
CONTO TRADICIONAL: Os sete cabritos 

Había unha vez unha cabana no medio do bosque na que vivían felizmente a mamá cabra cos 
seus sete cabritos.  

Un día mamá cabra tivo que ir á cidade, pero antes de marchar, advertiulle aos seus fillos: 

— Portádevos ben e non lle abrades a porta ninguén.  

O lobo feroz que os estaba axexando, ao escoitar aquilo, agardou a que mamá cabra estivera 
lonxe e foi petar a porta da casa dos cabritos. 

—  Quen é? — preguntou o irmán maior. 
— Ola, meus neniños! Son a vosa mamá. Abride, que vos traio un regaliño. — dixo o lobo coa 

súa rouca voz tratando de imitar a mamá cabra. 

O irmán maior estaba a piques de abrirlle a porta cando o máis pequeno dixo: 

— Esa non é mamá. Mamá ten a voz máis fina. Ti es o lobo, fóra de aquí! 

O lobo marchou moi amolado e foi tomar claras de ovo para facer a súa voz máis suave.  De alí a 
un intre, volveu de novo petar na casa dos cabritos: 

— Ola, meus queridiños! Son mamá. Abride, que veño cargada.  

Con aquela voz tan doce os cabritos creron o lobo, pero o máis pequeno dixo: 

— Non me parece a voz de mamá. Asoma a pata por debaixo da porta.   

O lobo asomou a pata pero ao ver aqueles pezuños tan negros os cabritos berraron: 

— Lisca de aquí, ti non es a nosa nai! Ela ten as patas brancas. Ti es o lobo que nos queres papar. 

O lobo marchou moi anoxado e meteu as patas nun saco de fariña para facelas máis brancas.  

— Ola, meus reis. Son mamá. Xa estou de volta da cidade. — dixo o lobo mentres asomaba as 
patas brancas por debaixo da porta. 

Cando os cabritos viron aqueles pezuños tan brancos coma a neve decidiron abrir a porta, pois 
efectivamente, aquela tiña que ser a súa nai. Pero cando abriron descubriron aterrados que en 
realidade era o lobo. Os cabritos intentaron fuxir e agocharse, pero o lobo foinos atopando e 
papando sen miramentos un por un. Así fixo ata seis veces, pero o cabrito máis pequeno, que era 
moi pillabán, agochárase na caixa do reloxo, onde o lobo non o puido atopar.   
 
Despois desta enchente, o lobo estaba tan canso que foi a beira do río botar unha soneca. 
Pouco despois, mamá cabra chegou a casa e atopou todo patas arriba. Non había rastro dos seus 
fillos ata que escoitou unha voz chamar dende o interior do reloxo:  

— Mamá, axúdame, estou agochado na caixa do reloxo. O lobo enganounos e papou a todos os 
meus irmáns. — dixo o cabrito máis pequeno entre saloucos.  

Entón, mamá cabra colleu unhas tesoiras, un carrete de fío e unha agulla e foi canda o lobo na 
beira do río. Alí, con moito coidado, abriulle a barriga ao lobo e foi sacando un por un aos seus 
fillos. O lobo era tan larpeiro que os tragara sen mastigar. E para que aprendese a lección, 
decidieron encherlle a barriga con pedras. Deste xeito, cando o lobo espertou e foi beber ao río, 
caeu a auga con tanto peso que tiña dentro. 

E así foi como mamá cabra e os seus cabritos volveron para casa felices.  

Colorín colorado, este conto está rematado. 


