
““EERRAA    UUNN    CCAASSTTIILLLLOO……””  

ÉÉrraassee  qquuee  ssee  eerraa  uunnaa  pprrooffeessoorraa  qquuee  vveennííaa  aa  nnuueessttrraa  ccllaassee  aallgguunnooss  ddííaass..  

EEllllaa  eerraa  rruubbiiaa,,  mmuuyy  gguuaappaa,,  aa  vveecceess  ttrraaííaa  ssuu  ppaaññuueelloo  eenn  eell  ccuueelllloo  yy  nnooss  gguussttaabbaa  

mmuucchhoo  ttrraabbaajjaarr  ccoonn  eellllaa..    

SSee  sseennttaabbaa  eenn  llaa  aallffoommbbrraa  yy  ccoonn  ssuu  vvoozz  ssuuaavvee  yy  uunnaa  ggrraann  ttrraannqquuiilliiddaadd  

jjuuggaabbaa  ccoonn  ttooddooss  nnoossoottrrooss..    

EErraa  mmuuyy  ddiivveerrttiiddoo  ppoorrqquuee  hhaabbííaa  qquuee  aabbrriirr  llaa  bbooccaa  mmuucchhoo,,  mmuucchhoo,,  oo  

cceerrrraarrllaa  mmuuyy  ffuueerrttee..    

HHaaccííaammooss  ccoommoo  ssii  ttuuvviiéérraammooss  uunn  ccaarraammeelloo  yy  eellllaa  ccoonnsseegguuííaa  qquuee  ttuuvviieerraa,,  

iinncclluussoo,,  ssaabboorr..    

JJuuggáábbaammooss  aa  hhaacceerr  rruuiiddiittooss,,  ¡¡qquuéé  rraarroo!!  SSii  nnuueessttrraa  pprrooffee  ssiieemmpprree  ssee  

eennffaaddaabbaa  ppoorr  eelllloo..    

AAllgguunnooss  ddííaass  nnooss  lllleevvaabbaa  ffrreennttee  aall  eessppeejjoo  yy  aallllíí,,  ¡¡eerraa  uunnaa  rriissaa!!  PPoorrqquuee  ttee  

ppooddííaass  vveerr  hhaacciieennddoo  aaqquueellllooss  mmoovviimmiieennttooss  ccoonn  llaa  bbooccaa,,  llaa  lleenngguuaa,,  ssoopplláábbaammooss  

ppaarraa  aappaaggaarr  vveellaass,,……  

EEllllaa  ccoonnssiigguuiióó  qquuee  nnooss  rriiéérraammooss  hhaassttaa  ddee  llooss  vvaammppiirrooss,,  ttaall  eerraa  aaqquueellllaa  

hhiissttoorriiaa::  ““EErraa  uunn  ccaassttiilllloo,,  ssee  aabbrree  llaa  ppuueerrttaa,,……””  

EEnn  oottrraass  ooccaassiioonneess  nnooss  ddeejjaabbaa  iirr  aa  ssuu  ccllaassee..  UUnn  eessppaacciioo  ppeeqquueeññoo,,  ppeerroo  

eessppeecciiaallmmeennttee  aaccooggeeddoorr,,  ccoonn  uunn  mmoonnttóónn  ddee  jjuueeggooss  ddee  ttaarrjjeettaass  ccoonn  ppaallaabbrraass,,  

ccoonn  ddiibbuujjooss,,……  TTaammbbiiéénn,,  ¿¿ccóómmoo  nnoo??  eell  eessppeejjoo..  ¡¡AAhh!!  YY  eell  oorrddeennaaddoorr  yy  PPeerriiqquuiittoo,,  

aaqquueell  mmuuññeeqquuiittoo  ttaann  eennttrraaññaabbllee,,  ccoonn  eell  qquuee  ttaannttoo  nnooss  gguussttaabbaa  hhaabbllaarr..    

