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Esta é a historia das aventuras que viviu un xoguete fai xa algún tempo. Os nenos e 
nenas que xogaron con el aínda recordan eses días alegres e un sorriso debúxase 
no seu corazón cada vez que fan memoria.

Nunha cálida tarde de primavera, entrou nunha tenda unha muller, vestida moi 
humildemente, que buscaba un xoguete para regalarllo á súa filla. Cumpría oito 
anos e nunca tivera ningún ata entón, porque o diñeiro que había na casa se utiliza-
ba para comprar as cousas que eran necesarias para vivir día a día.

Pero a nena portábase moi ben, tiña moi bo corazón, sempre axudaba na casa e era 
moi aplicada nos estudos. Así que toda a familia decidira facer uso dos poucos 
aforros que tiñan para poder comprarlle un xoguete e darlle unha sorpresa.

A muller estivo a mirar por toda a tenda, pensando que xoguete podería gustarlle á 
súa filla. Mirou e mirou ata que finalmente se detivo nun. Era o típico xoguete que 
se regala ás nenas de oito anos.

O vendedor, un home maior co pelo cano e engurras risoñas, achegouse á muller ao 
ver que estaba interesada nun dos seus xoguetes.

—Hai algo que lle gustase?—preguntou o home amablemente.

A muller sinalou de forma tímida á boneca que había no estante.

—Ah...- suspirou o home afirmativamente -é unha das mellores bonecas que teño 
na tenda. Mirouna sabendo que aquela muller non podería comprala. Non obstan-
te, o ancián tiña moi bo corazón e quixo saber máis.  -Quere regalarlla a alguén?

—Iso sería marabilloso, pero témome que non podemos permitírnolo- dixo a muller

confirmando as sospeitas do vendedor. —A miña filla cumpre oito anos dentro de dous 
días e queremos facerlle un regalo.

—Talvez teña algo que poida interesarlle máis—dixo o home un tanto misterioso.

—Se é tan amable de acompañarme ensinareille de que se trata.

A muller asentiu e seguiu ao vendedor, que foi ata o mostrador e lle pediu a muller que 
o esperara alí. Entrou na trastenda e pasados uns minutos volveu saír, levando na man 
un cilindro de madeira gastada. Ensinoullo á muller mentres xiraba a parte de arriba e 
a separaba da outra parte. Pegada á parte de arriba había un pequeno tubo que acaba-
ba facendo unha circunferencia, ambos os dous ocultos á primeira vista dentro do 
cilindro. O ancián levóuseo á boca e soprou no interior da circunferencia, da que saíu 
unha burbulla bonita e brillante. A muller marabillouse.

—Isto é un pompero de madeira- explicou o home.—É un xoguete que fai pompas ao 
soprar a auga mesturada coa xabón. Non é moi común por esta zona pero noutros 
países úsase moito. Este en concreto encontreino nunha das miñas viaxes en busca de 
xoguetes de todo tipo. Por desgraza, está moi vello e usado para poñelo á venda. Os 
meus fillos xa son maiores para usalo e os meus netos non o quererían. Así que está a 
acumular po na trastenda. É unha pena. Regálollo para a súa filla, espero que a ela lle 
guste e o goce.

A muller quedou sorprendida e, tras discutir un pouco co home, acabou aceptando o 
regalo e marchou a casa sabendo que tiña nas súas mans algo moi especial. O vende-
dor dixéralle: "este pompero ten unha peculiaridade única, e é que, se as pompas ou 
as burbullas chegan ao ceo sen romper, os sonos da persoa que as enviou se cum-
pren".

Chegou o día do aniversario e a nena recibiu o seu regalo. Estaba moi contenta porque, 
aínda que o xoguete fose vello, era moi bonito e podía facer pompas moi brillantes con 
el. Ademais podía compartilo con todos os seus amigos: nenos, nenas, maiores... 
Como a súa nai lle contara o segredo do pompero, ela decidiu compartilo con moita 
xente para que, con sorte, as súas burbullas chegasen ao ceo e todos os seus sonos se 
cumprisen.

A nena creceu e seguiu usando o xoguete aínda que fose moi maior para iso. Seguiu 
compartíndoo con moita xente e, algunhas veces, as pompas que saían del conseguían 
chegar ao ceo, cumprindo os sonos das persoas que conseguiran facelas chegar tan 
lonxe.

Pasaron os anos e a nena tivo un fillo e unha filla aos que lles deu o regalo que unha 
vez lle deran a ela, revelando o seu segredo, e pedindo que compartisen o xoguete con 
toda a xente que puidesen. Eles cumprírono e á súa vez déronlles o xoguete aos seus 
fillos. E estes, cando creceron, déronllelo aos seus fillos. E así sucesivamente.                  

O  pompero  pasou dunhas mans a outras. Perdeuse, encontrouse, rompeuse, 
arranxouse... pero sobre todo cumpriu os desexos de moita xente coas súas burbu-
llas.

É por isto que se algunha vez alguén, pequeno ou maior, achégase a ti e déixate usar 
o seu pompero para lanzar burbullas, dálle as grazas e espera a que a pompa chegue 
lonxe, moi lonxe. E así todos os teus sonos se cumprirán.
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