
A ÁRBORE E O RAPOSO 

	 Érase unha vez un raposo que se chamaba Max. Un bo día encontrou unha árbore 

no bosque moi grande e alta coma un edificio. Sen pensalo comezou a escavar na terra 

preto dunha das súas raíces e a mancou. De súpeto a árbore queixouse e gritou: 

-¡Ahhhhh ! Raposo non me fagas dano-  

E o raposo contestou: 

—A min dáme igual, jajajaja- e marchou tan tranquilo como se nada. 

 Uns meses mais tarde o raposo andaba polo bosque a procura do seu almorzo e 

unha gran tormenta con moita choiva e lóstregos apareceu de súpeto. O raposo pingando 

e morto de medo buscou un sitio onde protexerse, pero non o encontraba, ata que unha 

voz dende o alto díxolle: 

¡ Rápido, entra no meu tronco ata que pase a tormenta!- 

 O raposo quedouse moi avergonzado e confuso xa que non se esperaba que a 

árbore lle axudase despois do que el fixera meses atrás. 

 Cando a tormenta pasou o raposo saíu do tronco e díxolle a árbore:  

- Pídoche perdón polo que te fixen e calquera cousa que necesites solo tes que gritar o 

meu nome o vento e acudirei a axudarte no que precises. 

 Despois dun tempo estaba o raposo xogando cuns amigos no bosque cando 

escoitou o seu nome que viña dende lonxe. 

¡ A arbore!- exclamou, e foi rápido a chamada do seu amigo. 

Cando chegou onde estaba a árbore viu uns homes que intentaban cortar o seu tronco. 

Sen dubidalo o raposo abalanzouse sobre eles e conseguiu coa axuda dos seus amigos 

que se foran e nunca máis tiveran ganas de volver. 

De esta maneira a árbore e o raposo foron amigos para toda a vida, e así, o raposo 

entendeu que na natureza todos teñen que respetarse e así o bosque seguiría fermoso 

coma sempre.
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