
MANUEL MARÍA
Eu son de Outeiro de Rei,

viliña da Terra Chá,

onde aprendín a viver

e a soñar con libertá.

Teño dous grandes amigos

de trato noble e sinxelo:

o caudaloso Pai Miño

e o regato de Cepelo...!

Vivín en Lugo algúns anos,

conseguín ser bachiller

e gastei a adolescencia

en troulear e escreber.

En Lugo atopei, pra sempre,

o meu amor, que é Saleta:

¡comigo a vida non puido

ser máis xentil e perfecta!

Casamos. Quixo o destino

-ou cecáis a nosa sorte-

que levemos moitos anos

con residencia en Monforte.

Nós sempre fomos galegos

sinxelos e verdadeiros,

soñadores, trotamundos,

editores e libreiros...

Profesión...¡procurador!

Ando a exercer coma tal

pro sempre usei dese oficio

dun xeito limpo e cabal.

Hai quen di que son autor

prolífico e incontinente.

¡Ben o sinto! ¡E teño mágoa

de non ser máis competente!

E aquí sigo: ledo, ufano,

satisfeito de estar vivo.

Mentras o tempo me gasta:

¡paseo, leo e escribo...!

Manuel María e Saleta nunha homenaxe

no Couto-Ponteceso, en maio de 1993.
Casa Museo Manuel María
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Manuel María, á esquerda, cos seus

pais, Antonio e Pastora e os seus

irmáns.
Casa Museo Manuel María



                      MANUEL MARÍA

Galicia docementeGalicia docementeGalicia docementeGalicia docementeGalicia docemente

está ollando o marestá ollando o marestá ollando o marestá ollando o marestá ollando o mar :::::

ten vales e montanasten vales e montanasten vales e montanasten vales e montanasten vales e montanas

e tere tere tere tere ter rrrrras pras pras pras pras pra laa laa laa laa labrbrbrbrbrar!ar!ar!ar!ar!

TTTTTen poren poren poren poren por tostostostostos,,,,, mariñeir mariñeir mariñeir mariñeir mariñeirososososos,,,,,

cidades e labregoscidades e labregoscidades e labregoscidades e labregoscidades e labregos

carcarcarcarcargggggados de trados de trados de trados de trados de traaaaaballosballosballosballosballos,,,,,

carcarcarcarcargggggados de trados de trados de trados de trados de trafafafafafeeeeegggggos!os!os!os!os!

Galicia é unha naiGalicia é unha naiGalicia é unha naiGalicia é unha naiGalicia é unha nai

vvvvvelliña,elliña,elliña,elliña,elliña, soñador soñador soñador soñador soñadora:a:a:a:a:

na voz da gaita rise,na voz da gaita rise,na voz da gaita rise,na voz da gaita rise,na voz da gaita rise,

na vna vna vna vna voooooz da gz da gz da gz da gz da gaita caita caita caita caita chorhorhorhorhora!a!a!a!a!

Galicia é o que vemos:Galicia é o que vemos:Galicia é o que vemos:Galicia é o que vemos:Galicia é o que vemos:

a tera tera tera tera terrrrrra,a,a,a,a, o mar o mar o mar o mar o mar,,,,, o v o v o v o v o vento…ento…ento…ento…ento…

PrPrPrPrPro hai outro hai outro hai outro hai outro hai outra Galiciaa Galiciaa Galiciaa Galiciaa Galicia

que vai no sentimento!que vai no sentimento!que vai no sentimento!que vai no sentimento!que vai no sentimento!

Galicia somos nós:Galicia somos nós:Galicia somos nós:Galicia somos nós:Galicia somos nós:

a xente e máis a fala.a xente e máis a fala.a xente e máis a fala.a xente e máis a fala.a xente e máis a fala.

Se buscas a GaliciaSe buscas a GaliciaSe buscas a GaliciaSe buscas a GaliciaSe buscas a Galicia

en ti tes que atopala!en ti tes que atopala!en ti tes que atopala!en ti tes que atopala!en ti tes que atopala!

DÍA DASDÍA DASDÍA DASDÍA DASDÍA DAS
LETRAS GALEGASLETRAS GALEGASLETRAS GALEGASLETRAS GALEGASLETRAS GALEGAS
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