


As Historias de PepitA
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Arco das Oríxenes

Aquí comeza unha historia. A historia de Deus. Pero non e do Deus
católico. Este e o Deus de Patñas do Annenismo. A mellor Relixión do
mundo. Pero agora non che contarei sobre ela, sobre iso xa o iras
descubrindo a medida que vaias coñecendo esta historia.

Solo pedirche que te unas a relixión cubrindo o cuestionario que che
deixarei mais abaixo. Sen nada mais que dicir, espero que desfrutes
destas historias.

Enlace ao formulario: https://forms.gle/EMjxfab24h3PH1G38

Todas estas historias están baseados en feitos reais, de persoas membros da
relixión que me contaron as súas experiencias persoais. Igual ata te axuda a
solucionar algún problema. Únete a relixión e igual que os personaxes que iran
aparecendo por aquí, poderás solucionar os teus problemas tendo fe en Deus,
Tendo Fe en Anne.

(Aclarar que os personaxes principais non son persoas reais, senon que unha
mestura das experiencias de todo aquel quen me contou as súas historias de vida.)
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Prólogo, Inicios difíciles.

Había unha vez unha persoa que se chamaba PepitA. Era moi boa persoa e dende
pequena sempre lle gustou facer moitas cousas. Inventou numerosos inventos e,
gustáballe o pocholate e mais tamén pintar.

Xoaniña era a súa mellor amiga pero ela era todo o contrario de PepitA. Era unha
persoa que nunca facía nada, odiaba o pocholate e todo o que tiña que ver coa
pintura. Pero a pesar diso, foron as mellores amigas dende moi pequenas.

As dúas foron sempre á mesma gardería, ao mesmo colexio e ao mesmo instituto.
Menos mal que sempre lles tocou na mesma clase. Tamén tiñan máis amigos pero
nunca duraron xa que todos cambiaban, mudábanse ou enfadábanse. As dúas
sempre criticaran como a xente cambia co paso do tempo e prometeron non
cambiar nunca, ser elas mesmas para sempre. Iso fixo que fosen amigas durante
moitos anos, todo isto ata a presentación do instituto…

PepitA e Xoaniña comezan as clases. moi emocionadas ao coñecer a novas
persoas e poder aprender moito neste novo centro.

Todo foi perfecto ata que se deron conta dun gran erro: non lles tocara na mesma
clase, aínda que prometían ser igual de amigas, nada volveu ser igual…

Pasaron os días e cada vez PepitA e Xoaniña falaban cada vez menos. PepitA non
sabía por que, pero observou como Xoaniña se afastaba cada vez máis dela.
Sempre estiveron xuntas e agora ela desapareceu. Xoaniña non lle fixo caso, cando
falaba con ela facía como que non lle escoitaba e cando a vía non a saudaba.
PepitA, pola contra, sempre intentaba falar con ela aínda que non lle fixese caso.
Sempre intentaba vela e todos os días saudaba. Sempre se reunían para merendar
pero pouco a pouco Xoaniña foi poñendo escusas. PepitA quedou soa. Ela
decatouse de que o que tanto criticaran é o que facía agora Xoaniña.

PepitA estaba triste porque a quen sempre confiou a traizoara. Ela non está segura
de por que. Quizais polos seus novos amigos, polas diferentes clases... Ela só sabe
que cambiou. Os humanos cambian pensou.

Mais nunca se deprimiu e seguiu para adiante. E non foi ata o ano seguinte que
descubrir que todo o que lle pasara non fora en vano. A súa vida cambiou a partir
dese ano. Sabedes que lle pasou? Pois Pronto o descubriredes…
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Capítulo 1, Os Misterios antes da Creación.

Cando pensei que era Deus? Non o sei pero xa hai tempo que cousas estrañas
ocorrían arredor dela. Mais esta historia non sería crible sen algúns testigos que o
confirmaran así que deixo o labor de narrar a nosa Sacerdotisa .

Bueno, pois entón comezarei poñéndovos en situación…

O actimel cuántico, durante o recreo de 3º da ESO:

Deus, rodeado dalgúns dos seus Sacerdotes e mais eu. Estabamos no patio,
descansando despois dunha longa xornada de clases. Deus dispoñíase a beber o
seu actimel, e bebeuno. Non quedaba nin unha gota. Todos viramos que o acabara.
Pero un rato despois, cando nos demos a volta para volver a clases, alí estaba o
actimel! Fóra do bote, fora da barriga de Deus, tirado no chan, sen ningunha
explicación. Foi un acontecemento moi estraño que nós o denominaríamos como o
“actimel cuántico”. A día de hoxe seguimos sen ningunha explicación e tras
descubrir quen era deus en realidade, estivemos de acordo en que quedase como
un dos misterios ou milagres de Deus.

Outro exemplo é A vinganza da marxinación:

Isto non o podo confirmar xa que nesa época eu non existía(Xa contarei esta
historia máis adiante) mais a Sacerdotisa mesma, a que sería ia a futura Patrona e a
Sacerdote na cafetaría cando de repente a Sacerdotisa marxina a Deus e déixaa
soa ante o perigro. Deus, sen darse conta de que os seus poderes xa foran
activados, botou unha maldición á Sacerdotisa por esa marxinación. A Sacerdotisa
non se da conta ata que na seguinte clase de mates, toca corregir. Todos ían en
parellas ao encerado e cando lle toca a Sacerdotisa , non queda ninguén. Quedou
ela soa para corrixir ao que Deus grítalle: “A vinganza da marxinación.” Entón a
Sacerdotisa dase conta dos poderes de Deus, xurándose a si mesma non volvela
facela enfadar.

Nun principio estas historias son moi estrañas, quen diría que todas as explicacións
estarían en torno a unha palabra. DEUS. Quen pensaría que todas as historias que
miña nai me contara eran reais. Quen diría que ao Deus que levaba rezando miña
familia por xeneracións era real. Quizais agora non o entenderedes pero xa veredes
coma toda esta historia ten sentido. Agora PepitA I, Mesías da relixión, se despide
de vós. E preparádevos para as seguintes historias…
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Capítulo 2 , As orixes

Os mesías, os meus confiables mesías. Por un lado a miña man dereita, PepitA.
Despois de min, é a persoa con máis poder. Sempre disposta a axudar a todo o
mundo. Sempre lista para solucionar os teus problemas. A sempre confiable PepitA.
Por outro lado PepitO, outro confiable mesías. Quenes son? Demomento só
sabedes un nome pero non vos preocupedes, eu vos contarei sobre eles pero, para
sabelo, primeiro necesitades coñecer a miña historia, a historia de Deus:

Eu era unha persoa normal, coma calquera outra, iba cazar, pescar, recolectar…
Tamén gustábame moito xogar coas caveiras dos bisontes. Mais todo cambiou
aquel martes, aquel martes na clase de fabricación de ferramentas:

“Oi, ti es Deus.”

“Eu?”

“Si, ti es Deus. Porque non creamos unha relixión?”

“Va, boa idea, creemosla.”

“Que nome podémoslle poñer?”

“Non sei, que tal Annenismo?”

“Soa moito a enfermidade.”

“E Patiñas?”

“Non soa a relixión.”

“Todas a s relixións teñen -ismo…  que tal annestantismo, como o protestantismo?”

“Casi prefiro a enfermidade… e que tal Testigos do Annenismo?”

“Non está mal...”

“Xa sei, PATIÑAS DO ANNENISMO!!”

“ESO, bo nome. Pois queda decidido, a relixión chamarase Patiñas do Annenismo.”

Pois despois de pensar nun bo nome, empezamos a traballar. Primeiro, creamos os
pecados e os mandamentos. Biblia non pensamos nela mais eso o deixaríamos
para máis adiante. Ainda que co tempo os fumos modificando, as bases estaban xa
fixadas. Despois, empezamos a predicala e fomos buscando máis membros. Así,
despois de dias organizandoo todo, o 17 de octubre do ano 8042a.C fundouse
oficialmente a relixión Patiñas do Annenismo.
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Foi unha relixión moi sinxela, todos éramos amigos, falábamos entre nos e ademáis,
axudábanos entre nos cando tiñamos problemas. Foron bos tempos aqueles, o
pasámamos moi ben e nos divertíamos moito. Todo era perfecto mais o bo todos
sabemos que non dura para sempre…

Ano tras ano a miña relixion foi aumentando. Expandiuse por moitos sitios, tanto por
todas as terras do sur coma polas terras ao outro lado da auga. Asi vai pasando o
tempo, todos tranquilos e felices. Todo ata que chega o momento da miña morte.

Sabía que ía morrer, que o destino estaba escrito e non hai quen o decida. Ademais,
eu era deus, puide ver o futuro, ainda así, eu non tiña medo xa que tarde o
temprano, todos morreríamos. Soamente quería facer algo máis pola relixion antes
de morrer. Foron bos recordos con ela, o esforzo de todos. Non quería que coa miña
morte, todo iso foran en vano. Asique púxeme a pensar e elixin un sucesor da
relixión, para que esta puidese sobrevivir durante miles de anos no futuro.

Non tiña dudas, eu xa sabía quen ía a sucederme. A persoa que me axudou nos
inicios, quen me deu a idea da relixión, a única persoa en quen confiaba para toda
esta responsabilidade: Rocío.

Miña morte foi a unha temperá idade, foi cando… mellor deixamos isto para
posteriores historias, o único que importa nese momento e que decidin quen
sucedería miña relixion e transmitiria meu legado polas seguintes xeracións. Será
que miña relixión aguantará por miles de anos ou pronto sera olvidada? Pois moi
pronto o descubriremos…
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Capítulo 3, O mái alá.

Acababa de morrer, mais de repente noto algo estraño. Síntome como frotando no
aire. Todo esta escuro mais nun punto algo lonxe de onde estou, vexo unha luz.
Intento acercarme e pouco a pouco vai facéndose mais grande. Pasan os minutos e
xa podo ver todo o que hai ao meu arredor.

En fronte miña, unha esfera xigante, azul, branca e verde. Outra esfera aínda máis
pequena arredor desta. Ademais, unha enorme esfera amarela, que emite luz e
calor esta no centro.

