
           GRANDES AMIGOS 
Ailita era unha nena morena de pelo rizado que vivía nunha aldea da montaña lucense rodeada de 

natureza. Os seus amigos eran os animais que había no monte: o can Gufy, o ratiño Portela, o 
cabalo Melenas e a bolboreta Silvia. Os cinco xogaban ás agachadas e ao pilla-pilla, e, cando 
chovía, contaban contos na corte. Cando cumpriu seis anos, Ailita tivo que marchar para o colexio 
dos maiores. Estaba moi triste porque tiña que ir para a vila e abandonar aos seus amigos. 

 O primeiro día de escola coñeceu a nenas e nenos pero botaba de menos ao can Gufy, ao ratiño 
Portela, ao cabalo Melenas e á bolboreta Silvia, que sempre lle chamaba princesa e que cría que nunca máis a 
volvería ver voar.  

Un día, cando saía do colexio coa súa mochila, escoitou ladrar. Deu a volta pero non viu nada. Seguiu andando e escoitou 
galopar. Deu a volta, pero outra vez non viu nada. Un pasiño máis adiante tivo que pechar os ollos e poñer as mans na 
cara porque, de súpeto, comezoulle a dr o vento nos ollos. Estivo un anaco esperando que pasara o vento e cando volveu 
abrir os ollos… SORPRESA! a do vento na cara era a bolboreta Silvia coas súas ás e alí estaban todos os animais 

rodeando a Ailita coma nos vellos tempos. Púxose moi leda e despois de darlles bicos e abrazos foron todos xogar e contar contos durante toda a 
tarde. 

 Cando caeu a noite, Ailita volvíase poñer triste porque pensou que os seus amigos marchaban para a aldea outra vez. Pero o can, o rato, o 
cabalo e a bolboreta dixéronlle que  non se  preocupara que se tardaran tanto tempo en chegar á vila fora porque se perderan pero que agora 
quedarían para sempre, que nunca deixarían á súa amiga soa. 

Ailita púxose moi contenta e todos os días os animais acompañábana ao colexio. Alí coñeceron a nenos e nenas e ensináronlles que aos animais 
non lles hai que ter medo porque son amigos e que o que hai que facer é coidalos e respectalos para que tamén sexan felices. 

 E colorín, colorado, este conto xa está rematado 

Familia de Lucía Portela Martínez 


