
O PASO DO TEMPO 

Non fun afortunado, 

fun presa da monotonía 

que día a día me corroía 

e á que aínda non estaba acostumado. 

 

Ao principio a miña estancia  

neste recuncho, chamado mundo,  

resumíase nun sorriso absurdo 

que reflectía a ignorancia da infancia. 

 

Pronto chegou a adolescencia 

na que tanto devecía polas boas notas 

que definían a miña conciencia 

e que me roubaban a esencia da vida. 

 

E entre cifras sen importancia  

e páxinas que me consumían 

cheguei á recta final da adolescencia, 

que non fun capaz de desfrutar como debía. 

 

Comecei a adultez na que a miña única posesión 

era un título inservible, ou admirable,  

que só me subministraba a impresión  

de ter unha mente e pensamento volubles. 

A miña madurez resúmese nunha rutina,  

nunha repetición constante 

na que só se vían implicados  

a cama, o prato e o váter. 



E, ata que finalizou 

a peor etapa da miña vida  

que asemellaba ser infinda,  

non puiden volver  revivir o que o meu corpo experimentou. 

 

Aos meus 85 anos, na miña vellez,  

véxome de novo condenado a depender dos demais, 

alí sentado revivindo o que vivira de novo, 

desexando non ser un estorbo para ninguén. 

 

E, agora, a dous días de ascender 

ao que aquí chaman “lugar mellor” 

comezo a comprender  

que para a vida fun e son un mal menor. 

Pablo Dorado Loureiro, 2ºESO  IES Muralla Romana 

 

As paredes da miña casa 

murmuran o teu nome, 

lembrándome a túa voz 

cando o día chega á noite 

e a noite se volve fría. 

Se non te teño preto 

os días fanse escuros, 

as noites demasiado claras.  

Oxalá pronto,  

os días volvan ser claros 

e as noites moi escuras! 

Carme Casanova Lamas, 2ºESO  IES Muralla Romana 

 



“Un verán inesquecible” 

Un verán caloroso,  

cheo de enerxía,  

de alegría 

e de risos.  

Os nenos xogando no parque, 

a felicidade respírase no aire.  

Chega o momento das tardes na praia, 

das reunións familiares, 

das noites cos teus amigos e amigas. 

Os días fanse máis longos, 

as noites máis curtas. 

Un verán diferente,  

apaixonado. 

Un verán inesquecible, 

mais un verán tamén triste,  

un verán sen ti.  

Violeta Fraga Sal, 2ºESO  IES Muralla Romana 

 

 

Unha vez, nalgún sitio do mundo, existiu unha boneca co cabelo louro, ollos azuis e 

labios finos. Ía vestida cun vestido branco que lle quedaba perfecto. Esa boneca era 

miña, levábaa comigo a todos os sitios e cando estaba mal abrazábaa e sentíame 

mellor. Unha noite escura e de tormenta eu estaba aterrada polos tronos e lóstregos 

que caían, tiña medo e sentía que estaba a vivir o peor pesadelo da miña vida, 

abraceime á boneca e foi como se me trasladase a un mundo paralelo no que todo 

eran cores. Abrín os ollos e vin como a miña boneca se transformara nunha fermosa 

fada chea de luz. Dende ese momento souben que estaría protexida e coidada o resto 

da miña vida por esa boneca, fada ou anxo gardiá. 

Antía Núñez Castro, 2ºESO  IES Muralla Romana 

 

 



O labirinto é moi escuro, 

non sei por onde sairei, 

quizás mo dirá o futuro 

e así o meu camiño seguirei.  

Demasiadas saídas, 

non sei cal elixir, 

igual que a néboa tapa o sol 

e el non sabe por onde saír. 

Paréceme imposible, 

tal coma ver a lúa brillar,  

pero faráseme posible 

porque tamén ela brilla na escuridade.  

Diego López Núñez, 2ºESO  IES Muralla Romana 

 

 

 

  

 

 