Estou no espazo. A esfera que hai ao meu carón e a terra. Resulta que todavía non
morrín. Ou si, non o sei mais todavía me queda consciencia. Miro para abaixo mais
as miñas mans son moi transparentes. Parece que realmente agora si son Deus,
son como unha especie de espírito.

Intento crear distintas cousas. Imaxino que tiro unha pedra a Terra. Da miña man
sae unha gran rocha en dirección desta mais non e o suficientemente grande como
para chegar onda ela e desintégrase no camiño. Resulta que teño moitos poderes:
podo cuspir grandes bolas de fogo, crear cuchillas de auga, balas de aire…

Quédome practicando con eles durante un tempo ata que os podo controlar por
completo. Durante este proceso ademais, descubrín que podo tele-transportarme.
Creo que paseime un pouco xa que agora hai numerosas das pedras que lancei
xirando a arredor do sol, pero non pasa nada, cara a terra non van…

Despois dun tempo, decido ir a terra, ver si a miña relixión segue e, sobre todo, ver
canto tempo pasara. Intentei tele-transportarme a unha zona aberta pero non
aparecín no chan, se non que aparecín a varios km do chan. Cando caio, unha gran
polvareda levántase arredor miña, menos mal que non había ninguén cazando…

Vou buscar xente ata que me dou conta de que todo cambiou…

As persoas xa non viven en covas, desprázanse en obxectos estraños, teñen unha
especie de pedras con luz(moi semellantes a lousas) a través das que fala con
outras persoas… Todo cambiara dende que morrin aquela mañá...

Unha voz que sae do que parece unha pedra cúbica di:

“O voo BA2490 con destino Madrid a fecha 7 de xullo do 2000 embarcara en 5
minutos”

Parece que o mundo no que vivía cambiou por completo, pasaron mais de 10.000
anos dende que morrín e xa non sei nin onde se encontra a comida… En fin,
intentarei aprender como vai este novo mundo e mais tarde buscarei se miña
relixión persistiu durante tantos anos.
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Capítulo 4, Unha nova vida.

Estou a 6 de xullo do 2006, xa fan cerca de 6 anos dende que revivín coma un
espírito. Creo que xa aprendín moito sobre este mundo e mañá intentarei
reencarnarme coma un humano normal, xa que agora mesmo, non podo falar con
ninguén. Parece que non poden verme e para poder buscar pistas sobre o
Annenismo necesito falar coa xente.

Antes de nada, teño que repartir o meu poder. Por experiencias anteriores descubrín
que os corpos humanos teñen os seus límites e non poden soportar tanto poder.
Así, a semana de entrar neles, empezan a deteriorarse polo que teño que saír do
corpo. Esta vez, dividirei o meu poder en dúas metades: Unha metade irá para o
corpo onde reencarnarei e a outra metade, a volverei dividir en dous e o gardarei en
dous aneis. Non os poderei usar xa que o corpo explotaría mais así, nunha
emerxencia, tería todo o meu poder. Coa metade do meu poder non podo
tele-transportarme e, mentres o novo corpo non se desarroie o suficiente, non
poderei voar nin tampouco crear cousas moi complexas pero bueno, xa pronto
recuperarei os meus poderes. O primeiro as pistas, logo, o que veña…

Comezo a miña reencarnación…

7 de Xullo, parece que renacín correctamente. Como xa sabía, non podo usar os
meus poderes correctamente pero xa poderei nun futuro. Dentro de arredor de 15
anos creo que o corpo humano xa poderá soportar o meu poder facilmente. A
metade claro…

Van pasando os anos e sigo sen ningunha pista. Hai veces que parecía que si pero
todas falsas pistas. Ao parecer miña relixión non prevaleceu. Vaia… Aínda que era
de esperar. Fan miles de anos que morrín. Supoño que que siga viva xa é un
milagre.

Xa me estaba rendendo ata que comeza o meu segundo ano de secundaria…

Reparten as clases, de novo mezclan as clases. Unha tontería a verdade. Que si,
que hai que coñecer xente nova mais non se que criterio usan que de novo non
coñezo a ninguén. Mais fora disto hai unha persoa que me chama a atención. Unha
persoa que se parece moito a miña amiga. Claro que cunha cara evolucionada,
viviamos na prehistoria, mais a súa presencia e igual. Ten unha presencia
agradábel. De alguén en que podes confiar. Co paso do tempo descubrín que aínda
e mellor persoa do que parece, que xa e dicir. Quizais debido a iso algunhas
persoas aproveitaranse diso… En fin continuemos coa historia que diso xa se falará
máis adiante. Pooor certo, o seu nome é PepitA.

Rapidamente fágome amiga súa e empezamos a falar. Non me parece que coñeza
a miña relixión. Seguramente solo é coincidencia mais, me pregunto se quererá
crear unha relixión …?
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Mais tarde decátome de que si a coñecía(A PepitA). Non de falar moito pero si de
vela e intercambiar algunhas palabras. Resulta que é amiga das amigas que fixera o
ano pasado. Casualidade mais esquecer completamente dela. En fin, a cabeza de
Deus ten demasiadas cousas para recordar…

Según ían pasando os días e cada vez falábamos mais. Foi unha moi boa época e
recordoume moito a aqueles tempos na sabana coa miña amiga… Aínda que claro,
dende esas xa pasaron miles de anos.

Ensinoume moitas cousas e axudoume en outras tantas. Só houbo un gran
problema… O Covid-19. Debido a iso, nos confinaron, cada unha na súa casaPasou
medio ano ata que nos vovimos a ver.

Un fallo foi tamén a mala sorte de que non nos volveu tocar xuntas na clase. E casi
si e… En 3º da ESO, tocoulle na miña clase máis, o mesmo día da presentación,
resulta que non estaba nas listas. O erro era que a cambiaran de clase…

Algo parecido ocorreu en 4º da ESO, nas listas estaba na miña clase pero un ou
dous días antes resulta que a volveron a cambiar… Vaia que sorte a nosa.

Polo menos en clase de Tecnoloxía si nos tocou na mesma clase. E un martes unha
conversación que fíxoseme coñecida ocorreu…

“Oi, ti es Deus.”

“Eu?”

“Si, ti es Deus. Porque non creamos unha relixión?”

“Por casualidade non che parecera ben chamala Patiñas do Annenismo non?”

“QUE? Perdoa e que me sorprendeu ese nome, xa sei que te chamas Anne pero e
que tróuxome moitos recordos. Sabías dende moi pequena…”

Ese día foi un día moi importante. Ese día foi onde descubrín moitas cousas. Ese
día foi… Bueno, iso xa o descubriredes máis adiante agora, PepitA I se despide ata
as próximas historias.
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Epílogo, O legado.

Deus morreu. Ela deixoume todo o seu legado nas miñas mans, ela confioume toda
a relixión . Non podo fallar. O primeiro de todo e organizar de novo todo isto. Coa
súa morte todo se descontrolou un pouco. Despois continuaremos pensando en
expandila.

Xa fan 2 anos que Deus morreu. A relixión xa está estable e todos xuntos estamos
pensando máis ideas para expandila. Pensamos en dividila como en seccións,
nomeando a persoas de máxima confianza para mandar e organizar todo neses
lugares. Todo parece estar indo ben.

Xa fan 5 anos que Deus morreu. Creamos unhas escolas onde ensinamos cousas
básicas para a supervivencia e, ademais, ensinamos as novas xeracións o
Annenismo. Todo vai ben, espero que sigamos así polos próximos anos.

Xa fan 10 de que Deus morreu. As escolas foron moi ben e ocorréusenos crear
outras escolas máis avanzadas, para as persoas que queiran aprender máis cousas
sobre diversos temas e claro, a Relixión.

Xa fan 20 anos de que Deus morreu. O avance da relixión vai mellor que nunca,
todo o noso grupo e ademais, todos os grupos que coñecemos, creen en Deus.
Hoxe naceu unha neta miña. Encargareime eu mesma de ensinarlle toda a relixión,
teño as esperanzas posta en ela. Parece moi intelixente e ten pintas que será unha
boa herdeira da relixión.

Xa fan 30 anos de que Deus morreu. A crecida da Relixión estancouse. As cousas
van cada vez peor. Os novos nenos rebélanse contra as clases de Relixión. Todo o
mundo esta empezando a perder a fe en Anne.

A miña avoa morreu hoxe. Moita xente foi ao seu enterro, foi unha gran persoa e era
querida por todos. Pena que o seu soño non se cumprira. A decadencia da relixión
foi a peor dende que eu cumprín 10 anos. Pero eu si creo a miña avoa. Eu creo
todas as historias que me contou. Eu si teño fe en Anne. Loitarei para que a relixión
sexa transmitida durante miles de anos no futuro.

Todo saliu mal, non puiden continuar co legado da miña avoa, apenas hai persoas
que crean en Deus. Xa non se me ocorre nada máis para facer. Parece que
continuar o legado de Anne non foi posible. Espero que non nos mande unha
maldición…

Bueno, polo menos na miña familia estou decidida a que a relixión persista. Os
meus fillos e netos creceran coas miñas crenzas. Estou segura que polo menos,
eles si poidan continuar e, tal vez, nun futuro volver a expandir e predicar a relixión.
Vou a empezar a escribir as historias de Deus, deixareinas por escrito, como
historias que se poidan transmitir facilmente. Xa sei, as chamarei as 100 historias de
Deus. Espero que o que non puiden facer eu os meus descendentes o consigan…
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Arco de PepitA

Despois de coñecer todas as orixes da relixión, comeza o arco de
PepitA. Este estará cheo de grandes aventuras, onde a protagonista
será PepitA, A confiable mesías.

Aquí apareceran as historias de vida da nosa protagonista ademáis
descubriremos un pouco do seu pasado. Quizais, pertencentes a este
arco ou quizais para otro máis adiante, nos ultimos días coñeceremos
uns capítulos extra. Algo subrealistas pensaredes sin embargo
recórdovos que para crear todas estas historias baseime en feitos reais.
Sen nada mais que dicir, que comenze o Arco de PepitA.
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Capítulo 1, Rebelión do Pocholate…

Como xa sabedes, eu son a Mesías. Chámome PepitA. Quizais aínda no saibades
moito de min a si que comezarei contándovos un pouco da miña vida ata chegar
máis ou menos ata época actual.

