
e abriulles unha muller moi alta e moi delgada que dixo: 

- Ola, que queredes? 

- É que onte vimos que viñerades vivir ao pobo e que hai un neno da nosa idade –dixo Xosé. 

- Se quere pode vir xogar con nós –dixo Icía. 

- Esperade que  o chamo –dixo a muller.  
 

Despois dun anaco esperando na porta apareceu o neno. 

- Chámome Antón, e vós? 

- Eu chámome Icía e el Xosé. Queres vir bañarte ao río? 
 

Os tres fixéronse moi amigos, pero Antón e Xosé empezaron a ser moito máis amigos; xa non chamaban a Icía para ir xogar e Icía 

púxose moi triste. Un día Icía enfermou e ninguén a foi visitar. 

- Mamá, Xosé xa non é meu amigo, dende que chegou Antón ao pobo non quere xogar comigo -dixo Icía moi triste. 

- Non te preocupes, xa verás como volvedes ser amigos coma antes –dixo a nai de Icía. 
 

Pasou o tempo e Icía decatouse de que xa había moitos días que Xosé non ía á escola, polo que decidiu ir ata a súa casa. Cando 

chegou á porta da casa de Xosé, tardou un pouco en petar, xa que pensou: “Se el non me veu ver a min cando estiven enferma, por 

qué teño que vir eu saber como está?” Por un momento Icía quixo dar volta pero ao final chamou. Abriulle a porta a avoa de Xosé, 

que lle dixo que estaba enfermo. Icía entrou no cuarto e preguntoulle que tal se atopaba. 

- Agora xa me atopo mellor pero estou triste porque ninguén me veu ver, nin Antón, e ti a pesar de que xa non eramos amigos 

vesme ver. 

- É que aínda que non sexamos tan amigos sígome preocupando por ti. 
 

Cando Xosé se recuperou foi falar con Antón e díxolle: 

- Estiven enfermo e non me viñeches ver. Icía demostroume ser unha boa amiga e ti non. Os bos amigos están para todo. Xa 

non te quero como amigo 

- Dáme igual que xa non queiras ser meu amigo porque xa teño outros e non te necesito para xogar –contestou Antón. 
 

Xosé foise e pensou que non pagaba a pena loitar pola amizade de Antón pero si pola de Icía. Dende aquela Xosé e Icía foron 

amigos para sempre, nunca se volveron enfadar e axudáronse en todo como BOS AMIGOS. 
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