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Encamiñouse
o Neno
¡ u*r¡ llürión qro no oco

b-r-lrr

i. drf,n cst ción 3l Vida'
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c quc nistoonsisda,

*t.Vttto-r¡tr

en insuflarlleásfiguras

oo q!

queconelviñande xira

o Xao h fE.

parao Belénda procura,
Quena ir a Begonte

insuflarlles
almae vida

c aquí un 8clén traer,

e enchelosde frescura

¡*s son cincu€nta na orde
.qrc acaban de soerguer.

e plenosde louzanía
fixeranboaandadura
e movementoa porffa

Alf mesmo o DeusMeniño

nesteBelénquexa dura

unha encomendatrafa

cincuentaanosde vida.

de oontar desprendido
acercadun nome que había

Xesústiña moitasganas,

n¡ Chairado seu arrimo

animábaoXosé

c quc poucoscoñecían,

taménaVirxeoarrufaba

por s,arrx)me corrompido

co que o Nenoía facer.

d¡qr,plcs que o utilizan.

O Neno e figurastodas,
tamén María c Xosé,
seguindomoi ben o dogma
e o recto proceder

Xesústiña moitasganas,
animábaoXosé
tamátaVfrxeoarrufaba
co que o l[eno fa facer.

desdea estación"DáVida,,,
única que no ceo está,
como se unha andoriña
os trouxeseno voar.

Estátodo o nacemento
listoparaempezar.
Moigrandeéocontento
comezando
a rodar

Un soprode amor pillaron
en impulsovisceral

ascenfigurasde preto
conalmanovaa estrear.

e tan axiñachegaron
gue non se pode expficar,
por ser cousadoutro mundo
que ninguénpode pensar,
por non ser cousade bruxos
scnón do Deuspatriarcal,
chegarnun soprode amor
é cous¿tan natural
como abrirseunha flor
no decembrosideral.

Movíanseconesmero,
congranprestancia
e afán.
Algunhasconmoito celo
mirabanaosseusirmáns
quetiñancincuenta
invernos
e afndasenseranciáns
ganarano'l(ubileo"
queos xudeosde Xudá
anotiñan de recreo
paraodescansoesolaz,
tendoxa sobreo cello

as ¡maxesao and¡r

e facendoescampar

rlgunha entura quc o taflrpo

paraquetodosno entretanto

¡ todos nos traerá.

fósemosquende escoitar,
figurase convidados

Xesústiña moitasganas,

a estafestado Nadal.

animábaoXosé
tamáraVirxeoarrufaba
oo que o Nenoía facer.

Xesústiña moitasganas,
animábaoXosé

Semellabaunha novela

taménaVlneoarrufaba

e as imaxesa actuar.

co que o J{enofa soster.

Begonteera unha ofrenda
que doabaaos irmáns

Benvidosa esteeventot

os oficios destaterra

BegontedaTerraChá,

dun xeito tan peculiar

quérovosdar acollida

que ensinabapor entregas

maispodomanifestar

as habelencias
da Chá.

nonsertan Chácomodin,
estaterra singular.

Xade relampos
cargados

Porondequeiraqueveñas,

e tronosmanifestar,

montañashasde pasar.

saíuXesúsdo regazo

Sede Abadínou Cospeito,

comounhaluzprincipal,

Castrode Reie Bazar.

os meteorosacalando

Begonte,A Pastoriza,

Rábadee tamén Xermar

procedede "\úallaturam",

e da mesmiñaVilalba

'valadura",de "vala/'

tedes que considerar

e sonasmesmasmontañas

que as subidase baixadas

fan.
asquede valados

sobrepasana fartar

Polooeste,nortee leste

aquiloque aprendemos

sonestasquesedirán:

como liña horizontal

Lobae Covada Serpe,

e sirvade testemuña

Carbia,Toxizae Xistral,

paraser Chairalongal.

pololeste,
Rematando
Meirae de Nedao Cordal.

Por iso non é acaído
chamarllea TerraChá

Valurahaiqueapelidarlle

posto que non representa

a todo o que dentroestá,

a verdadeao nomear

asíse lle nomeousempre

esta comarcaque alberga

dousséculosatrás

desniveisao viaxar.

e por isovolodigo

Aíndaun dos Mandamentos

queempecedes
a chamar

proclama:"Non mentirásr,.

co seunomeprimixenio
e que substitúeá Chá.

Comodebemoschamarlle
orrtrosí de Terra Chá?

Pormoito que a vósdoa,

O ¡cr¡ nomc é A VAIURA,

os habitantesda Chá

euc no l¡tín cuhural

eVALURAS
sonVALUROS
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:a-.: ¡ f-- :- r: ¡:--aDcnvcdesnelas figuras
que estana representar
os oficiosda VALURA
senoutra leriaalcumar.
Todosson traballadores
e da Valurairmáns
como diríaCarballo
que polo ceo andará
preguntandoa este DeusNeno
co seu bo manifestar
se Euquixeseser Valuro,
moito lle ía gustar,
por conviviren Begonte
perantetodo o Nadal.

Eu díxenlleque VAIURO
tíñameque amentar,
por levarcincuentaanos
na VALURA
e non na CHÁ.