Bueno, comecemos. Eu nacín en Lugo e, como toda nena normal, fun a gardería, ao
colexio e ao instituto. No instituto e cando toda a miña vida cambiou pero iso máis
adiante o contarei. Agora… Xa sei, contarei a miña rebelión na gardería…

Estaba eu de pequena e, como todos sabedes, a min gústame moito o pocholate.
Pois levei un cacho á gardería e cando ía comelo, unha das coidadoras quitoumo.
Era moi mala e eu quedeime sen o meu pocholate.

Debido a isto, eu enfadeime e durante a próxima semana, fun reunindo aos nenos
da gardería, que coma eu, tamén odiaban a coidadora. Así, creei un plan mestre
para recuperar meu pocholate(Xa foran máis veces que mo quitara pero e que ese
día enfadoume moito porque era o meu pocholate preferido) e conseguir a nosa
liberdade tan esperada.

O plan constaba de tres pasos:

Primeiro, uns cantos nenos empezarían a entreter a profesora, cando esta estivera
soa, xa que os martes as 11:00 a outra tiña que ir a polos xoguetes ao almacén.
Mentres, outros nenos irían polas cordas que previamente escondéramos ben
escondidas. Colleríamos unhas cadeiras e así comezaría a segunda parte do plan…

Segundo, cando todo estivese preparado, uns cantos empurraríana cara a cadeira.
Coas cordas atariámola e despois tapariámoslle os ollos e a boca. Así, ela estaría
inmobilizada.

Terceiro, mentres a outra non viña, nos colleríamos tódalas cousas que nos roubara.
Case 2 toneladas de pocholate, diversos xoguetes, debuxos, pinturas e, sobre todo,
a nosa liberdade.

A historia rematou coa outra profesora regañándonos pero de seguro que mereceu
a pena. Todos empezaron a cuestionarse se realmente era boa coidadora e
terminaron expulsándoa da gardería. Tivemos un castigo claro pero, que se fora a
coidadora foi o maior premio que tivemos…

E bueno, no colexio tampouco hai moito máis que contar, pasou sen ningún
acontecemento especial. Como de costume pero, o que realmente cambiaría miña
vida sería coa chegada de 2º da ESO. Aquela conversación…
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Capítulo 2, Aquela conversación…

“Oi, ti es Deus. Patacas con chourizo e caldo de repolo”

“Eu?”

“Si, ti es Deus. Porque non creamos unha relixión?”

“Por casualidade non che parecera ben chamala Patiñas do Annenismo non?”

“QUE? Perdoa e que me sorprendeu ese nome, xa sei que te chamas Anne pero e
que tróuxome moitos recordos. Sabías dende moi pequena…”

Como xa dixen anteriormente, eu nacín coma unha nena normal nunha familia
normal. Tan só había unha cousa especial. Claro, en todas as familias hai algo
especial, algo que as fai únicas pero, miña familia non cría no deus católico, miña
familia cría no deus do Annenismo. Cría en Anne.

Dende que era moi pequena miña nai rezáballe todos os días a este Deus. Ela
mesma contoume que a nosa familia leva rezando a este Deus dende xeneracións.
Incluso antes de que morrera o cristo católico.

Contoume que na nosa sangue percorre a sangue da persoa a que este Deus
outorgoulle o legado de esta relixión. Esa persoa a que Deus lle tiña moito aprecio.
A confiable mesías da Relixión. Rocío.

Dende pequena inculcoume a existencia deste Deus e contoume unha e outra vez
as 100 historias de Deus. Unhas historias que de xeneración en xeneracion foise
transmitindo ata chegar a hoxe en día.

Canto máis maior íame facendo cada vez dubidaba máis da súa existencia. Pero
claro que meus pais sempre me dicían que este Deus e real. Que non cometa o faio
de moitos dos meus antepasados que deixaron de crer en Deus. Eu intentaba crer
pero nunca encontrei a ningunha persoa máis que crera neste deus. Ningunha
persoa que respondera a nosa clave. Nin a min nin as miles de xeracións anteriores.

Supostamente, se o Deus puidera reencarnar, coa nosa clave secreta: “Patacas con
chourizo e caldo de repolo” nos axudaría a volver a expandir a súa relixión. Pero
nada, nunca atopei a Deus. Iso que o intentei moitas veces. Pero todo o mundo
mirábame raro…

“Vaia, así que ti es o descendente de Rocío. Non me esperaba isto.”

“Eres Deus, non o podo crer. Perdón por dubidar de ti. Eque… Todo é moi raro. En
serio eres Deus?”

“Si”

“Vaia…”
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Capítulo 3, Máis ala de toda época.

“Vou morrer, o sabes non?”

“Si…”

“Esta Relixión foi un bo traballo que entre todos conseguimos facer…”

“…”

“Gustaríame facer unha última cousa antes de morrer.”

“Que queres?”

“Axudaríasme?”

“Si… Que queres enton?”

“Gustaríame que a miña, a nosa relixión continuara por todolos siglos que veñan.
Siglos, milenios, etc. Eres quen me axudou a crear a relixión. Quen me deu a idea.
So podo confiarte a tí esta importante misión. Podes quedar como encargada de
todo o meu legado?”

“Claro… Se estes son os últimos deseos de Deus, prometo manter a Relixion por
todos os anos que pasen, Sexan centos ou miles. Se revives nalgún momento e
algún dos meus descendentes sobrevive diranche unha clave: “Patacas con
chourizo e caldo de repolo”. Se a escoitas é que a Relixión sobreviviu. Espero que
nos vexamos nalgún outro mundo Deus…”

“Moitas grazas. Eu, CUCURUCHA94, Deus desta relixión, Patiñas do Annenismo,
nomeo a Rocío como a miña sucesora. A sucesora da Relixión, quen continuara o
meu legado polas seguintes xeneracións. Dito eso, me despido de vos. Espero
volver a veros noutra vida…”

“QUE! QUE PASOU! Eras… ti e mais o meu antepasado? Pero como? Que pasou?”

“Son Deus recordas. Acábote de ensinar un fragmento dos meus recordos.”

“Que? Vaia… Non me esperaba todo isto.”

“Nin eu. Eempezaba a crer que ninguén sabia nada da miña relixión. Empezaba a
crer que xa se extingura como os dinosaurios. Pero bueno, aquí estamos. Pois
entón, ti que xa sabes toda a miña historia… Eu, CUCURUCHA94, Deus desta
relixión, Patiñas do Annenismo, nomeo a PepitA como a miña mesías…”

Así, despois de miles de anos, Deus e mais a descendente da mesías orixinal
reencontráronse. Deus, deulle un dos seus aneis con todo o poder que el conleva e
tras uns meses de entrenamento, PepitA está lista para sair polo mundo expandindo
a relixión.
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Capítulo 4, Nescui.

Carmen, que grande profesora, moi boa persoa tamén. É de ingles e moi ben o
temos pasado con ela. Ademáis, aprendimos mais con ela que en todo o que
levamos na ESO. Todo era perfecto, boa persoa, boa profesora… pero un día, Deus
e mais eu fixemos unha gran pregunta… Unha pregunta coa que unha nova misión
comezaba:

“Profe, ti que prefires, Nescui ou Colacao?”

“Nescui”

“QUE? COMO QUE PREFIRES NESCUI”

“MOI MAL, COLA CAO E O MELLOR, NESCUI SABE A CACA EN POLVO”

“Que va, Nescui sabe mellor”

“Vaia… Igual ata podes arreglalo. Dalsy o Apiretal”

“Dalsy verdade? O dalsy e o mellor”

“Apiretal”

“QUE!!”

“Vaia PepitA, creo que unha nova mision comeza. Eu, Deus mesmo, Encargareime
desta mision personalmente. Axúdasme?”

“Como non, este é un problema moi serio…”

“Que?”

E así, con esta nova mision eu e mais Deus comezamos unha nova misión. O
lavado de cerebros “ColaCaoDalsy - 20.000”. Así, cada día, semana tras semana,
fomos intentando cambiala de opinion e levala polo bo camiño…

“ColaCao o Nescui?”

“Outra vez?”

“Jajaja”

“Dalsy ou Apireta?l”

“…”

Os efectos dos nosos poderes parece que aindan non xorden efecto. Debe ter unha
gran maldición mais tempo ao tempo como aos queixos. Algún día completaremos a
misión…
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Capítulo 5  , Historias do meu pasado…

“Oi, Deus, ti algúnha vez rompícheste algun oso ou te lesiónastes?”

“Pois a verdade e que nunca me rompín un oso, son de boa calídade. O que si é
que me lesiónei moitas veces. Sobre todo os tobillos, un ano estiven en lesións cada
dous por tres e apenas puiden saír a cazarcof cof cof, quero dicir, que apenas
puiden saír a xogar cos meus amigos. Pero despois, a parte dese ano, só algunhas
lesións non moi graves”

“Bueno e o codo non?”

“Emmm, iso é un caso aparte, non foi lesión grave pero quedou algo raro e por
veces me doe. Pero non pasa nada, para diante.”

“Jajaja”

“E ti, algunha vez lesiónácheste?”

“UNHA VEZ CASE ROMPO OS DEDOS”

“E logo? Como fixeches?”

“Mira mira que te conto…”

Primeiro che poñerei un pouco en contexto

Estábamos en 6º de Primaria. Todas as rapazas de clase éramos amigas e sempre
estábamos xuntas no recreo(Piña, piña. Quen vive na piña debaixo do mar…
Jajaja). Reuníamonos sempre no vestiario do ximnasio e ali pasabamos o tempo.
Falando, xogando… Incluso levábamos cousas como si esa fora a nosa casa. Todo
perfecto pero un día no inverno, os nenos enteráronse de que estábamos alí. Que
envidiosos…

Bueno que intentaron entrar e botarnos fora pero non o conseguiron. Nove tías
diante da porta bloqueandoa. Haber quen supera iso…

A pena foi que había unha columna que separaba as partes de arriba dos vestiarios
pola parte de arriba. Eles intentaron escalalo asi que eu púxenme a escalar polos
azulexos(Modo home-araña encendido) e quen intentaba entrar caeuse de cu. Vaia
risas que nos botamos…

E pois logo empezaron a molestarnos e intentar facernos a vida imposible. Tamén
nos espiaban e intentaban entrar asi que entre todas decidimos poñernos un nome
e escoller unha contrasinal. Esta era:

- Catro puñetazos.
- Dous palmadas.
- Tres golpes coas uñas.
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Como dato sen importancia: nome que nos puxemos foi as “Unicornias”. Un faio foi
o de non ter un peluche de unicornio asique a nosa mascota foi un cabalo…

Bueno así seguimos durante o curso e comezamos a crear historias, tanto de
medo(Incluso apagábamos as luces e con unha lanterna creábamos un ambiente
tenebroso) coma de humor. Tamén traiamos comida e facíamos pícnics. Moi bos
tempos aqueles.

