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Αυτός ο βράχος είναι πολύ περίφημος
σ’όλη την περιοχή του Μποθέλο, όχι μόνο
για το μεγέθο του, αφού κατά τους
χωριάτες δεν υπάρχει μεγαλύτερος σ’όλη
την Ισπανία, αλλά και για την ποσότητα
χρυσόυ που έχειστα σπλαχνα του.
Δεν γεννήθηκε ο βράχος εκεί, αλλά τον
έφερε μια γριά στο κεφάλι της, και η γριά
έρχοταν συγχρόνως κλώθωντας. Αλλά ο
βράχος έπρεπε να είναι πολύ βαρετός,
αφού η γριά, όταν τον άφησε, είπε:
‐ Φύγε, βράχο, που ζυγείζεις τόσο πολύ, να
έρθει ένας κεραυνός να σε σπάσε!
A Pena da Moura, Bocelo‐ Toques (Terra de Melide)
Τήν ίδια στιγμή, έπεσε ένας κεραυνός από
Ο βράχος της Μοόυρας, Μποθέλο‐ Τό κες (Περιοχή της Μελίδε)
τον ουρανό και χώρισε από τον βράχο ένα
κομμάτι που ακόμα σήμερα βλέπεται ακριβώς δίπλα του.
Αυτός ο βράχος μαγεύτηκε με χάλκινο καζάνι γεμάτο χρυσό, ένα μεταξωτό σχοινί και ένα
μπαστούνι. Τύλιξαν το σχοινί γύρω από το καζάνι, και κάνοντας τρεις φορές το σημείο του
σταυρού πάνω με το μπαστούνι, είπαν:
‐ Όποιος θέλει πρέπει να σε ξεμαγέψει, τρεις ραβδιές με αυτό το μπαστούνι πρέπει να σου
δώσει.
Μόλις είπαν αυτό, το σχοινί έγινε ένα πανάσχημο φίδι, που έφυγε στο βάθος της γης με το
καζάνι.
Τώρα, για να ξεμαγευτεί, πρέπει να ψαχθεί το μπαστούνι και το βιβλίο του Αγίου
Κυπριανού 2 ,που ξέρω πως το είχε ένας παπάς από την μεριά των Κορρεδόιρας.
Οι βουνίσιοι δούλεψαν πολύ για να ξεθάψουν τον θησαυρό, και αρκετές νύχτες τις πέρασαν
άυπνοι, ιδρώνοντας για να μην βρουν άλλο παρά απογοητεύσεις.
Μία μέρα ήρθε ένας παπάς ρωτώντας γιά τον βράχο και τον συνοδέψε εκεί ένας γείτονας της
Μορουσόσας. Όταν έφτασε στο βράχο, ο παπάς είπε στον άνδρα:
‐ Κοιτάξτε, πρέπει να κάνετε εσείς όλα όσα κάνω εγώ, αλλά να μην πείτε ούτε λέξη.
Από αυτό που είπε, άρχισε ο παπάς να διαβάζει και να “ξεδιαβάζει” σ’ένα βιβλίο, και όπως
διάβαζε, ο βράχος ανοιγόταν σιγά σιγά μέχρι που ανοίχτηκε εντελώς και εμφανίστηκε ένας
βωμός με χρυσές εικόνες αγίων. Τότε ο παπάς ακούμπισε το βιβλίο ανοιχτό, με πετραδάκια
στις άκρες για να μην κλίσει, γιατί αν αυτό γίνοταν, ο βράχος θα ξανάκλεινε, και μπήκε μέχρι
τον βωμό και πήρε μία εικόνα. Αλλά ο χωριάτης φοβήθηκε και δεν θέλησε να ακολούθησει
τον παπά, που, όταν βγήκε, με πολύ θυμό εναντίον του, άγγιξέ το βιβλίο, χωρίς να το
καταλάβει, και το βιβλίο έκλισε, και όταν έκλισε το βιβλίο, έκλισε και ο βράχος. Αλλά ακόμα
σήμερα φαίνεται η χαραμάδα όπου ανοίχτηκε.

Αφήγηση συλλεγμένη στην Terra de Melide, Xosé Filgueira Valverde, εκδόσεις do Castro, 1978.

Οι μόουροι στη Γαλικία δεν είναι άραβες, αλλά μυθικοί άνθρωποι από τους παλιούς καιρούς που
πολλές φορές φυλάνε θησαυρούς κάτω από τις πέτρες, στα κάστρα ή στις σπηλιές.
2 το βιβλίο του αγίου Κυπριανού η “Ciprianillo” ήταν ένα μυθικό βιβλίο μαγείας που βοηθούσε να βρει
θησαυρούς που φύλαγαν οι μόουροι κάτω από τα κάστρα η από τις πέτρες.
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