
Lugar onde todo é fantástico e é

Imprescindíbel para a nosa felicidade.

Bo é ser libre par poder ter

Esperanza para o noso futuro.

Rabia é o que corre ás veces polo noso corpo,

Dor é o que sentimos cando estamos mal

Angustia cando estamos estresados.

Días bos só moi poucos, pero a

Esperanza hai que tela sempre.

Carla Rodríguez Váquez, 2º ESO

Busquei un animaliño.

O pobre estaba en mal estado.

Logo intentamos ver o que era, e era unha

Bolboreta preciosa.
O malo é que tiña feridas
Realmente profundas

E tratámola con moito cuidado

Tarde tarde tras tarde

Ata que ao final curou e puido voar
co resto de bolboretas.

Naiara Rodríguez Rouco, 2º ESO



Sentinme feliz,

E encontrando o meu corazón

Ninguén me preocupa

Tratando de mellorar

Inesperadamente con
Momentos fermosos
Espero a alegría
Ninguén me vai derrubar

Tratando ben a todos.

Outros están morrendo

Sen compaixón.

Iria María Amedo López, 2º ESO

Teatro é liberdade

Es quen ti queiras.

A escena é o máis importante.

Tés que expresarte.

Rabia, odio, amor, drama son algunhas das

Obras teatrais.

David Pereira Santín, 2º ESO

Galego é unha lingua

A Galiza é calidade.

Lingua, cultura, historia…

É o galego.

Galiza é beleza.

O galego é amor.

David Pereira Santín, 2º ESO



Sorpresa

Os recordos únicos
Raros e extravagantes

Propósito: austar ou marabillar.

Raro, fóra do común ou inesperado.

Excéntrico feito,

Nada igual,

Dinámica inesperada.

Entretén.

Nada se lle compara.

Traballo detrás.

Especial.

Estíbaliz de Bonrostro López, 2º ESO

Sentínme soa pero á vez

Orgullosa do que logrei.
Enfadada comigo mesma,
Deime conta de que me sentía

Acomplexada por un comentario

Dun neno

E ao final conseguín que non me afectara.

Noa Vázquez Blanco, 2º ESO



OXALÁ

Oxalá non teñas que

perder a ninguén

para entender

que hai a posibilidade

de caer mil veces

e volver levantarte.

Oxalá tiviésemos nacido

sabendo que podiamos

expresar as nosas

emocions sen dar explicacións.

Hai tantas cousas que

quero dicir e contar

aos demais pero todo

quedou nun oxalá.

Penso que oxalá tivese falado,

oxalá tivese dito o que pensaba,

oxalá tivese dito o que me pasaba,

oxalá tivese dito o que me lastimaba,

pero non fun capaz

de dicir nada e todo

quedou nun oxalá.

Ese oxalá que

sempre desexarei contar

aos demais,

pero ás veces penso

que é demasiado

difícil e non me sinto capaz,

pero sei que algún día

todas estas cousas



do meu corazón

tereinas que sacar

e contar como se

fosen historias

cun bonito final.

Anum Zahra Hussain Begum, 3º ESO.

POLAS RÚAS DE LUGO

Eu  extrañareite

iso teno por seguro

porque houbo

moitos momentos

que pasamos xuntos.

Ríamos, chorabamos

cantabamos, bailabamos

sempre xuntos.

Non importa o lonxe

que te foras,

eu só pido

que regreses

para estar contigo,

volver rir e

andar polas

rúas de Lugo.

Anum Zahra Hussain Begum, 3º ESO