Bueno o que segue, a historia de como case me rompo os dedos… Conteite estas
historias para que puideras entender agora o que ven e como case quedo manca…

Pois mira, un día ía eu a entrar no vestiario pero claro, a música sempre a tiñamos
moi alta e non me escoitaron. Entón volvo repetir, elas so escoitaron os puñetazoe e
pensaron que era un rapaz. Ábrenme a porta e eu metín os dedos para abrir o resto.
Como toda vía non me viran xa que pensaron que eu xa estaba alí dentro(Xa dixen
anteriormente que estabamos a oscuras a as veces) pegaron un gran portazo ao
pensar que o rapaz adiviñara a primeira parte do contrasinal. Claro, o faio? Que os
meus dedos estaban na porta. Eu quedeime fora cos meus dedos doloridos e, mais
tarde, cando saen fora cara a papeleiras venme alí. Vaia sorpresa que levaron. Ao
final fun ao médico e resulta que tiña unhas cantas fisuras… Que sorte a miña…

“Vaia…”

“Si… Bueno, esa e a miña historia.”

“Sorprendente a verdade, nunca me esperei algo así”

“Jajaja, pois agora xa sabes”

“Espero que xa esteas recuperada de todo”

“Sisi, ademais, cos poderes que me deches xa estou ben 100%. Incluso mellor que
antes.”

“Alégrome entón. Por certo, xa case é o teu cumpreanos non?”

“Si… un ano máis vella.”

“Bueno, recorda que igual revives coma min.”

“Estaría ben a verdade”

“Bueno veña, que para o teu aniversario che teño unha moi boa sorpresa”

“Que é?”

“Xa o verás…”
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Arco de PepitO

Tras todo o acontecido ata agora sobre, comeza este novo arco, cheo
de misterios e aventuras. Tamén coñeceremos a algúns novos
personaxes, futuros membros da relixion que terán grande importancia
nun futuro.

Este estará protagonizado por PepitO, o misterioso mesías, do que
tanso coñecemos o nome. Como será? Pronto o saberemos. Sen máis
que dicir, que comenze estas novas historias…
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Prólogo, PepitO.

“Ola… Deus… Podes escoitarme…?”

“Ola PepitO, si podo escoitarte. Parece que xa dominastes a telequinesia.”

“Algo, si. Quería dicirche que creo que xa podería coñecer a PepitA. Xa sabes,
dentro de seis meses é o seu aniversario. Ademais, así poderíamos facer algunha
misión de expansión. Como o ves?”

“Si, está ben. Crees que podes crear algúns obxectos simples?. Bueno, da igual,
tamén será unha boa sorpresa para PepitA. Cando os dous esteades xuntos o voso
poder verase aumentado.”

“Grazas. Creo que vou ir saíndo. Xa sabes, case hai mil quilómetros e correndo
aínda me leva un cacho. Ademais, así tamén poderei facer algo de expansión polo
camiño”

“Esta ben, quedamos pois o día antes(3 de abril) e organizamos todo para a
sorpresa. Mais unha cousa, seis meses é bastante, tampouco descoides os teus
estudos que non quero que o Mesías sexa un inútil sen cultura..”

“Pero que dis, olvidaches o ben que se me da historia? Ademais, parece que aínda
segues na prehistoria, recorda que agora hai educación a distancia. Incluso tan so
cun teléfono móbil. Parece que aínda non te adaptaches de todo…”

“Jajaja, tes razón, esquecérao. As vellas costumes sempre quedan… Bueno pois
sorte no viaxe e nos vemos en seis meses.”

“Grazas, ata logo.”
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Capítulo 1, A fuga.

Acabo de cumprir 16 anos. Xa non aguanto mais, voume de casa.

Os insultos na clase, os malos comentarios na casa… Estou farto. Todo o mundo a
criticar, nada de apoio teño de ninguén. Seguro que ainda que desapareza, naide se
dará conta. Mellor así, polo menos estarei tranquilo. O primeiro, collerei algo de
cartos e logo, voume. Non volverei…

Pois comezo o meu viaxe. Teño 100 euros. Sei que é pouco pero algo é algo. O
primeiro será alonxarme uns centos de kilómetros. Canto máis lonxe deste sucio
lugar mellor. Logo, buscar traballo que con 100 euros non se vive mais que para
unhas poucas semanas.

Vou rapido para meu cuarto, collo unha mochila e meto algo de roupa. Collo o
diñeiro e algunhas latas de comida. Suficiente para uns tres ou catro días. Cerro
todo ben, salgo do meu cuarto e baixo as escaleiras. Os meus pais están na cociña.

“Onde vas? Pronto imos comer.”

“Non quero comer, voume.”

“Seras… En fin, da igual, fai o que che de a gana, como se morres”

Enserio, nin un pouco lles preocupo, farto estou desta pocilga. Nin se quera na casa
me tratan ben. Non volverei. Xuro que non volverei a pisar esta casa na miña vida.

Saio da casa, primeiro vou para a estación de autobuses. Comprei un billete de ida
a Madrid e gora quédanme 60 euros… creo que ou me busco un traballo pronto ou
qédome a vivir debaixo dun ponte.

Miro o reloxo, son as catro da tarde. O bus sale en media hora, enton, parome nos
asentos de espera e empezo a ler un xornal que está por ahí.

O reloxo marca as 16:30. o bus acaba de chegar. Mira por onde, o bus chegou
puntual… Polo menos parece que Deus me axudará a sair pronto deste lugar.

Pero que digo, será casualidade. Si Deus non existe, o eso ou é moi mala persoa…
O mundo como está e nada fai por axudar. Cantas veces lle teño pedido que me
axude e nin caso. Cantas veces lle teño pedido que meus pais me aprecien, que
non se metan conmigo na escola… simplemente ter unha vida tranquila. E nada
conseguin. E eso que me esforcei por que se fixera realidade o que pedin. Pero
pasaron os anos e nada. O e que é moi malo e non axuda a quen o necesita ou non
existe porque si non non o entendo. E que non, non entendo que tanto lle reza a
xente…

Entro no bus, sentome no primeiro asento que hai libre. O chofer anuncia que o
viaxe durará un bo cacho. Pero non me importa, con tal de salir deste lugar…
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Cheguei a madrid, despois de estar dando unhas cantas voltas entro nun bar. Piden
camareiros pero según entro dinme que esquecéranse de quitar o cartel, que a
plaza estaba xa chea. Noutros lugares dinme que teño que ser mais maior. Ao final
parece que non e tan sinxelo como parece buscar traballo.

Estiven a última semana nunha pequena pousada. Pero apenas quédanme 20
euros. Enton voume. Gustaríame gardar o que me queda para cando realmente o
necesite. Nesta última semana seguin buscando un traballo pero parece que non
buscan unha persoa como eu.

Ao final acabei vivindo nun callejon dunha rúa ben afastada do centro. Parece que
as temperaturas non son demasiado baixas polo que poderei durmir por alí.

Son as doce da noite e duas persoas acércanse a min. Non parece que sexan moi
amigables entón intento correr. Magoa que otra persoa mais impidame o paso. Un
deles saca unha navalla e me piden que lles de todo o meu diñeiro. Pode que miña
vida non sexa boa pero realmente non quero morrer. Doulle os 20 euros pero non
lles parece suficiente. Un dos tres agarrame mentres os outros dous buscan nos
meus bolsillos. Collen a miña mochila e un deles sae correndo. Quedan dous e
parecen bastante enfadados.

“Parece que non ten nada”

“Seguro que si, revísalle ven todo”

“Non teño nada, de verdade”

“Ti a calar, que como grites un pouco abroche a metade”

“Por favor que de verdade, non teño diñeiro, escapeime de casa”

“Dixen que a calar”

“Pero…”

Despois diso comezáronme a golpear ainda que o tipo da navalla saiu correndo coa
miña mochila os outros dous parecia que me querían matar a golpes. Encima
encontran unha barra de ferro. Un deles pégame na cabeza e despois diso perdin o
coñecemento. Pouco a pouco iba perdendo a consciencia. E vexo unha sombra.

Mais tarde despértome. Non recordo nada. Pero…
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Capítulo 2, Comeza o viaxe.

Eu, PepitO I, dispóñome a comezar o meu viaxe para poder encontrarme con
PepitA. Quédanme como 6 meses a si que podo tomarmo con bastante calma. Saio
en dirección a Madrid. É a capital de España entón supoño que ese será un lugar
onde haberá moitos problemas. Entón estarei alí sobre uns tres meses.

Bueno, decido ir correndo para facer algo de exercicio. Polo camiño encóntrome
bastantes avoas con pesadas bolsas da compra a si que as axudo. Tamén algúnhas
persoas con pinchazos pola carreteira e párome xunto a eles a cambiar a roda.
Incluso encontreime con algúns ladróns de pequenos bancos e tendas.

Canto máis me acerco a Madrid mais coches van aparecendo a miña vista. Xa levo
un mes de viaxe e voume tomar unha semana para facer turismo. Primeiro de nada
voume a un super a comprar algo de comida. Compro uns cantos quilos de arroz .

Logo voume a un callejon e comezo a preparar a miña comida. Podo ir a algún sitio
a comer pero isto e mais natural. A auga e o lume o podo crear cos meus poderes a
si que todo ben. A pota igualmente a podo crear con terra. O que me sobra o
escondo nun tellado e voume a dar unha volta por Madrid.

Pérdome entre as calles e encontro bastantes gatos e cans abandonados. Entón
cocíñolles algo de arroz que levaba comigo. Vexo un can que parécese moito ao
meu. Outro que se parece tamén ao can de PepitA.

