
Vin nos teus ollos o mar 

Imposible de abranguer. 

Ollos de fera abraiada e dorida,  

Lugar de escura paixón.  

Entra na miña dor atormentada 

Tenta coa súa mirada, 

Alí derretinme asombrada. 

Facíanme dano só de mirarme, 

Retrocedín de súpeto asustada 

Arrastrando os meus pés amedrentados.  

Golpeaches fortemente cos teus ollos 

Arrincado os meus beizos encarnados. 

Violeta Fraga Sal, 2ºESO IES Muralla Romana 

“O paxaro que non quería voar” 

Mamá paxaro tiña dous fillos, un era grande e valente, mentres que o outro era 

pequeno e medorento. O tempo pasaba, o maior saía todos os días en busca de 

alimento mentres que o pequeno permanecía no niño agardando a que lle trouxesen a 

comida. Súa nai estaba desesperada, non sabía a razón deste comportamento.  

Un día, achegouse unha pomba e preguntoulle o porqué de non botarse a voar. O 

pequeno paxaro díxolle que non o necesitaba, que alí tiña todo o que precisaba. 

Asombrada, a pomba contestoulle que sería bo que tratase de buscar o seu propio 

alimento sen depender sempre de súa nai e irmán. O paxaro non seguiu o consello ata 

que un día levantouse unha forte tempestade. Un raio certeiro e unha forte xistra 

desprazaron o niño do seu lugar e pousárono nun cantil próximo. Véndose só e 

desprotexido, ao paxaro non lle quedou máis remedio que levantar o voo se non 

quería morrer de fame. Pero, con tan mala sorte, as súas ás non soportaron o seu 

peso por non utilizalas antes e caeu ao mar.  

Ensinanza:  

Na vida hai momentos en que podes recibir axuda dos demais, pero non debes 

afacerte. Debes preocuparte por aprender e saber. Chegará o tempo en que teñas que 

valerte por ti mesmo.  

Violeta Fraga Sal, 2ºESO  IES Muralla Romana 



Busqueite na túa casa,  

ti buscábasme na miña. 

Logo de buscar desesperado 

buscaríate pola rúa.  

Buscara, buscara... 

Si, buscareite alí. 

E se te busco no parque? 

E se te buscase...? 

Busque, busque. 

Busca, busca! 

Buscando e buscado. 

Nós buscármonos na  vida.  

Violeta Fraga Sal, 2ºESO  IES Muralla Romana 

 

Eu bailo coa miña irmá, 

meu tío bailaba coa miña tía, 

miña nai bailou ela soa 

a miña familia bailara toda a vida.  

Nós bailaremos pola mañá, 

miña sobriña bailaría pola tarde. 

Oxalá meus primos bailen pola noite 

e eles mais eu bailásemos de madrugada.  

Vós bailade comigo 

mentres ti bailares coa túa parella.  

Bailar gústanos moito! 

Bailando e bailando. 

O tempo bailado e bailado. 

Bailardes sempre, amigos e amigas. 

Antía Núñez Castro, 2ºESO  IES Muralla Romana 


