
A xente nas redes sociais 
 

FALTAS LEVES: 18 (en amarelo) 

FALTAS GRAVES: 20 (en vermello) 

PENALIZACIÓN POR FALTAS: 2 puntos 

_____ 

 

 A xente nas redes sociais é falsa,xamais na túa vida atoparás a alguén que diga a 

verdade. Por exemplo, as persoas que abusan do Photoshop e que ó final o único que 

queda deles é a conta ou cando lle poñen cinco quilos de filtro e modo belleza e queda máis 

falso ca unha moeda de tres euros. E logo nos casos no que empregan o modo distorsión, 

para quen non o saiba, o modo distorsión é para deformar a imaxe e algúns a utilizan para 

facerse forma de reloxo de area e parece que hai un burato negro que o absorve todo. 

 Outra cousa que me chama a atención son esas persoas que fan posturiñas, é que 

pensan que por poñer morriños e sacar cu vanse facer máis guapas e non se dan conta de 

que siguen sendo igual de feas e nos momentos que fan o típico símbolo de paz e quedan 

como unhas hipiess horteras. Ademais é bastante peculiar as veces que intentan de 

calqueira maneira taparse a cara, que si con emoticonas, de costas ou poñéndose o pelo e 

a man diante. Tamén existen alguns seres que suben mil fotos ó día ou practicamente 

publican casi as mesmas fotos ao día seguinte para non poñelas todas de súpeto, que 

despois tanto da, porque seguen coa mesma roupa e o mesmo fondo, e aínda por riba  

remátano poñendo frases absurdas como se fosen poetas, cando todos sabemos que están 

copiadas. 

E xa nin falar dos malditos filtros de snapchat que parecen creados por cirurxiáns 

psicópatas que lles gusta xogar a ser deuses, para quen esté enterado disto saberá de que 

estou a falar e a quen non, que o mire que estou máis que segura que me vai dar a razón 

porque iso non é normal, non o é. 

 Agora imos falar dos estados ohhhhhh oh oh oh oh ohhhhh Esas frases tan cheas 

de intelixencia e sabiduría. Sobretodo non me gustan cando cóntanche a súa vida a través 

diso como se me importase que hoxe durmas coa túa best friend forever, que estas na casa 

da avoa ou coa túa media laranxa que ófinal che deixa tirado, pero iso sí que non o 

públicas. E se non me gustan esos casos non che digo xa cando van con segundas, o 

sabes e a persoa que o escribiu cree non se van a dar conta como se fósemos retrasados. 

É que eu non entendo porque o fan, é que ou son parva ou non sei, é unha pregunta 

retórica, como alguén conteste... 

 E se che falo dos musica.lys como che quedas?  Esa xente perturbada que se pasa 

a vida cara unha pantalla facendo muecas e xestos raros. E logo o ben que fan o playback 

coidado. Aínda por riba teñen os santos narices de subirlo es redes sociais, anda que hai 

que ter peito. Ata aquí o meu monólogo espero que os gustase puxen moito esforzo neste 

diálogo propio e estou moi feliz do resultado e esta parte é para que de tres minutos xa que 

o necesitamos desesperadamente, porfavor que de. 

 

 

 


