
  

Mamá e Papá estaban 
mirando a televisión  
cando Mamá dixo: 
“Estou cansada,  é tarde, 
voume deitar". 



  

Foi á cociña a preparar os 
bocatas para o día seguinte. 



  

Puxo no vertedeiro os cacharros, sacou a 
carne do conxelador para a cea do día 
siguinte 



  

Controlou se quedaban bastantes cereais, puso 
as culleres e as cuncas do almorzo na mesa e 
deixou preparada a cafetera. 



  

Meteu a roupa sucia na lavadora, 
planchou unha camisa e  coseulle 
un botón, recolleu os xoguetes, 
deixou a cargar o teléfono e gardou 
a guía telefónica. 



  

Regou unha planta e 
atou a bolsa do lixo. 



  

Bostezou e marchou ao 
dormitorio. 



  

Parou un momento para  escribir unha nota á  
mestra, contou o diñeiro para a excursión e 
colleu un libro que estaba debaixo da cadeira. 



  

Firmou unha felicitación para un 
amigo, escribiu unha nota para o 
panadeiro e colocou todo xunto ao seu 
bolso. 



  

Mamá despois 
lavou a cara coas 
toalliñas,  puso 
crema anti-enrugas 
e lavou os dentes. 



  

Papá gritou: 
“Pensaba que estabas indo para 
cama". 
"Estou indo", dixo ela. 



  

Puso un pouco de  auga para o can 
e sacou o gato ao balcón, cerrou a 
porta con  chave e apagou a luz da  
entrada. 



  

Botou un ollo ao pequecho e apagoulle a luz, 
recolleu a camiseta e os calcetíns para 
levalos ao cesto da roupa e viu falar conmigo 
que aínda estaba rematando as tarefas por se 
precisaba axuda. 



  

No dormitorio apagou o seu 
ordenador  e preparou a roupa para o 
día seguinte. 



  

Engadiu tres cousas na lista de 
cousas urxentes. 



  

Nese momento, Papá 
apagou a televisión e 
anunciou: “Voume 
deitar!". E fíxoo. 



  

Algo extraordinario?



  

    E agora…



  

Vai para cama!!!



  

Fotos de
Chema Madoz 
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