Demo e o seu mundo
CATEGORÍAS RELACIONADAS

O demo coxo en Abadín
Este demo é o encargado de recoller as almas dos que morren pero, como é trenco, case nunca chega a tempo.
Cando se tropeza con el, o mellor, para que non nos faga dano, é dicir as palabras de San Xoán Retorneadas, se
é que se saben; senón que haxa sorte. Hefaistos e Baco tamén eran coxos e estaban relacionados co inferno.
O Xosé, tería vinte e tantos anos, ía ver a moza e no camiño por onde traían os mortos dos Samordás, parroquia
de Galgao, concello de Abadín, deulle a gana, dispensando, de baixar os pantalóns. Arrimouse así a un lado do
camiño e estivo facendo as súas necesidades. E, niso, ve que pasa alguén coxeando polo camiño que vai cara a
igrexa parroquial; e era o demo, e coxeaba. O mozo levantouse e quedou quieto.
E foi boa sorte porque se lle chega a falar ó mellor o leva canda el. O Xosé despois soubo que aquel día
houbera un defunto nos Samordás e supuxo que o demo coxo non chegara a tempo para recibir a alma do que
morreu, e regresaba desgustado.

BIBLIOGRAFÍA
Fonte:
Arquivo Chaira: Información de ATILANO RIVAS, Rego da Cal, Galgao, Abadín (Lugo).

Bibliografía:
CARNERO, O., CUBA, X. R., REIGOSA, A., SALVADOR, M., Da fala dos brañegos. Literatura oral do concello de Abadín, Excma.
Deputación Provincial de Lugo, 2004.
CUBA, X. R., MIRANDA, X. e REIGOSA, A., Diccionario dos seres míticos galegos, Xerais, Vigo, 1999.
CUBA, X. R., REIGOSA, A., «Xeografía mítica da provincia de lugo (I): Cen lugares con lenda», Croa, nº 8, 1998, pp. 42-63.

COMENTARIOS ENVIADOS
Este artigo parece que non vai dar moita información pero despois sorpréndeche cun bo final e cunha moi boa
explicación, isto gústame moito e probablemente gústeme ler moitos artigos deste tipo, a si que esta e unha
das mellores páxinas de lendas que vin na miña vida. Seguide facendo moitas máis lendas, ou descubrindo
máis lendas mellor dito. O voso traballo e moi admirable. Grazas por facer un esforzo tan grande para que os
nenos, nenas e os máis maiores segan interesados polas incribles lendas que escribides. MOITAS GRAZAS!
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