“FANTASMAS, BRUXAS E
VAMPIROS NUN ESCURO
CORREDOR”
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excursión de “Fin de curso” era moi especial para os alumnos

e alumnas maiores do colexio. Ese ano decidiran ir de acampada ás
aforas de Vilapazos de Arriba. Prepararon as súas mochilas e maletas
e, de mañá cedo xuntáronsetodos para subir ao autobús.
A viaxe foi longa e algo pesada e, cando xa caía a noite, chegaron ao
seu destino.
Nada máis baixar do autobús, empezaron coa dura tarefa de
montar as tendas de
campaña e, rendidos co
sono botáronse a
durmir.
Non pasaran dúas
horas cando escoitaron
uns ouveos lonxanos e,
atemorizados,
quedaron agochados
nas súas tendas.
Á mañá seguinte
falaron daqueles
ouveos mentres
almorzaban. Decidiron
facer uha saída ao
bosque pola noite; así
que pasaron o día
preparando o material
necesario: lanternas,
barriñas enerxéticas
(por se tiñan que comer
algo), cantimploras,
botiquín, o espantabruxas, un colar de allos, o aspira-fantasmas e sabas vellas.
Despois da cea colleron as mochilas e empezaron a aventura: TODOS
A INVESTIGAR! ¿Que pasaría nas entrañas do bosque?
1

Foron internándose e, logo de media hora de camiño, viron unha
tenue luz branca; era a néboa que envolvía un vello edificio abandoado:
o antigo colexio da vila.
Un moucho pousado no cartel do colexio esperaba aos rapaces
UUUuuuu,
UUUuuuu... Tan
pronto como se
achegaron a el
envolveunos un
pequeno tornado e,
de súpeto, ante
eles apareceu unha
enrugada e vella
muller de pelo
canoso, cun candil
na man. As arañas
saían do seu peto e
unha delgada serpe
prateada de ollos
vermellos adornaba
o seu pescozo.
Puaggg!
-Fóra de aquí,

mocosos! –berrou

a vella.
-Perdoe, señora,
estabamos investigando uns ruídos que escoitamos onte pola noite.
-Aquí non hai ruído e non queremos estranos. Fóra de aquí!!

Os nenos, facéndolle ver que estaban asustados, retrocederon e,
a través da espesa néboa, bordearon o edificio e chegaron á parte
traseira. Por unha das fiestras viron un corredor escuro con
fantasmas, bruxas e vampiros. Máis fantasmas entraban e saían pola
cheminea; outros vampiros voaban sobre as súas cabezas. Mentras, as
bruxas do corredor preparaban asquerosas apócemas.
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Os nenos
xuntáronse e
planearon vestirse
de fantasmas e así
poder entrar na
vella ruína e
resolver o
misterio.
Coas súas sabas, e
ben camuflados,
coáronse no vello
edificio e
chegaron ao
corredor.
As bruxas
custodiaban un
libro dos
maleficios e
desconxuros co
que antano
encantaran a vella
escola. Agora
tocáballes a eles
utilizar o espantabruxas e o aspira-fantasmas.
Para os vampiros colgáronse os colares de allos e, tan pronto
como estes empezaron a cheirar, os vampiros non dubidaron nin un
segundo en saír disparados e meterse no libro.
O espanta-bruxas funcionou á perfeción, de marabilla, tal e
coma eles pensaran: as bruxas espantadas parecían ter metido os
dedos en todos os enchufes á vez; desprendían raios e fume e
bailaban coma se tocasen unha estropeada guitarra eléctrica. Non o
soportaron máis e buscaron refuxio no seu adorado libro. Só
quedaban as fantasmas; eran máis escorregadizas polo que os nosos
amigos e as nosas amigas tiveron que poñer a todo gas o aspirafantasmas, que enseguida quedou gordo coma un hipopótamo que
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acaba de merendarse cen quiliños de herba con dúas árbores en salsa
de champiñóns.
Os nenos colleron rapidamente o libro e, nese momento, o
colexio volveu á súa normalidade. De súpeto as aulas enchéronse de
luz e nenos, nenas, mestres e mestras paseaban polos corredores e
traballaban nas aulas coma se nada tivese ocorrido.
Do peto dunha vella e enrugada conserxe de pelo canoso
colgaban unhas chaves cun chaveiro de araña plástica; locía un fino e
fermoso colar prateado con dous rubíes e na man portaba unha
pequena lanterna de propaganda. Achegouse a eles sen apartar os
ollos do libro que abrazaban e dixo con aire misterioso:
-Ah! Atopastes o libro. Mira que levabamos tempo sen saber onde
estaba. Moitas grazas, xa llo dou á bibliotecaria para que o garde no
seu sitio co resto dos libros.
Todos comprenderon que non acabaran o traballo; unha bruxa
seguía solta polo colexio. Miráronse, e coma se o tivesen planeado,
sacaron o espanta-bruxas, abriron o libro e nun pispás a bruxa
comezou a botar fume, a estirarse e encollerse en todos os sentidos
ata que un pequeno tornado saiu do libro e envolveuna ata facela
desaparecer.
Por fin estiveron tranquilos, agora si podían descansar. Regresaron ao
campamento e pasaron o resto das súas vacacións disfrutando.
E colorín, colorado, este conto de medo está rematado.
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