
Páxina 16 

M U R A L das Letras Galegas 

Portadas dos    traballos 

Nº 8      MAIO  2010 DIRECCIÓN WEB: www.ceipmenendezpelayo.tk 

   



 

Páxina 2 

POEMA PREMIADO EN 3ºA CONTO PREMIADO EN 6ºB 

Páxina 15 



Páxina 14 

A Brais encantáralle a idea que tiveran, e incluso afirmou : 

-Moitas gracias, creo que este novo mini bosque gústame aínda máis que o 
anterior. 

Todos estallaron de alegría, por fin volverían  ler os relatos de Brais. 

Brais púxose a escribir de contado, no seu novo bosque, e dende aquela es-
cribía os contos aínda mellor ca antes. Despois daquela aventura o neno  fixo 
unha pequena poesía: 

                                   

No medio do mundo un bosque 
 

No medio do mundo un bosque. 

Eu queríao con lealdade, 

pero eles coas suas mans frías 

quitaronmo con a súa maldade. 

 

No medio do mundo un bosque. 

Entre todos a máis fermoso, 

parecía dun conto de fadas, 

coas súas árbores de ouro. 

 

E ao meu pequeno bosque 

eu digolle  en baixiño: 

tranquilo pequeniño, 

pois sempre te estrañarei; 

benqueridiño amigo . 

           

 

Pasaron os anos e Brais converteuse nun famoso escritor. E finalmente conseguiu 
cumplir o seu fermoso soño, facer feliz á xente coas súas historias. 

 
 
 
      Gloria García Vivero - 6º A 
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UN FERMOSO SOÑO CUMPLIDO 
 

Esta  historia empeza cun neno de meixelas coloradas e co seu  fermoso  so-
ño ... 

Brais era un neno  de dez anos que vivía nunha pequena vila, cerca dun frondoso e grande bosque. Tódolos días Brais ía 
ao bosque, pois era o seu lugar favorito para escribir os seus relatos. Os relatos de Brais eran moi peculiares e bonitos, eran 
moi  famosos na vila e todos sabían o título de polo menos algún deles. Brais escribía alí porque lle encantaba a natureza, as 
árbores, as flores, o respirar que alí había, incluso os pequenos bichiños gustábanlle coas suas cóxegas. Pero aquel día todo 

cambiou. Brais como sempre dirixíase cara o bosque para escribir un dos seus famosos relatos, pero antes de chegar viu uns 
grandes camións. Enton preguntou a un home que andaba por alí : 

- Perdoe,vostede sabe porque estan aquí todos estos camións? 

- A ti que che parece? Imos talar o bosque, de aquí podemos obter moita 
madeira – respondeu o home con orgullo. 

- Que di, esta vostede tolo ? Non me podeden quitar o meu bosque, sin el 
non son nada –dixo Brais con bágoas nos ollos. 

- Sinto, eu non son o que da as ordes aquí - respondeu o obreiro.  

Brais marchou chorando cara á súa casa. 

Días despois a corta de árboles xa terminara. Brais  pasaba os días na casa 
por medo a ver o seu bosque destrozado. Na vila o único que sentía  do bosque 
era el, ata que a xente empezou a botar en falta os relatos do pequeno Brais. 
Sempre había a  típica persoa que dicía  : 

- E que foi dos relatos esos tan famosos e divertidos? 

Ou : 

- Canto tempo sen leer un conto entretenido, como esos do pequeno Brais!  

As persoas da vila empezaron a estrañarse de que fora dos relatos e enton 
dicidiron ir falar co cativo. O neno explicoulles o que pasaba, e que el sin o seu 
bosque era incapaz de escribir. As persoas tristes e resignadas convenceronse 
de que non poderían cambiar a decisión de Brais. 

 E aquí acabaría esta historia, pero como comprenderedes un conto ten que 
ter un final feliz e rematar así sería un pouco triste. Así que...  

Días despoís a unha nena ocorréuselle unha idea para volver a escoitar os 
contos de Brais.  

A xente da vila encantóulle a idea da pequena e puxérona en práctica  de 
seguido.  