Bueno, despois dunha longa tarde de animais, vou a algun lugar a durmir. Aínda que
estou perdido. Vou subir a un tellado haber se me encontro. Entón mentres visualizo
a paisaxe e intento encontrarme entre a cidade de Madrid, encontro algo que me
chama a atención.

Está algo lonxe pero cos poderes de Mesías podo visualizalo sen problemas. Están
roubando a un rapaz nun callejon. Cando dou chegado lle estaban pegando cunha
vara de ferro. Entón vou eu para salvalo. Eu, PepitO I, Mesías da relixión,
dispóñome a salvar ao rapaz da morte.

Están dous contra un cunha vara de ferro pero eu son o mesías. Creo cos meus
poderes dúas espadas de barro e pedra e comeza a nosa batalla.

Ao final moi valentes se creen pero non son nada. Nin 5 minutos tardaron en
renderse. Pero claro, o que fixeron xa non se pode borrar. Doulles un golpe na
cabeza e os deixo inconscientes. Logo os levo a comisaría.

Cando volvo o rapaz ao que roubaran segue inconsciente. Non parece grave e
parece que se fugou de casa a si que non o levo ao hospital. Simplemente o levo a
outro lado e encendo lume. Logo cociño algo de arroz.

Despois dunhas horas empeza a espertar…
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Capítulo 3, Ethan.

“NOO!!”

“Ola, vexo que despertaches?

“Que? Non teño diñeiro, xúrocho.”

“Sisi, eu non vou roubarte, eu son PepitO I, Mesias da relixión Patiñas do
Annenismo. Vin que te estaban roubando entoun xa mandei aos outros mozos a
comisaría. Estas ben?

“Si… Dóeme algo a cabeza.”

““Espera, vou crear xeo.”

“Que?”

…

“QUE? COMO FIXECHES ISO?”

“Xa dixen que son o Mesías, Deus otorgoume uns poderes especiais.”

“Que? Pero que?”

“Jajaja, deixa que che conte…”

“Vaia… Unha historia impresionante. Non parece real…”

“Xa, ao principio hasta eu o dudaba pero en serio todo e real. O da miña relixión é
real. 100%.”

“Bueno, agora tocate a ti contarme a túa historia, por certo como te chamas?”

“Ethan, a miña historia e esta…”

“Vaia… Supoño que non queres volver a casa non?”

“Exacto…”

“Que te parece se te unes aos meus viaxes? Deus seguro que te acepta.”

“Podo?”

“Claro, todo o mundo pódese unir a esta relixión.”

“Grazas…”
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Capítulo 4, Kaneke.

“Bueno, marchamos xa para Galiza?”

“Claro, xa levamos 3 meses dando voltas por Madrid, e apenas hai case ladróns
agora…”

“Claro, que che parece se damos un rodeo e pasamos por Castela e León, Asturias
e entramos a Galicia pola Mariña?”

“Perfecto, así poderíamos facer un pouco de turismo tamén…”

“Claro.”

“Pois si que hai de camiño aquí moitas avoas, ladróns e pinchazos nos coches…”

“Verdade, pois agora que estas ti acompañándome todo vai mais rápido. Dende
onde eu vivo ata Madrid o tiven que facer todo eu só. Menos mal que son o
Mesías…”

“Jajaja.”

“Xa case estamos en Galicia. “

“Si… En Asturias xa.”

“Ei PepitO, mira alí.”

“Parece que aquel rapaz necesita axuda.”

“Si.”

“Ei, necesitas axuda?”

“Eu?”

“Si, parece que vas moi cargado.”

“Non me roubaredes non?”

“Que va, nos somos membros da Relixión Patiñas do Annenismo.”

“Que?”

“Mira que te axudamos e de camiño contámoste a historia…”
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“Vaia… Impresionantes historias. A relixión parece perfecta.”

“Claro, queres unirte?”

“Veña, porque non? Pero eu teño que quedarme aquí, non podo ir dando voltas polo
mundo. “

“Non pasa nada, non tes por que moverte. Xa sabes, existen os móbiles e iso.
Seguimos en contacto.”

“Claro.”

“Pasaremos quí unha semana ou así, se necesitas algo máis avísanos.”

“Perfecto, queredes que os faga de guía turístico?”

“Va.”

“Grazas.”

“Por certo, ti pareces intelixente. Parece que os ordenadores se te dan ben. Por
todo o que levabas nas caixas…”

“Si, gústanme moito”

“Que che parece se te quedas encargado dos sistemas informáticos da Relixión?”

“En serio?”

“Claro.”

“Va.”

“Pois eu te nomeo xefe do departamento de informática da relixión”

“Jajaja, Grazas, Grazas.”

“Bueno xa nos temos que ir, volveremos aquí algún día.”

“Pooor certo, ti como te chamas. Eu son Ethan e el é PepitO pero creo que aínda
non nos dixeches o teu nome.”

“E verdade, chámome Kaneke.”

“Pois ata outro día Kaneke”

“Chao…”
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Epílogo, Na cidade amurallada .

“Por fin chegamos Ethan, e parece que cuns días de adianto”

“Si, ainda botamos ben tempo camiñando”

“Si… Por fin poderei coñecer a PepitA. Todo o viaxe mereceu a pena.”

“Moita sorte”

“Grazas, paréceche se facemos algo de Turismo pola cidade?”

“Claro. Por  certo, e esta… carreteira? de cor verde que hai por toda a cidade? Para
que serve. E tamen eses chismes que parecen paradas de buses pero con os ferros
en vez de asentos. Para que serven?”

“Vaia… asi que te diches conta… Mira, que che explico. Os chismes eses de ferro
son para aparcar as bicicletas. Supoño que eso é como os típicos aparcadoiros de
bicicletas para enganchala con candado. Supoño… E que a verdade é que son máis
grandes que os que estou acostumado a ver. Pero PepitA explicoume esto. A
carreteira verde é carril bici, esta por varias partes da cidade.”

“Pero… Esto é Lugo non? Refírome, non fai moi bo tempo. Chove moito e poucas
persoas van en bicicleta. Ademáis, en verano a maioría vaise. Os que non van polo
monte en bicicleta. Apenas vin bicicletas de camiño aquí. Según fomos subindo cara
o norte, as bicis que vin foronse reducindo…”

“Ajá…”

“E que sentido ten que o carril de repente remate e logo aparezca noutro lugar? Que
eu sepa so Deus e Ti máis PepitA xuntos podedes teletransportaros.”

“Efectivamente…”

“E ademáis, todo esto quitou moitos aparcadoiros… Eu personalmente parecíanme
mais útiles os aparcadoiros.”

“Pensas como eu entón…”

“Pero… Non entendo nada.”

“Venvido ao club entón.”

“Jajaja.”

“Non eres o único que pensa iso pero bueno… É verdade, acabome de acordar que
todavía non está inaugurado.2

“QUE! Pero se a pintura está mais vella que a da miña casa, e iso quie non se
pintou en 40 anos…”
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Arco dos PepitOS

Tras o feliz encontro entre os mesías, comeza este novo arco, que
contara as suas aventuras polo mundo, reclutando novos membros e
solucionando os problemas a xente. Ademais, recordade, a union dos
mesias suma en total a metade do poder de deus a si que… xa veremos
que pasa neste arco. Disfrutad das historias de PepitA e continuemos
coa historia.
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Capítulo 1, O esperado encontro. Corregir

“Feliz Aniversario PepitA.”

“Grazas, grazas.”

“Bueno aquí tes os teus regalos”

“Moitas grazas Deus, Sacerdotisa, Creentes.”

“Sacerdotisa, agarda un momento con PepitA e véndalle os ollos. Vou por un regalo
máis que se me esqueceu. Volvo agora.”

“Que é?”

“Secreto.”

“Non, agora mo dis o non lle vendo os ollos”

“Pero…”

“Cóntamo agora.”

“Bueno, vale. É unha tableta gráfica.(Pequena mentira de Deus)”

“Bueno vale, pero volve rápido.”

“Hola PepitO, vexo que chegaste pronto.”

“Si, e que non podo esperar a darlle a sorpresa a PepitA.”

“Xa veras como lle gusta.”

“Vamos entón.”

“Va, va.”

“Agarda un momento que vou ver se ten os ollos ben tapados.”

“Vale.”

“Sacerdotisa, está todo ben?”

“Si, xa está todo ben tapado.”
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“Vamos PepitO.”

“Va.”

“Vamos.”

“Que! O sabia, porque non mo dixeches?”

“Jajaja. Secreto.”

(Esto último en baixo para que PepitA non escoite)

“Veña PepitA, adiviña o teu regalo”

“Non estou segura…”

“Pois quítate a venda dos ollos.”

“Vou”

…

“QUE? PEPITO? QUE?”

“Jajaja, ola PepitA”

“QUE? PORQUE?”

“Feliz Aniversario PepitA.”

“Que? Como? Porque?”

“Viñe ao teu aniversario como o teu regalo. Gustouche?”

“Que? Si, pero que? Estas tolo? Vives a mais de 800 Km.”

“Seino”

“Que?”

“Jajaja”
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Capítulo 2, O comezo do viaxe.

“Bueno, cos Mesías xa reunidos, podo entregaros a vosa misión.”

“Ben”

“Me gustaría que nas próximas semanas forais predicando a relixión por todo o
mundo. Estiven pensando que México, Arxentina e Venezuela son bos lugares para
comezar a expansión mundial. Tomádevos o tempo que necesitedes.”

“Imos logo non?”

“Pois claro”

“É verdade, acábome de acordar, agora que estais os dous xuntos podédevos
tele-transportar. Como entre os dous facedes a metade do meu poder”

“Grazas por todo Deus”

“Grazas a vos, por ser os meus Mesías.”

“Bueno PepitA, a onde imos primeiro?”

“Que te parece México? Se despois vamos a Venezuela e máis tarde a Arxentina xa
quedan de camiño. De norte a Sur.”

“Tes razón.”

“Eu sempre teño razón.”

“Jajaja”

“Bueno, pois vamos a México entón. Probamos a tele-transportarnos?”

“Va, aínda que non hai manual…”

“Xa, oxalá fora como os mobles do Ikea…”

“Bueno, que te parece se saímos dentro dunha semana e mentres practicamos os
nosos poderes unidos?”

“Ben

“Por certo, che parece se Ethan ven connosco? E un rapaz que coñecín de camiño.
Moi boa persoa. Axudoume moito e tamén é un fel seguidor do Annenismo.”

