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Dez piratas
Gloria Sánchez 

Ilustracións de Montse Gisbert





A Mariña, como non!
Que chegou hai nada a bordo  

da nao Lurdes, comandada polo  
almirante Ghelo





9

10
piratas

Eles eran dez piratas:
os máis feos,
os máis brutos,
os máis malos,
os máis sucios.
Cobizosos coma ratas.
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Saíron do porto un día
a bordo do Marabillas 
un bergantín
desgraciado;
un canón,
dous balotes
e tres buracos na quilla
cegados con calcetíns.

Onde van os dez piratas?
Onde os dez piratas van?
Van na busca dunha moza?
Non tal!
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Van ao cálido Caribe
poñer unha churrascaría
de polos fritos e ron?
Non, non!

Onde van os dez piratas?
Onde os dez piratas van?
Van na busca dun tesouro;
mellor dito, raspiñar…
O Marranchiño de Ouro. 
Aaaaaaaaah!
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—Grou-grou!
Marranchiños
que alá vou!
—berrega o papagaio.

Dez piratas e un papagaio
a bordo do Marabillas
entoan unha cantiga:
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Son un tipo trapalleiro
teño a pata de piñeiro.
Gho-gho-gho!
Son o terror
dos océanos e mares
e dos ríos navegables 
desde o Miño ata o Xapón.
Gho-gho-gho!

—Si, Capitán! Mande, señor…!
—Mariñeiro, fogo que te criou!
Que saiba toda a contorna
que aquí chega o Marabillas
con brava tripulación.
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Orella de Cachucha,
un pirata un chisco xordo
e novel na profesión,
botou ao mar o perdigón,
gardou a pólvora no peto
e meteuse no canón.
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Prendeu lume, o moi trosma,
nos baixos do pantalón. 
Bumbaaaaaa!
Un pirata a reacción
alcumado O Estalote!

E daqueles dez bandallos
nada máis quedaron nove.

E un papagaio:
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—Grou-grou!
Marranchiños
que alá vou. 




