
  

ARMAS DO FUTURO 
 
Con palabras. 
Sen pistolas. 
Sen tanques e sen espadas. 
Con palabras 
Soamente con palabras 
imos construír o mundo 
do futuro 
sobre un campo de rosas verdes e 
granates... 
Sen pistolas. 
Sen metralla. 
Sen sangue e sen rancor 
que eclipsen a bondade das miradas. 
Con palabras 
Nada máis ca con palabras 
imos erguer castelos 
de ilusións 
entre as nubes de douradas praias. 
Sen paixóns que quebren a harmonía 
das almas. 
Sen odios. Sen o pranto nin a morte 
que deixen ao seu paso as batallas. 
Sen pistolas. 
Soamente con palabras! 
 

SON DA XENTE
 
Son da xente, 
dos que xamais cansan de loitar 
por un mundo diferente 
e que o sol alumará a todos por igual. 
 
Son da xente, 
dos que xamais cansan de loitar 
coa suor da miña fronte 
cada día cando saio traballar. 
 
Na miña alma os temores espertan 
cando algo non anda ben 
teño soños de cores 
tan azuis que non podo comprender. 
 
Quédanos moito por andar 
por un camiño diferente. 
 
Porque a vida é unha mestura de ilusión 
e riso, de dor e mágoa 
sempre é igual. 
 
Non canses nunca 
Xamais botes para atrás 
que só hai unha vida. 
 
Non canses hoxe, 
es loitador 
busca ser mellor 
que na vida todo se aprende. 
 

(Canción de Diego Torres) 
 

Familia de Pablo López Amido 
 

    ...“Gustaríame axudar a 
todo o mundo se fose posible: 
aos xudeus, aos xentís, aos 
negros e aos brancos (...).  A 
vida pode ser libre e fermosa, 
pero necesitamos humanidade 
antes que máquinas, bondade 
e dozura antes que 
intelixencia (...). Non temos 
gañas de odiarnos e 
desprezarnos: neste mundo 
hai sitio para todos (...). 
Loitemos por abolir as 
barreiras entre as nacións, por 
terminar coa rapacidade, o 
odio e a intolerancia (...). As 
nubes disípanse, o sol asoma, 
xurdimos das tebras á luz, 
penetrando nun mundo novo, 
nun mundo mellor, no que os 
homes vencerán a súa 
rapacidade, o seu odio e a súa 
brutalidade”. 

 
“El Gran Dictador” 
(Charles Chaplin) 
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