


                                        ETERNAMENTE MÁXICO

Cando o vin xa o sospeitaba, 
moita devoción sentín,
Forte, amable e ben xeitoso...
Pouco máis podo pedir!

E pérdome cada día
cando miro o seu sorrir,
e atópome se me mira...
Nada máis podo pedir!

Vexo luz nos seus luceiros 
firmes e á vez escuros,
Vexo auroras boreais no seu 
sorriso de marfil,
Mais nunca vin tanta vida en 
tan poucos segundos...
Meu amor, miña ledicia, 
quéroo sempre xunto a min!



                                       
GAITEIRIÑO, QUÉROTE UN MUNDO

Grazas, gaiteiriño, 
por procurarme sempre o abrigo de Soesto. 

Quérote un mundo. A túa toxiña de
mar para dentro.



ANIVERSARIO

Só quero que saibas que te amo,
este ano douche estas letras no noso aniversario.

O 18 de febreiro cumprimos nove anos.
Os mellores anos que puiden pasar contigo.

Espero que todo isto acabe pronto e poidamos celebralo.
Por moito que busque, non atopo un agasallo axeitado,
algo fermoso e elegante para que poidas levar colgado.
Con estas palabras quero felicitarte por aguantarme,

Por estar no bo e sobre todo no malo sen deixarme soa.



NÓS

Recordando vellos tempos,
nos que empezaba a me 

namorar
estiveras lonxe ou preto, 

volvería a te esperar.

Lembrei aqueles días,
nos que acostumabamos a 

falar,
dos nosos fillos, da nosa vida …
Por que tiveches que me deixar?

Derramando estas bágoas,
evitando non volver a chorar,

ollei as nosas fotos,
do día que decidimos casar.

Esperando frente á fiestra ,
pola que nos gustaba mirar, 

foches luz, foches o faro,
o único que me soubo guiar.



O AMOR, ¿SÍNTELO?

¿ e cómo é o amor?
É difícil de predicir,

é compricado de sentir,
cada un ten a súa vara de medir.

¿cómo sabes que estás namorado?
Pois é sinxelo,

é doado,
ponse a mente pousada en branco.

¿E cómo sabes que é correspondido?
Cos anos mellora como o viño,
mans frías e corazón quentiño

nunca cerra portas e abre camiños,
dá un alento e deixa un suspiro,

medra forte en regadío,
cose almas con prata e fío.
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