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Rigoberto, o varredor

Aquela fría mañá de outono, Rigoberto 
púxose a varrer as follas caídas da árbo-
re da praza. Levoulle un bo anaco, porque 
era unha árbore moi grande. Xuntounas 
todas nunha gran morea. E sucedeu que, 
como a árbore quedou completamente es-
pida, agarrou frío e espirrou, e co espirro 
desbaratou a morea de follas, e Rigoberto 
o varredor anoxouse moito.
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A froiteira

Na froitaría de Xiana entrou unha señora.
—Bo día. Pode vostede poñerme, por 

favor, un pemento vermello?
A Xiana, a froiteira, xa non lle queda-

ban pementos vermellos. Soamente lle 
quedaban dos verdes. Así que Xiana co-
lleu un pemento verde e díxolle:

—Guapo! Máis ca guapo! Pero que 
guapo es, meu amor!

Entón o pemento verde púxose ver-
mello. Xiana meteuno nunha bolsa, pe-
souno e entregoullo á señora, que marchou 
toda contenta co seu pemento vermello.
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Matías, o reloxeiro

Na reloxaría de Matías entrou unha 
nena. A nena tiña no seu pulso esquerdo 
un reloxo pintado con bolígrafo. A nena 
díxolle a Matías:

—Señor, o reloxo está parado.
Entón Matías colleu un bolígrafo e 

pintoulle unha pila, e o reloxo púxose a 
funcionar.
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O peiteador

Unha moza de pelo negro foi ata o salón 
de peiteado de Adolfo e dixo que desexa-
ba tinguir o pelo de branco. Adolfo era un 
gran peiteador, pero moi lento. E resulta 
que, mentres buscou as tinturas e prepa-
rou todo o material pasou tanto tempo 
que a moza de pelo negro fíxose velli-
ña e púxoselle todo o pelo branco, e xa 
non precisou que Adolfo llo tinguise de 
 branco.
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O bombeiro

Os bombeiros acudiron a un grande in-
cendio. Xosé, o bombeiro, púxose a can-
tar mentres traballaba. O seu capitán ri-
foulle:

—Non se canta mentres se traballa!
E pasou que Xosé cantaba tan mal que 

empezou a chover, e choveu tanto que 
apagou o incendio, e o capitán abrazou a 
Xosé efusivamente mentres todos o acla-
maban.
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Pedro, o mecánico

O exame final na Escola Superior de Me-
cánica de Automóbiles consistía en volver 
montar un coche totalmente desarmado, 
peza a peza. Pedro dispúxose a montar 
o coche e ao final sobráronlle pezas. Os 
seus compañeiros ríronse del.

—Vaiche caer un suspenso ben gordo! 
—mofábanse.

Pero entón resultou que Pedro, coas 
pezas que lle sobraron, fixo outro coche, 
e o profesor púxolle un 10.




