observan
un paxaro que se pousou na
póla da árbore. Chispa está
tamén a observar o paxaro
con Lusco e Fusco, os cans
da casa.
–É un paporrubio. Ven todos
os días pola nosa horta –di
a Sarela.
–E se lle facemos una casa
de madeira? É inverno e se-
guro que ten frío –di Loli.



Loli ten razón! Van todos co-
rrendo ao alboio a facerlle a
casa ao paporrubio. No al-
boio hai ferramentas e tá-
boas para facerlla.
–Canto mide un paporrubio?
Temos que saber canto mide
para que caiba na casa. Se
lla facemos moi pequena,
non entra –di Ying.
-–Un paporrubio será como
unha pelota de tenis, máis ou
menos! –responde Carlos.
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A casa quedou perfecta! Xa
a penduraron da árbore e
xa se meteu nela o paporru-
bio. Seica tiña frío, pobriño!
–Ollade como entrou! É máis
pequeno que unha pelota de
tenis –di Carlos.
–Pois os ferreiriños son como
unha pelota de ping-pong
–continúa a Sarela, que
sabe moito de paxaros.
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Loli ponse a pensar e, de
golpe, ocórreselle unha idea
xenial.
–Escoitade. Teño unha idea
xenial. E se lles facemos
unha casa de madeira a
Lusco e Fusco e mais a
Chispa? Seguro que lles
gusta durmir xuntos. Así
quéntanse entre eles e non
pasan frío. Porque seguro
que teñen frío como o papo-
rrubio.
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Pili ten razón! A Lusco e
Fusco e mais a Chispa se-
guro que lles gusta durmir
xuntos. É moi divertido.
Aínda que as casas dos
cans son máis grandes que
as dos paxaros e levan máis
madeira. Pero seica hai tá-
boas grandes no alboio.
–Temos madeira de piñeiro,
de carballo, de castiñeiro,
de eucalipto… –explica a
Sarela, que tamén sabe
moito de madeiras.
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Antes de poñerse a facer a
casa, teñen que tomarlles
medidas aos cans. Os papo-
rrubios son, mais ou menos,
como pelotas de tenis, pero
os cans son máis grandes.
Braulio é o encargado de
medilos.
–Chispa mide máis ou
menos como un lobo, e
Lusco e Fusco, mais ou
menos como un raposo.
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A casa quedou perfecta! Xa
a puxeron na horta e xa se
meteron nela Lusco e Fusco e
mais Chispa. Seica tamén
tiñan frío, pobriños!
–Ollade como entraron!
Chispa é igualiño a un lobo
e Lusco e Fusco son iguali-
ños a un raposo –di Braulio.
–E tamén entra Tatá. Tatá
mide máis ou menos como o
año dunha ovella –retruca
Carlos.
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Kofi ponse a pensar e, de
golpe, ocórreselle tamén
unha idea xenial.
–Ezcoitade. Teño unha idea
xenial. E ze facemoz unha
caza de madeira para vivir
noz nela? –di o curmán Kofi,
que é zarabeto e confunde o
s co z.
–Siiiii! Así quentámonos
entre todos e non pasamos
frío. E podemos xogar toda
a noite –berra Carlos.
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E alá van todos ao alboio a
construíren a casa. Unha
casa para persoas é moito
máis difícil de facer que
unha casa para un paporru-
bio. É máis díficil que facer
unha casa para cans.

–Carlos, dáme o martelo,
cando remates de poñer eses
barrotes –di Ying, que está a
aparafusar as paredes.

1918



A casa quedou perfecta! Xa
a puxeron na horta, onda a
de Lusco e Fusco e mais
Chispa. E onda a do papo-
rrubio. E xa se meteron nela.
Seica tamén tiñan frío, pobri-
ños!
–Lusco e Fusco, Chispa e o
paporrubio son os nosos ve-
ciños. Cando necesitemos
sal, ou azucre, ou fariña, ou
calquera outra cousa, pode-
mos pedirlle a eles –di Pili.
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A casa quedoulles perfecta
por fóra e por dentro. Ten
cama, escaleira para subir
ao sobrado, mesa... Tamén
ten tarima de madeira!

–E sabedes unha cousa?
Tiven outra idea xenial. Pode-
mos facer un bambán de ma-
deira para poñer na horta.

–Siiiii! Podemos facer tres:
un para persoas, outro para
cans e outro para paxa-
ros! –berra a Sarela.
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Ei! O burro da casa dos cur-
máns está á porta, co porco
e mais as galiñas.

–Seguro que teñen frío e que-
ren que lles fagamos cadan-
súa casa –di a Sarela.

–Pois as casas do burro e o
porco teñen que ser grandísi-
mas, porque ocupan moito.
Non temos tanta madeira no
alboio! –di Ying.

Pois terán que acomodarse
nas casas que hai!
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A madeira sae das árbores. Córtanse os troncos e sácanse as
táboas.
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Hai moitas especies de árbores e cada unha dá cadansúa
madeira.

Por cada árbore que se corta, plántanse
dúas novas

Castiñeiro Piñeiro Carballo Eucalipto
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Coa madeira das árbores fanse moitas cousas: mobles,
embarcacións, papel, lapis, xoguetes...

As árbores tamén nos dan outros produtos: landras, piñas,
cogomelos, castañas, noces...
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Nas árbores aniñan moitas aves e se acubillan nelas outros animais.
Tamén nos dan sombra. Temos que querelas e coidalas moito.

Cando arde un bosque é como se se lles queimase a casa a
todos os animais que viven nel. Temos que evitalo!



A casa dos Bolechas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cuarto de mamá e papá Bolechas Cociña Corredor

Cuarto dos Bolechas Sala de estar Cuarto de baño

Balcón interior Comedor Entrada
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