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Os labores da casa son de todos

Paula Barros. 
Fotos de Arquivo D.P.
Brais e Lucía sabían como pa-
salo ben, pero esa diversión, 
coma todo, tiña un fi n. Can-
do chegaba ese momento no 
que os cativos non sabían que 
facer, botaban horas e horas 
mirando un para o outro sen 
dicir nada.
Un deses días, a rapaza pre-
guntoulle ó seu irmán: “có-
mo será que mamá sempre 
ten algo qeu facer?”. Desde 
ese momento, os cativos co-
mezaron a fixarse en todos 
os labores que a súa nai facía 
diariamente: entre recoller, 
lavar a louza ou facer as ca-
mas pasáballe o día e chega-
ba á noite moi cansa.
A Brais e Lucía non lles gus-
taba ver á súa nai así, polo 
que sentiron que debían 
comezar a axudala. Dese 
modo, un día os cativos er-
guéronse ben cedo e, tras 
facer as súas respectivas 
camas, colleron un pano e 

cunha sorpresa moi agra-
dable. Nada máis levantarse 
e percorrer a casa, Isabel ía 
vendo os mobles relucir, al-
go que pensaba que era froito 
da súa imaxinación. Cando 
entrou na cociña, veu como 
o seu almorzo a esperaba e 
volveuse sorprender. “Qué 
estaba pasando?”, pregun-
tábase a muller.
Mentres Isabel quentaba o 
almorzo, Brais e Lucía corre-
ron a facer a cama para que 
ela tivese unha tarefa menos 
na que esforzarse.
Isabel rematou de almorzar 
e, como os rapaces previran, 
dirixiuse á súa habitación 
para vestirse e ordear un 
pouco. Nada máis entrar, 
contemplou sorprendida co-
mo a súa cama estaba feita e, 
sobre ela, agardábana unha 
saia, unha blusa e unha cha-
queta, o modeliño preferido 
polos rapaces, que eles selec-
cionaran para que a súa nai 
se vestise ese día.
Mentres a nai se vestía, ós 
cativos deulles tempo de 
recoller a louza do almorzo, 
lavala e secala. Como os mo-
bles estaban limpos, e a súa 
cama feita, Isabel decidiu to-

Varrer, secar a louza, facer as camas ou poñer a mesa son pequenas ac-
cións que se deben repartir entre todos os membros da familia. A idade non 
é escusa, pois os máis pequenos poden colaborar nas tarefas máis sinxelas

un plumeiro e puxéronse a 
limpar o po. Comezaron po-
las mesiñas máis baixas, e 
seguiron polos mobles máis 
altos ós que, para alcanzalos, 
víronse na obriga de achegar 
unha cadeira sobre a que se 
subiron.
Cando os irmáns remataron 
de limpar o po, entraron na 
cociña e colleron un pano pa-
ra secar a louza que a súa nai 
lavara a noite anterior trala 
cea. A continuación, sacaron 

unha taza, unha culler, un 
pouco de leite, cereais e doces 
para que, cando a súa nai se 
levantase, tan só tivese que 
quentar o almorzo. 

Un pouco de axuda
Chegaran as dez da mañá, 
momento no que Isabel, a 
mamá dos cativos, se levan-
taba cada día para comezar 
cos labores. Sen embargo, o 
que a muller non sabía era 
que, esta vez, se ía atopar 

Unhas si, outras non
Existen algunhas tarefas que 
poden ser perigosas para os 
cativos. Se os rapaces insisten, 
por exemplo, en prasar o ferro, 
o máis correcto é motivalos di-
cíndolles que aínda non son o 
suficientemente maiores pa-
ra facelo, pero que algún día o 
serán. Deste modo, os cativos 
irán preguntando cando che-
gará ese momento.