“Claro, sen problema”

“Vouno chamar entón”
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Capítulo 3, Dana.

“Ben PepitO, Xa dominamos a tele-transportación.”

“Si, entón xa podemos ir a México”

“Oi, sabedes a que lugar imos?”

“Non.”

“Non.”

“Vaia…”

“A perdernos por alí. “

“Polas calles de México.

“Ei, se podemos tamén gustaríame facer turismo.”

“Pois claro.”

“Ben, ben.”

Pois alá vamos entón…”

“Isto é México?”

“Parece ser si.”

“Vaia… Non me esperaba esta velocidade.”

“Claro, hai que ter en conta que estais os PepitOS unidos.”

“Tes razón.”

“Bueno, pois a perdernos polas calles.”

“Si.”

“Ei, mirade iso?”

“Que pasa Ethan?”

“Mira ese rapaz.”

“Pero que?”

“Vaia…”
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Fai uns días que un rapaz persígueme. Que rariño. Cada vez coincido máis con el e
parece que me persigue.

Eu estou en secundaria. Apenas nuns meses voume a preparatoria. Está ben iso de
ser maior. A maior planta do instituto e para nós. A nosa escola é de 3 pisos, a
primeira planta é para os de primeiro curso; a segunda planta para os de segundo e
a última planta, enteira, para os de terceiro curso.

Eu vou na clase de A, en fronte miña está a clase de B. Un día fun a vender
palomitas e como B quedaba máis preto, fun alí. Entrei na clase e un grupo de
rapaces que estaba cerca grítalle a un dos seus amigos: “Alí esta a rapaza que che
gusta”. Vaia… Cousas raras que pasan cando intentas vender palomitas.

Uns días mais tarde, a porta rompeuse e puxeron unha cortina por porta. Debido a
iso, os da clase de B podíanos ver. Dende o día que fun polo das palomitas non
para de observarme. Ultimamente empezoume a perseguir. Como non había porta
obsérvame todos os días a través da cortina.

Cada vez que saio ao baño el tamén baixa. Cada vez que vou por fotocopias el
tamén baixa. Cada vez que por calquera motivo saio da clase, el tamén o fai.
Estoume empezando a preocupar un pouco. Cando volvo a casa dende o colexio
parece que nos persigue, por sorte, vou coa miña amiga…

NON PODE SER. MIÑA MIGA PILLOU O BICHO. TEN COVID.

Hoxe tócame volver a casa soa. Pedinlle aos meus pais que me viñeran a recoller
mais están traballando e non poden. Tampouco lles dixen por que, non quero
preocupalos. Espero que hoxe non me persiga.

ESTAME PERSEGUINDO. Cada vez acelero máis pero e que el tamén. Metinme
nunha cafetaría a esperar pero el quedouse na esquina. Cada vez que intento saír,
el tamén o fai. Xa non sei que facer. Non sei se saír correndo ou chamar a alguén. E
moi raro, tampouco creo que me crean. Fago deporte, creo que podo correr máis
que el. Veña va, eu podo…

Acabo de saír correndo pero o rapaz ségueme. Intento correr pero el é máis rápido.
Parece que me vai pillar…

“Ei, PepitOS, parece que ese rapaz está perseguindo a unha rapaza que saíu da
cafetaría.”

“Parece que si.”

“Veña quen vai?”

“Va, vou eu.”
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Unha rapaza algo maior ca min sae correndo. É moito mais rápida co rapaz e cunha
rápida chave de Judo redúceo. O rapaz queda no chan sen poder moverse.

“Ei, ei. Que fas rapaz?”

“QUE FAS TI!?”

“Eu?”

“SÓLTAME XA!”

“Oi, Oi, Cálmate un pouco.”

“SOLT-”

A rapaza de repente forma como por arte de maxia un anaco de rocha ou terra que
lle introduce ao neno que me perseguía na boca e así non pode falar. Voume
acercar para agradecerlle.

“Ola.”

“Ola.”

“Estás ben.”

“Si, moitas grazas.”

“Non hai de que, ese é o meu traballo.”

“Es policía?”

“Que va, eu son a Mesías da relixión Patiñas do Annenimo e o meu deber e protexer
a xente, e buscar novos membros para a relixión. Os rapaces do fondo son os meus
compañeiros, PepitO e Ethan.”

“Por certo, que é iso que fixeches para que calara?”

“Deus outorgoume poderes especiais, porque eu son a Mesías.”

“Anda, que guai.”

“Queres unirte a nosa relixión?”

“Podo?”

“Claro, todo o mundo pode unirse.”

“Primeiro levemos a este rapaz a comisaría…”
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“Vale, xa esta todo entón. Empecémonos presentando. Eu son PepitA.”

“Eu son Dana. “

“Eu son PepitO.2

“Eu son Ethan.”

“Pois benvida a Relixión Dana.”

“Queres unirte a nos nos viaxes?”

“Viaxes?”

“Mira eu te explico, nosos tres agora estamos nunha misión que deus outorgounos,
a nosa misión e ir polo mundo e protexer a xente que o necesita, como ti. Despois
expandir a relixión.”

“Vaia, iso está ben.”

“Si.”

“O noso seguinte destino é Venezuela, queres vir connosco?”

“VENEZUELA? PERO ISO ESTA MOI LONXE.”

“Que va, recorda, nos somos os Mesías. Nos temos poderes máxicos especiais.”

“Vaia… bueno, apúntome. Eu tamén quero facer algo útil na miña vida. Eu quero
salvar a xente.”

“Pois moi ben, marchamos entón…”
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Capítulo 4, ImNotKachin.

“Vaia… Que rápido todo…”

“Que che parece? Os poderes que nos outorgou Deus son os mellores.”

“En resumen, toda a relixión e o mellor.”

“Si…”

“Por certo, teño un amigo aquí en Venezuela. Chamase ImNotKachin. Según
contoume este pais non e moi bo. Creo que levara máis tempo do que noutros
podemos parar arreglalo. Os parece se nos encontramos con el e o sacamos do
pais? Para ter máis membros e iso. Ademais, así máis adiante xa poderemos crear
unha boa estratexia.”

“Boa idea.”

“Si.”

“Sabes onde vive?”

“Si, por aquí.”

“Vou chamar a porta.”

“Quen é?”

“Son Dana.”

“Que? DANA?”

“Ola.”

“QUE FAS AQUÍ, PORQUE!?”

“Vin cos Mesías da Relixión.”

“Vaia… non deberiades pisar este pais, é un asco. Imaxínate que non vos deixan
marchar agora. Foi un gran erro sab-”

“Cala Kachin, que eles son os Mesía, eles te sacaran de aquí.”

“O noso seguinte destino e Arxentina, ves connosco ou quédaste aquí?”

“MARCHO.”

“Jajaja, vamos entón.”

“En Arxentina esta PeLukas, poderiamos visitalo…”
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Capítulo 5, PeLukas.

“Bueno, pois xa estamos en Arxentina.”

“QUE RÁPIDO.”

“Jajaja ImNotKachin, tiveches a mesma reacción que Dana e Ethan a primeira vez.”

“Eque, en realidade e impresionante. Foi moi moi rápido. O que se aforraría en
viaxes se todo o mundo puidese viaxar así.”

“Claro pero ese é o poder único dos Mesias.”

“Vaia… Se eu soubera que a Relixión existía unírame xa fai anos. Pero bueno, por
fin puiden saír dese asqueroso país. Grazas por sacarme de alí.”

“Non hai de que, Para iso estamos”

“Imos xa a visitar a PeLukas? Xa sabes, para ver o misterioso túnel da fábrica
abandonada. A verdade e que e un pouco raro. O túnel infinito. Ademais, xa fai que
no consigo contactar con el.”

“Va, imos entón. Sabes a dirección no?”

Onte fun coa moza a visitar un túnel que pasa por debaixo dunha fabrica. Non
puiden sacarlle foto pero non pasa nada. Hoxe de paso que vou traballar paso por
diante dela que xa me queda de camiño. É un túnel moi estraño. Parece infinito. As
paredes están cheas de graffitis. Segun vas avanzando cara dentro, escoitase o
ruído das máquinas. Ademais, ao camiñar o túnel fai eco dos meus pasos e parece
que alguén me persigue. Mira cara atrás cada pouco pero esa sensación segue alí.
Vou sacar fotos e xa marcho. De repente noto un golpe na cabeza pero cando
intento mirar cara atrás perdo o coñecemento…

Cando desperto istou atado a unha cadeira. Teño a boca tapada e non me podo
mover. Non vexo a ninguén cerca miña. Non sei que pasou. O meu móbil caéuseme
co golpe e tampouco trouxen navalla para cortar a corda. Non sei que facer.

“Ei, Kachin, sabes a localización do túnel non?”

“Sisi, esta por aquí.”

“Ben, ben.”
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“Vaia… pois si que e raro este túnel. Pero si parece que nunca remata.”

“Nas fotos que mandara PeLukas víase impresionante pero, agora en persoa e mil
veces mais que iso…”

“Veña, imos entrar.”

“Va.”

“Jajaja, parece que nos van secuestrar.”

“Que va, pero ti viches cantos somos?”

“Jajaja, Ti, Eu, PepitA, Dana e Ethan.”

“Moitos en verdade.”

“Partimos 2 e volvemos 5, 6 en canto nos encontremos con PeLukas.”

“Veña va, para dentro.”

“Ei, Ei, mirade esto.”

“Un móbil? Que pasa?”

“Este e o móbil de PeLukas.”

“Que?”

“Mira, parece que aínda ten batería.”

“Que alguén chame.”

…

“E verdade, e o seu móbil”

“Que pasou? Porque está alí?”

“Haber se en verdade o secuestraron.”

“PepitOS facede algo.”

“Localizan non podemos, aínda non fixo o ritual…”

“Vaia.”

“Repartirémonos en dous grupos, Eu, Dana e Kachin en un, PepitA e Ethan noutro.”

“Ben, correremos polo túnel e se alguén vebalgo que avise, que entre os PepitOS
temos voa comunicación co telequinese.”
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“Vamos, rápido.”

…

“Ei, PepitO, aquí hai algo, parece un pasadizo secreto .”

“Vou para alá.”

