
UN CONTO DE XENEROSIDADE E DE AMOR… 

COUSAS QUE COMPARTIR 

Érase unha vez un matrimonio moi, moi pobre, que non tiña case nada; el vendía froita no mercado e ela, de cando en vez, facía algún 

traballo de costureira. 

Eran tan pobres que só comían unha vez ao día e non posuían máis nada que o necesario para vivir. 

El tiña un entretemento: gustáballe moito ler un libro moi fermoso e velliño, cuns lentes que lle regalaran sen os 

que non vía as letras. Todos os días lía un pouquiño, con moito coidado, pois se lle rompía o libro xa non tería nada 

para ler. Era feliz cada vez que sentaba e collía o libro nas mans. 

Ela tamén tiña un entretemento: gustáballe peitear o seu longo cabelo louro cun fermoso peite que lle regalaran. Todos 

os días peiteaba o seu fermoso cabelo e contemplando o seu peite era feliz.   

Só con iso vivían felices, queríanse e non precisaban máis nada.   

Mais un día, cando o home ía ler, sentou enriba dos seus lentes sen decatarse; romperon e xa non podería ler máis. 

Púxose moi triste e ata chorou desconsoladamente, pero pensou que non lle diría nada á súa muller para non preocupala. 

O mesmo día pola noite, ao se ir deitar, cando a muller comezou a peitarse rompeulle o peite e tamén se puxo a chorar 

desconsoladamente, aínda que o home lle daba ánimos. 

Ao día seguinte, ao erguerse, a muller comprobou con mágoa que o home tiña os lentes rotos. Non o pensou dúas veces, cortou a 

melena, empeñouna e cos cartos mercou uns lentes novos para o seu home. 

Cando volveu atopou o home moi ledo, tiña un peite novo que mercara cos cartos que lle deron por empeñar o seu vello libro. 

O home tiña agora lentes sen libro para ler e a muller peite sen melena. 
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