
A ÁRBORE E O PAXARO    
Érase unha vez unha árbore  que vivía nun zoolóxico. Esa árbore sentíase moi mal e triste porque 

ninguén lle facía caso. Os cativos estaban moi ocupados vendo ós animais. 
Un día chegaron uns paxaros ao zoolóxico. Que ben!!!!! a árbore tería  uns amigos encima das súas 

polas, e iso axudaría a que tamén os cativos se fixaran nel. Pero...chegoulle unha noticia inesperada: 

os paxaros non ficarían nas súas ramas, si non nas de outra árbore. Ao día seguinte, plantaron a 

outra árbore; era fermosísima, cunha frondosa copa chea de follas verdes e bonitas flores rosas. A 

nosa amiga estaba moi triste, mais que antes, pero entón un paxaro vai e lle pregunta: 
— Ola, que tal estas ?? 
Ela non lle contestou, pero o paxaro seguiu preguntando cousas. Parecía moi interesado, así que a 

nosa amiga lle respondeu: 
— Ola. Eu estou mal, pero iso non importa, despois de  todo ninguén se fixa en min. 
O paxaro de inmediato interrumpiuno e dixo… 
---  Como que non importa!!!  dime  que che  pasa, home! — dixo o paxaro intrigado. 
— É que ninguén se fixara en min ata o de agora. Todos os nenos fíxanse nos animais mentres que 

eu me pudro  e hoxe tiña a oportunidade de poder facer amigos e captar a atención dos cativos, pero 

me substituíron  por outra árbore mas sa. 
— Iso é moi inxusto!!! Que che parece se eu son o teu amigo e pouso enriba das túas ramas??? 
— Farias iso por min? 

— Claro que si, para iso están os amigos, non? 

— Moitas grazas!!! podo contarche un secreto? 

— Por suposto! 

— Ti es o primeiro  amigo que teño. 

—  Iso é moi bonito. 
Ao día seguinte, puxeron en marcha o seu plan para que a árbore destacara. 

— Ben, isto e así— dixo o paxaro — eu pouso nas túas ramas e fago cousas moi interesantes para 

atraer á xente. 
— E que che pasara cando te atrapen os do zoolóxico?-preguntou a árbore. 
— Iso non importa. Ademais, se me poñen na outra árbore verán que so fago esas cousas en ti e 

deixaranme vivir nas tuas ramas. Así atraeremos á xente. 
— Xenial! 
Asi que o paxaro subiuse á pola mais alta da árbore e empezou a cantar una linda canción 

acompañada duns aleteos ao ritmo, conseguindo o seu obxectivo: todo o público que escoitaba o seu 

piar, quería velo, polo que foron moitas as persoas que se xuntaron ao redor da árbore, pasando a ser 



o lugar mais visitado do zoolóxico. 

 E asi, a árbore e o paxaro formaron un gran espectáculo e a sua amistade foi mais grande aínda 
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