
O HOME TOLERANTE SEMPRE TEN BO TALANTE             (Aletrop IV-2004 d.c.) 
 

Neste mundo que nos tocou vivir, con tantas “tribos”, pensamentos e relixións diferentes, A TOLERANCIA faise imprescindible. Sen ela a convivencia é difícil e a 
maioría das veces imposible. 
 
Vemos no telexornal, mentres xantamos ou nos relaxamos no noso fogar, os conflictos que pasan no mundo. Vemos morrer de fame e enfermidades a nenos e 
nenas, e poderíase evitar. A explotación de menores está á orde do día. Non se pode explicar isto.  
No século da colonización da Lúa e quizais de Marte, coa inconsciencia colectiva que nos caracteriza aos humanos, no canto de aplicar a tecnoloxía para mellorar o 
mundo, gástase o noso diñeiro en armamento e luxos, mentres moita xente fai milagres para chegar ao día seguinte. 
 
O nivel e a esperanza de vida que temos en Occidente nunca se coñeceu. ¿Non vemos aos países veciños que esmorecen?. Están dirixidos por gobernantes corruptos 
que habitualmente apoiados por intereses económicos occidentais só pensan en enriquecerse. ¿Facemos algo por evitalo?. Ás veces si. Sobre todo se teñen petróleo 
ou diamantes, e normalmente para cambiar só a un dictador por outro. 
¿Por que se arrisca a xente a morrer nas pateras?. Cruzan mares, atravesan fronteiras para ter un futuro mellor. 
Non hai tantos anos que pasou eso no noso país, non o esquezamos nunca. A mellor vacina para combater isto é a cultura, a TOLERANCIA. 
 
Os pobos cultos sempre foron tolerantes. Ata que chega o gobernante de turno que quere salvalos. 
Hoxe nós ou os nosos fillos poden chegar ao nivel social ou de traballo que se propoñan. Como vemos, calquera pode chegar a ser presidente, e aínda iso toleramos. 
 
A democracia, o menos malo dos sistemas políticos, permite a participación cidadá e ”os contrarios” poden disentir, expresarse e gobernar coa teoría de que tamén 
poden dimitir. 
 
¿Educamos para ser tolerantes?. Non. Vemos hoxe a algúns políticos que cando non vas na súa corda din que es un traidor. 
Observabamos nas relixións que todos pensan que son elixidos polo deus de turno e tratan de impoñer as súas crenzas aos demais case sempre con violencia. 
 
Hai que ser o primeiro, o mellor en todo. ¿Non vemos que cando alguén gaña outro perde?. 
 
Temos ante nós un futuro incerto; ¿seremos quen de impoñer as políticas sociais máis progresistas?. ¿Esqueceremos as utopías?. 
 
Vexamos o noso interior, participemos na construcción da sociedade solidariamente. Se non o facemos, logo, de nada vale queixarse. 
 
Sexamos máis protagonistas dos feitos e non meros espectadores. No canto de tanta televisión xoguemos cos nosos fillos, falemos cos veciños, fagamos máis 
deporte (non vale ver o fútbol). 
 
Tratemos aos demais como nos gustaría que nos tratasen a nós. 
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