
Xogar 

Xogando pasa a vida.  

Xoguei a ser princesa, 

a ser maior xogaba. 

Xogaba sen saber 

que se xogase medraría. 

Cando xogue a miña sorte, 

xogado estará o futuro. 

Xogar na vida, 

Xogarmos co destino. 

Xogarei co corazón 

sabendo que xogar non sei.  

Sigo xogando, sabendo que perderei. 

Pensando en que se xogase mellor,  

xogaría polos dous.  

Oxalá xogarmos sen medo, 

para xogarmos mellor!  

Carme Casanova Lamas, 2ºESO  IES Muralla Romana 

 

Poema do verbo amar 

Eu amo a vida, 

ti amas as cores, 

el ama a vida chea de cores.  

Nós amamos as pombas,  

Vós amades as cores, 

Oxalá eles amasen 

un mundo cheo de pombas de cores! 

Naiara Fernández Domínguez, 2ºESO  IES Muralla Romana 

 



Non te reprimas, 

fai fronte o destino 

sen ter feridas.  

 

Naiara Fernández Domínguez, 2ºESO  IES Muralla Romana 

 

Cans e cadelas, 

algúns e algunhas sen fogar,  

con caras tristes e feridas. 

Cans atropelados 

esquecidos nas estradas.  

Cadelas con cachorros 

que non poden coidar 

e por iso eu os vou axudar.  

Vounos recoller a todos e a todas 

para que sexan felices 

con comida e con amor 

todos xuntos nun fogar. 

Antía Núñez Castro, 2ºESOA IES Muralla Romana 

 

Un día, na praia de Samil en Vigo, estaba unha rapaza cun amigo xogando ao voleibol 

na beira do mar. Levaban xa un bo anaco de tempo e, como eran as 15:00h, verán, 

sábado e había  33ºC, decidiron ir facer padel-surf. Dirixíronse ao posto onde se 

alugaban as táboas, colleron unha cada un e marcharon ao mar. Sabían que había 

que devolvelas ás 17:00h, polo que tiñan dúas horas para gozar do mar e gozar do 

tempo xuntos, sen as súas nais, os seus pais, os seus irmáns... Comezaron a súa 

aventura e deixáronse levar. O exercicio e o sol fixo que se deitasen a descansar nas 

táboas e quedaron durmidos. Ao espertar viron que estaban a uns 100m das Illas 

Cíes, sabíano porque a praia de Samil está en paralelo coas illas. Miraron o reloxo, 

pero non o trouxeran. Non sabían como comunicarse coas súas nais... Deron chegado 

ata a illa non turística, á que só se pode acceder en barco privado, e pensaron en  

chegar coas súas táboas ata a illa turística, aínda que tiñan medo que os levase a 

corrente cara a dentro do océano Atlántico e aí si que estarían perdidos. Empezou a 

anoitecer, non tiñan comida, estaban mollados e cada había menos luz. Decidiron 



investigar a illa por se había algo ou alguén que os axudara a chegar a Vigo. De 

súpeto, o rapaz atopou unha especie de tapa e chamou a rapaza para que lle axudara 

a levantala. Entre os dous conseguiron levantala e atoparon unhas escaleiras!!! Era un 

pasadizo secreto!!! Atrevéronse a baixar as escaleiras e encontráronse cun longo 

corredor. Non tiñan lanternas e estaba todo escuro. Andaron e andaron ata que 

comezaron a ver unha luz ao final do túnel. Atoparon outras escaleiras, subíronas e... 

non atoparon saída! Despois de todo o que andaran pensaban que tiña que haber 

unha saída. A luz que viran facía un cacho viña do teito, polo que comezaron a golpear 

e empurrar ata que, de súpeto, se abriu a tapa. Non o podían crer, estaban de novo na 

praia de Samil. Xa eran altas horas da madrugada e as súas nais seguíanos 

esperando. Foi unha tremenda sorpresa para todos e todas! 

Naiara Diéguez Romero, 2ºESO  IES Muralla Romana 

 