Entón  foron chamar a Brais para que vira a boa idea que tiveran . E non 
vos ides crer en que consistía a idea, a xente da vila comprara sementes peque-
nas plantas, flores, árbores pequeniñas, e puxérono todo no sitio en que antes 
estaba o fermoso bosque. 

CONTO CON DIPLOMA EN 6ºA 
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Xulia marchou á casa dunha familia que nós coñecíamos, eran boa xente, 

e eu sabía que ía estar ben alí, pero egoístamente quería que estivese sempre 

comigo. 

Cando a levaron eu quedei moi triste. Esa noite quedamos a durmir na al-

dea, xa que todos andaban alporizados co conto do traslado. 

A mañá seguinte, en canto espertei, acordeime dela, e aínda na cama sen-

tinme cheo de nostalxia. Intentando pensar noutra cousa erguinme e decidin 

ordear axiña o cuarto, para poñerme a xogar á consola. Así evitaría que miña 

nai rifase en min xa de mañanciña. 

Aínda algo apesadumbrado abrín a ventá do cuarto e... Incrible! Non o 

podía crer! Freguei os ollos e pelizquei no brazo pensando que aínda estaba 

durmido. Pero non, era certo, alí, no medio da aira estaba ela, ollando para min 

e dicíndome: Botábate de menos!. 

Baixei correndo, abraceime a ela máis forte que nunca. Pasei o día pegado 

a ela, os dous sabíamos que nos estabamos a despedir, que ese sería o noso últi-

mo día xuntos, a pesar de que xamais, xamais nos esqueceríamos. 

Á noite meu pai voltou levala o seu novo fogar, onde se xerara un barullo 

do quince porque a familia non sabía que fora de ella. 

Aínda agora meses despois na hora do xantar, meus pais falan do tema e 

seguen a preguntarse: Como soubo a vaca voltar a casa? Como camiñou soa casi 

dous quilómetros  sen perderse? 

Cando falan disto eu escoito calado. Como de costume os adultos non en-

tendían nada. Sempre pensan que os humanos como construimos casas e temos 

fábricas que estragan e fan máis feo o mundo, somos os únicos seres con sentido 

da orientación, emocións e que dun ou outro xeito, pensan.  Ademais eles non 

entenden que a amizade non ten fronteiras... 

Por: Adrián Castro Montenegro                6º A 

CONTO PREMIADO EN 4ºB 
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O REGALO DE XEREMIAS 
Por:  Daniel                          4ºB 
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A miña Xulia 

Ata fai uns meses, os meus avós  vivían nunha aldea preto de Lugo, tiñan 

unha explotación gandeira, pero este ano xubiláronse, venderon os animais e 

viñeron vivir a Lugo. Eu sempre pasaba alí as fins de semana e todas as vaca-

cións. Algunhas veces incluso ía durante a semana  pasa-la tarde. Pasabao 

xenial! 

Podía correr, brincar,andaba ó carrelo do burro “Pancho” e facía unha 

chea de cousas que na cidade non podo facer. 

Pois ben, como dicía, para min era unha troula eso de ir a aldea, pasábao 

de vicio. Pero o que máis boto de menos non son as trasnadas nin os xogos da 

aldea, senón a Xulia. 

Xulia era unha das vacas que tiñan meus avós. Xulia é alguén moi espe-

cial para min, dende que eu era pequeniño ela coñecíame e sempre foi moi man-

siña comigo. Podía xogar enriba de ela, ata me colgaba do seu rabo e a pobriña 

non dicía nin chío. 

Xulia e eu entendíamonos. Ela pousaba os seus ollos grandes e brillantes 

en min e nese intre eu xa sabía se tiña fame, medo, estaba triste ou andaba ben 

leda. 

Ó mellor vós estades rindo, e pensades que son un tolo, pero isto que vós 

conto agora é verdade: Xulia mais eu entendíamonos como dous vellos amigos, 

bastaban as miradas.  

Uns meses antes de que meus avós se mudasen, comezaron a vender os 

animais da granxa a outros veciños da zona e explotacións da comarca. 

Xulia,foi a última en irse. Meus avós e meus pais sabían o importante que era 

para min. Aínda así, chegou o día en que se vendeu e os seus novos donos viñe-

rona buscar. 

CONTO PREMIADO EN 6ºA 
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