“Unha porta secreta?”

“Non sei, parece que sí…”

“Entremos.”

“Va.”

“PeLukas!”

“Esta atado, veña vamos a sacalo de aquí.”

“Kachin? Que fas aquí? Quen son estos?”

“Tranquilo, son is mesias da relixión e mais membros, xa che falara deles.”

“Ah, xa recordo.”

“Pois viñemos salvarte todos.”

“Grazas.”

“Hai que saír de aquí.”

“Si.”

*A porta pechase de repente e escoitase una voz dende un altofalante…*

“Non sei quen sodes mais agora as miñas presas multiplicáronse por 6
JAJAJAAAAA. En fin pis agora os torturarei e-”

“A merda con todo, nos vamos. PepitO vamos tele-transportarnos.”

“Si, xa solucionaremos isto mais adiante.”
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“Que?”

“Tranquilo PeLukas, todo controlado.”

…

“Ola.”

“Boas Deus.”

“Vexo que xa acabastes o voso traballo.”

“Sii.

“Pero o ultimo foi algo tenso.”

“Tivemos que marcharnos por teletransportacio .”

“Bueno, non pasa nada, todos o fixeches moi ben.”

“E vexo caras novas tamén.”

“Si, mira esta é o noso Deus, Anne. Veña presentádevos.”

“Eu son Dana.”

“Eu son ImNotKachin.”

“Que? Pero que acaba de pasar?”

“Este e Pelukas, non houbo tempo para explicacións.”

“Jajaja, bueno non pasa nada, xa lle explicaredes mais tarde  agora descansade
que o fixeches todos moi ben.”

“Gracias.”

“Adiós.”

“Chao…”
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“Espera, un momento PeLukas.”

“??”

“Poderíasme pasar as fotos que sacaches, so por comprobar unha cousa…”

“Claro, alí van”

“Chegáronme, grazas.”

“Porqué as queres?”

“Nada, nada. Non te preocupes.”
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Arco Final, Historias extra

E despois de varios dias contando sobre PepitA e as súas compañías,
chegamos ao último arco das Historias de PepitA. Último ou quizais
non… Bueno eso xa se verá. Neste arco haberá distintas historias
extras, de distintos temas. Tando de humor, misterio, crítica… Moitas
cousas que pasaron durante a historia de Pepita, que, por espazo, non
incluin alí. Espero que desfrutedes destas historias.

Recórdovos que estas historias todas estan basadas(basicamente descripcións) de acontecementos que
ocorreron a diversos membros da relixión. Igual ata alguén recoñece a historia…
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Capítulo Extra 1, JLRG-3000

Quen diría que a ciencia e a tecnoloxía avanzaría tanto nestes últimos anos… Hoxe
toca a historia sobre o novo profesor de PepitA, bueno, profesor… agora chamaselle
iso a calquera cousa. Pero bueno, que quede en profesor. Así comeza súa historia:

Pepita odia as ciencias, pero moito moito. E, ainda que non o pareza, nalgun
momento, ou na sua vida pasada, encantáballe. Vexase que con dez anos xa
andaba vendo Dr. Stone e aprendéndose a Táboa Periódica. Obviamente, como fiel
seguidora da relixion, o seu elemento preferido e o Tungsteno(W). Bueno, deixando
de lado iso, continuemos coa historia. A Pepita gustáballe Anatomia, parte do
temario de Bioloxía, xa que considera importante coñecer esas partes da mente
humana que permiten comerlle a cabeza a xente e unilos a sec- Olvidadevos deso
último, continuemos. Tamén considera importante saber os puntos debiles do corpo
humano, xa que nunca saberás onde haberá un herexe escondido.

Por moi mala sorte, xusto esas partes, non entraban no temario dese ano. Xa ves a
decepcion de Pepita cando se enterou diso. Por moita mais mala sorte, o profesor
de ciencias, se é que se pode chamar así, era moi malo. Debido a sua rabia, Pepita
pediulle ao seu Deus que o Maldecira para a eternidade. Esta é sua historia…

Bueno, primeira clase de ciencias, que ben, espero aprender moito. Gustaríame
coñecer os puntos débiles do corpo humano. Ainda que saber como controlar a
mente a xente tamen estaría ben, bueno eso coa axuda de deus funcionaria.
Quédome mellor onde pegar.

Unha semana despois…

“NON PODE SER, DEUS AXUDA”

“Pero que queres que faga?”

“Non sei axuda, resulta que o temario e completamente contrario ao que eu
esperaba.”

“Síntoo moito mais creo que neso xa non podo axudar, preguntaras antes”

“Xa xa, culpa miña”

“Pero que ten de malo?”

“Deixa deixa, xa veras cando cho conte…”

Eu toda contenta, esperando dar clases, Anatomia e o meu temario preferido.
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Entra o profesor na clase e comenzamos cunha introducción do curso. Non pode
ser, que decepcion. Viva a xeoloxia,! viva o ADN,! e a basura coa anatomia!
VAMOOOOSSS! Empezamos ben o curso, coas gañas que tiña de buscar o mellor
lugar onde matar aos herexes… Bueno, que se lle vai facer? No importa, para
diante, e xa probarei sorte o ano que ven. Igual ata teño sorte na outra clase, casi
seguro que si, co que me gusta a min ver Dr. Stone e aprender sobre Tungsteno.
Pois contra todo pronostico NON, a miña sorte esgotouse ao coñecer a Deus.
Resulta que nin sequera temos profesor!! Pero como vai ser eso posible? Pois si,
preguntaraches como? Resulta que o centro foi elixido para un experimento. Como
resultado noso profesor e altavoz coñectado a un escaner.

Nosas clases constan de 3 partes principais.

- Primeiro, todos sentámonos e preparámonos para copiar como tolos. Xa ves,
moita tecnoloxía de profesor mais os alumnos a copiar como na idade de
pedra… Se hasta cara de Australopitecus nos esta quedando.

- Segúndo, o grazas ao escaner e ao altavoz escoitamos o temario en alto.
Claro que o escaner esta cerrado e non podemos ver os apuntes e o sonido
parece que vai a X2 nos vídeos de Youtube. Pois menos mal que ten
proxector incorporado mais non e como o do cine, se non que parece aqueles
do Tiger para o movil. Ten micro e acepta comando de voz sinxelos pero xa
sabemos todos como va o recoñecemento de voz…

- Bueno, a terceira parte consiste en que soe o timbre e saiamos da clase. Que
pena que o chirimbolo apáguese e non nos deixe proxectados os apuntes…

Mira que ben. Pensaras ti que que facil todo, sen profesor, sen libro, sen exames…
Pois non, outra decepción mais. Non e exactamete non ter profesor. En realidade,
detrais dese aparato hai unha persoa. Un vixía. A traves das camaras que estan
escondidas por toda a aula pode controlar e vernos como se na clase mesma
estivera.

Ademáis, si, temos exames. Resulta que o cachivche ese, chamado JLRG-3000,
ten impresora incluida e os examenes saenlle pola barriga. Que divertido non? Pois
así pasa o trimestre. Resulta que, como todos os aparatos, estropéanse de vez en
cando. Pois adiviña ti, xusto no dia do examen. Imprimiu outro exame! Ese non era
o noso! Xa sabia eu que coñecer a Deus cargaba consigo grandes
responsabilidades.

Comentarache o do señor que vixiaba non? Pois mira tu que está ahi como si non
estivese sabes? Todos queixámosnos mais que non habia solucion, vaia que tu
utilidad… miles de euros malgastado en cacharros inútiles…. Pero que digo de
miles, mais ben miles de millóns. Pero iso non e o peor.

Acordaste cando mandastesme a expandir a relixión? Pois esa semana que faltei
perdinme clase(Non cho boto en cara xa que esta relixion e o mellor que me pasou
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na vida). Seguiu dando clase, como e normal mais cando volvin, resulta que as
cousas ditadas ou proxectadas non se poden volver repetir de novo. Que ben.
Encima o señor vixia nin caso aos problemas. Supostamente é un técnico e traballa
para solucionar problemas destes pero entre o tempo que pasa dormido e o tempo
que pasa xogando ao Hay Day e como si non estivera. E bueno, mais de dous
semanas co problema e seguiuse sin solucionar. Menos mal que os nosos
compañeiros, Amigos de la Qímica, axudounos a estudar.

E sabes o peor de todo? Pois parece que ese vixía e moi graciosillo e configurou ao
cacharro ese para que faga unhas contestacions mais boas… Eque parece de
broma.

Estiven apuntando para que vexas, xa sabes que ten recoñecemento de voz e sigue
algúns comandos(Moi moi sencillos xa que o pobre non da para mais):

- Non entendo, podes explicalo outra vez?
- Iso non e problema meu, iso e así e punto. Se tes un problema, resólveo ti

mesmo. DIY

- Pero como sabes que da dous?
- Porque da dous.
- Si, eso si pero como sabes que é dous?
- Porque é dous.
- Pero porqué sabes que é dous e no un?
- Porque é dous

*Repítese ata que me ignora, parece un disco raiado…*

- Podo cambiarme de sitio? Eque non vexo.
- Pois jódete.

- Podes darnos apuntes? Eque non podemos atender e copiar, vas moi rápido.
- Pois non, eu tamen estou proxectando.
- Pois iso, tu proxectas, ademais, tamen gañas o teu peso en aceite.
- Callaros, deixade de facer ruido.

E mira que para o que quere e ben listo que depende dos tonos das voces, a certas
persoas concedeulles un permiso de Administrador. Cosa que pidan cosa que
conseguen. Ata da vez que fixeramos o exame que non era, como o compañeiro
non estivera, fixolle outro. Ese si era o correcto!

Outro compañeiro tamen faltou e para os exames poco mais e lle da os exercicios
resoltos! Pero ainda que parece incrible pasou de verdade!

Eque non o entendo, enserio parece que lle hackearon o cu ou non sei eu…
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En fin, cacharros inutiles, se deixaran de malgastar o tempo en tonterias e mais
tempo en cousas que de verdade importan, que ben iría todo.

Mil veces nos temos queixado mais o problema sigue. Como as persoas con
dereitos de Administrador lles vai xenial… E esto so é o principio, se che contara
toda a historia eu morreria no intento. Xa sei que ti es inmortal pero a min non me
chega toda  a vida para contarte toda a historia.