YY……  eell  lleenngguuaajjee  ddee  ssiiggnnooss..  AApprreennddiimmooss  llooss  ddííaass  ddee  llaa  sseemmaannaa,,  llooss  mmeesseess,,  aa  

ddeecciirr  nnuueessttrroo  nnoommbbrree,,……  ¿¿SSaabbééiiss??  AAhhoorraa  mmee  eennccaannttaa  ccuuaannddoo  vveeoo  ppoorr  llaa  tteellee  aa  

aallgguuiieenn  hhaabbllaannddoo  aassíí  ppoorrqquuee  mmee  rreeccuueerrddaa  aa  eellllaa  yy  ttooddoo  lloo  qquuee  nnooss  eennsseeññóó..  

YYoo  mmee  lloo  ppaassaabbaa  mmuuyy  bbiieenn  ccoonn  ttooddaass  eessttaass  aaccttiivviiddaaddeess,,  ppeerroo  lloo  qquuee  mmááss  

mmee  aappeetteeccííaa  eerraa  qquuee  ssee  sseennttaassee  aa  mmii  llaaddoo  yy  mmee  aayyuuddaassee  ccoonn  mmiiss  ttaarreeaass..  CCoonn  

eellllaa,,  yyoo  lloo  ssaabbííaa  hhaacceerr  ttooddoo  yy  aaddeemmááss,,  lloo  hhaaccííaa  bbiieenn..  MMee  hhaaccííaa  sseennttiirr  ccoommoo  llooss  

ddeemmááss..  PPoorr  eessoo  llaa  qquuiieerroo  ttaannttoo..  



SSiieemmpprree  qquuee  ssee  hhaaccííaa  uunn  ccuueennttoo  ddee  lluuzz  nneeggrraa  oo  ssiimmiillaarr,,  eellllaa  ssee  aappuunnttaabbaa..  

EErraa  ccaappaazz  ddee  mmoodduullaarr  ssuu  vvoozz  ppaarraa  hhaacceerr  llaa  ddee  ddiiffeerreenntteess  ppeerrssoonnaajjeess..  LLoo  mmiissmmoo  

ppooddííaa  hhaacceerr  ddee  CCaappeerruucciittaa  qquuee  ddee  uunn  ooggrroo  oo  uunn  cceerrvvaattiilllloo..  YY  lloo  hhaaccííaa  ttaann  bbiieenn  

qquuee  aappeennaass  llaa  rreeccoonnooccííaammooss..    

LLaa  vvii  eenn  ccoommiiddaass  ddee  pprrooffeess  ccaannttaannddoo,,  bbaaiillaannddoo,,  ccoonnttaannddoo  cchhiisstteess,,……CCrreeoo  

qquuee  eess  uunnaa  pprrooffee  ssuuppeerr--ddiivveerrttiiddaa..    

SSiieemmpprree  nnooss  aaccoommppaaññaabbaa  eenn  llaass  eexxccuurrssiioonneess;;  aall  bboossqquuee,,  aall  tteeaattrroo,,  aa  llaa  

ggrraannjjaa..  YY  eenn  llaass  cceelleebbrraacciioonneess  ccoommuunneess  ddeell  ccoollee  lloo  ddaabbaa  ttooddoo..  SSii  hhaabbííaa  qquuee  

lllleevvaarr  uunnaa  ppaannccaarrttaa  aallllíí  eessttaabbaa  eellllaa..    

EErraa  ccoommoo  uunnaa  pprrooffee  ¿¿mmuullttiittrraabbaajjoo??  PPoorrqquuee  ddee  vveerrddaadd  eerraa  ddiiffeerreennttee..  NNoo  

tteennííaa  ssuu  ggrruuppoo  ccoommoo  llooss  oottrrooss  pprrooffeess  ddeell  ccoolleeggiioo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  nnooss  ccoonnooccííaa  aa  

ttooddooss  yy  ssaabbííaa  aayyuuddaarrnnooss  yy  aappooyyaarrnnooss  yy  ccoommpprreennddeerrnnooss  mmeejjoorr  qquuee  nnaaddiiee..  

YY……ccoolloorríínn,,  ccoolloorraaddoo,,  eell  ccuueennttoo  ddee  nnuueessttrraa  pprrooffee  CCaarrmmeenn  hhaa  tteerrmmiinnaaddoo..  YY  

ccoolloorríínn,,  ccoolloorreettee,,  ppaarraa  ttii  uunn  ggrraann  bbeessoo  eenn  eell  mmoofflleettee..  

 

 

 


