
 
 
Se o medo deixa a porta aberta á irracionalidade, pode 
colarse a rabia. A rabia, se consegue asentarse, alimentará 
o rancor, sen dúbida. O rancor pode medrar, non lle 
faltarán cubilleiros que anden a traer e levar contos e 
murmuracións. Desa semente, nacerá o odio. 
 
O odio cubrirao todo, manterá abertas as feridas ata que 
podrezan e matará a esperanza de que algún día puidese 
regresa-la calma e, quizais máis adiante, a alegría. O odio 
non deixará pensar e verá pantasmas en todas partes. Os 
que non son dos nosos pasarán a se-los outros que, por 
diferentes, serán contrarios; os contrarios, rivais; os rivais, 
inimigos; e os inimigos, obxectivos. Fixado o obxectivo, 
xurdirá o desexo de vinganza. 
 
Da man da vinganza chegará a violencia. A violencia 
contra o obxectivo, que non é inocente, é obxectivo. Non 
son persoas, son obxectivos. Non será un crime, senón 
unha acción, unha operación, un axuste de contas, “guerra 
santa”, “xustiza infinita”, “liberdade duradeira”,... 
 
Non importan os nomes. Os apelidos son sempre os 
mesmos: Fanatismo e intolerancia. 
 
“...perdoa as nosas ofensas coma tamén nós perdoamos ós 
que nos ofenden, non nos deixes caer na tentación e 
líbranos do Mal. Amén.” 
 

16 de marzo de 2004
Familia de Antonio Quintela González

 

O CAMIÑO DA VIDA 
(visto por unha nai)

 

Os meus nenos están comezando este 
duro camiño. Ante min, e ante eles, vexo: 

 

pedras, 
 

 rochas,  
 

cumes, 
 

 montañas, 
 

palabras duras,  
 

xestos violentos, 
 

inxustizas, 
 

guerras... 
 

Para que eles poidan camiñar sen 
barreiras, eu quixera: 

 

 limpar as pedras, 
 

quitar as rochas, 
 

 achaiar os cumes, 
  

falar a linguaxe dos pacíficos,  
 

actuar con tenrura, 
 

defender aos máis pequenos, 
 

SER PORTADORA DE PAZ 
 

Familia de Óscar Lozano Lozano

 
Algunhas veces pregúntome: 
¿Que farei cando sexa grande?. É 
unha pregunta moi importante. 
Hai veces que sei respondela e 
outras que non, pero si sei o que 
teño que facer agora. Dende hoxe 
invítote a ser xusto, a rexeitar a 
violencia, a compartir cos demais. 
Isto é o máis importante 
 

Familia de Óscar Lozano Lozano
 