Bueno, e ata aquí esta incrible historia, parece irreal verdade…? En fin, pasas que
cousan, e xa non hai que facer. Quero aclarar que non e que PepitA odie aos
profesores, ao contrario, aprecia moito a educación e aos profesores como as das
linguas, a da E.F., coma a da historia e os de tecnoloxia… como xa vistedes pero e
que nese caso pepita de verdade que non puido evitar ter un asco grandísimo…

Espero que naide se sentira ofendido por isto e se algún profesor encaixa coa
descripción por algo será… Ata aquí o relato e continuemos coas historias de
PepitA.
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Capítulo Extra 2, Película e… Carbón?

Pois este capitulo conta duns feitos graciosos e… bueno xa o veredes mais adiante.
A historia comeza un sabado de cine na casa de PepitA:

Hoxe parece que na tele botan unha boa película. Emmm, parece que comeza en 5
minutos, ainda que xa sabemos todos como vai a programacion e as horas na tele…
Bueno, para facer tempo creo que farei unhas palomitas.

Dirixome ao armario e busco por ahí. Vaia, pois mira que sorte, o último paquete.
Pelicula boa, palomitas boas… Parece que hoxe será un bo día. Collo unha bebida
carbonatada e empezo a ler as instruccións:

- Abrir por aquí.
- Coidado, o vapor queima.
- Palomitaas con sal.
- Ingredientes…

Pero que? Se aqui hay de todo menos instruccións. Bueno sigo buscando e as
encontro:

- Calentar no microondas a máxima potencia de 2,50 a 4 minutos

Teño que aclarar que esta historia é antes de que me convertera en mesías polo
que non podía usar meus poderes para facelas instantaneamente. Bueno
continuemos coa historia, o caso e que pensei:”Pois mellor que mellor catro
minutos, haber se nos vamos  a quedar cortos”. O normal nestes casos vamos.

Enton poñome na importante misión de poñer as palomitas no microondas durante 4
minutos e, despois de gastar moitas neuronas intentando poñelo, estas comezan a
xirar. Empezo a escoitar os sonidos do maiz transformándose en palomitas. Veo que
na tele comeza tamen a película. Todo parece perfecto. Van dous minutos e medio
dende que puxen as palomitas. Abro a bebida carbonatada e…

Mais de 3 minutos dende que puxen as palomitas, unha inmensa nube de humo
cubria toda a cociña. O orixe parecía ser o microondas. Cando abro a porta… Unha
nube ainda mais oscura con olor a quemado aparece diante da miña cara. Vou mirar
que pasara e, TODAS AS PALOMITAS ESTABAN CHURRUSCADAS. O
microondas estaba todo sucio e había fume por todas partes. Rapidamente
desenchufei o aparato e saquei coas pinzas as palomitas(Unha masa negra e sólida
que parecía carbón) e tireinas á basura.

Tiven que abrir ventanas, limpar o microondas e tirar as palomitas, as últimas
palomitas. Cando din rematado a película xa había acabado.

Vaia día, o que parecía un perfeto sabado de cine converteuse nun horrible sábado
de limpeza. Vaia coa sorte, xa decía eu que eso era demasiado…
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Capítulo Extra 3, Educación?

“Deeeusss!”

“Que pasou?”

“Teño outra horrible noticia… Sentimentos de violencia veñen a min ao recordalo”

“Veña, conta logo que che pasou. Igual pódote axudar.”

“Mira, pois verás. O venres pasado tivemos unha charla de Violencia de Xénero e
Igualdade. Algo parecido. MPRM foi quen deu a charla. Todo normal verdade?”

“Si, conta xa a noticia que quero saber que pasou…”

“Pois mira, que mais que charla parece un monólogo… Ou un conta contos porque
mais que nada lía a presentación, que tiña mais letra que os Power Points de
Historia. Que boa profesora, pena que se vaia… Sempre explica moi ben e nos
resume todos os temas. Incluso nestes dous anos que levamos con ela empezoume
a gustar a historia. Xa sabes que era materia que máis odiaba. Aínda que agora e
F&Q…”

“Bueno si, vai xa ao principal da historia. Sempre te desvías cando contas as
cousas. Jajaja.”

“Si, jajaja. Bueno pois continuo…”

A charla/monólogo/conta contos empezou normal. Falándonos de cousas algo
antigas pero bueno. Despois continuou coa diferencia entre Sexo e Xénero. Ata alí
todo ben. Algo aburrido, porque é o que sempre nos contan pero bueno.

Empeza a falar de cando somos pequenos os regalos que nos fan, as nosas
habitacións, a nosa roupa… Algo que non ten moito sentido porque se o pensas,
todo o que dixo que se lles facía as nenas e aos nenos non e certo. Igual en casos
si pero noutros non, bueno pois empezou xeneralizando todo. Xa simplemente
mírasme a min e son todo o contrario ao que ela dixo pero bueno.

Sigue a charla. Con bastantes debates. Que ao final nin resólvemo dudas nin nada.
Simplemente ela con cara de asco a quen lle di algo contrario ao que ela pensa e
enfadándose. Tamén cuns tons…

E ela cando ve que non ten razón di: “Infórmate” Cousa que debería facer ela pero
bueno. Toda a clase estábamos en contra do que dicía, xa que non tiña razón e só
falaba como se os rapaces foran moi malos e as nenas nunca romperon nada(Ela
en busca de igualdade mentres xera desigualdade. Contra dicíase ela mesma en
verdade). Nin nos deixaba falar case…

Seguimos dando exemplos e contra argumentos, toda a clase en contra dela, e
empezaba a gritar e a dicir que nos informáramos e dar rodeos, non contestar e
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soltar outras cosas que non tiñan que ver… Incluso a ignorar certas preguntas.
Como o de F&Q. Jajaja. Parece que o de ser política serviulle para falar moito e non
contar nada. Tamén para ler todo o rato sen aprenderse nada de cabeza. O que lle
faltou foi a educación. DEMASIADA EDUCACIÓN LLE FALTOU.

Bueno e suponse que ven a informarnos, non a soltarnos chapatorias, que só
somos rapaces. Pero, aparte diso, o que peor nos pareceu: como lle falou a nosa
titora, que tampouco estaba de acordo en cousas que ela di entón a muller
respóndelle:

Ti es unha figura de autoridade para eles. Non podes opinar, non podes estar en
contra mía, lles estás dando mal exemplo. Eu veño aquí para dar a charla. Se tes
algo que dicir das ti a charla…

E máis cousas así. Pero esta que se cree? Non nos responde dudas, se cree que
ela é a mellor e falta o respecto a nosa titora. Este e a nosa cidade(Se non lle gusta
que volva a Ribadeo), o noso instituto(Se non lle gusta que se vaia a B-S), a nosa
clase, A NOSA TITORA. Co boa persoa que é. Que sempre anda axudándonos en
todo. Calquera cousa. Sempre nos apoia en todo. E ven ela a meterse con ela e
faltarlle o respecto? Que se deixe de dar charlas que para iso non serve e que se
vaia da nosa clase. Que se onde vive lle aguantan as faltas de respecto, aquí non.
Que aso me deu. Despois de dicir iso todos quedámonos cunha cara… Eque un
asco de charla, un asco de persoa… Que se vaia e non volva.

Cando saíu da aula toda a clase gritándolle que se fora. Gañas me deron de dicirlle
algo. Porque unha ditadura parecía. So o que di ela e o que está ben e se non se
enfada. Queríanos adoutrinar. En fin, a peor charla da miña vida…

“Vaia… En serio pasou isto?”

“Si… Eque quen se cree para faltarlle o respecto a nosa titora. Incluso peor que o de
F&Q.”

“E iso?”

“Polo menos o de F& Q se me ignora ou me fala mal e solo a MIN. Que me diga o
que queira que por un oído me entra e por outro me sae. Pero e que esa, unha don
ninguén, que nin coñecíamos, chega o primeiro dia e lle falou mal a MIÑA TITORA.
Que me diga o que queira a min que non vou facer nada pero eque faltándolle o
respecto a persoas que me caen ben non. Se non fora que despois de dicir iso foise
co rabo entre as pernas algo lle ia dicir. En fin, que asco me deu.”

“Vaia… axudareite, cos meus poderes de Deus, eu maldicireina para o resto da
eternidade”

“Jajaja”

“Grazas Deus…”

Páxina - 48 -



Capítulo Extra 4, En Cerceda.

“Ei Pepita, cóntanos algunha historia divertida que che pasara.”

“Iso, iso.”

“Todos queremos oír as historias de PepitA.”

“Veña va, hoxe os contarei a historia do tobogán. A historia comeza así…”

Pois mira, un dia fomos un grupo de amigos a Cerceda, que é un parque acuático.
Había moitísimos tobogáns e os de caracol eran os meus preferidos. Xa sabedes
isos en forma de espiral. Pois mirade. Ese dia eu levaba uns pantalóns. Entón,
estábame eu tirando polo tobogán e na zona escura quedeime atrapada.

Intentei escalar para chegar arriba pero resbalaba. Tampouco daba baixado porque
quedárame atascada. Unha situación moi tensa a verdade…

Pois o caso, que a socorrista, como xa pasara un tempo, pensara que eu xa
chegara abaixo. A si que lle deu paso a seguinte persoa.

Ao baixar ela, chocou comigo e púidenme desencaixar, menos mal que si non
quedaba alí para sempre. Aínda que un bo golpe leveime. Cando puiden saír caín a
piscina e tiña un dolor de espalda e pulmóns tremendo…

“E pois esa e a miña traumática experiencia nos tobogáns de caracois.”

“Vaia… e por que non usaches os teus poderes como mesías?”

“Porque eu non coñecera a Deus, polo que aínda non os tiña”

“Jajaja, vaia…”

“Bueno, aquí estas agora.”

“Exacto, que é o importante.”

“Jajaja.”
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FIN

E ata aquí termina as miñas historias de PepitA. Se queres saber algunha máis
únete a relixion pinchando no enlace que deixarei máis abaixo e espero que
disfrutárades de todas estas historias. Sen nada máis que dicir, vémonos o ano que
ven para continuar coas historias de PepitA.

Enlace ao formulario: https://forms.gle/EMjxfab24h3PH1G38
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