
 

Que podo facer para ter un mundo mellor? 
 
Lendo esta pregunta véñenselle a unha moitas cousas 
á mente,  unha delas son as diferenzas que hai entre as 
vidas duns nenos e a dos outros. Mentres a uns xa non 
sabemos que lles facer, outros morren de fame, e  non 
saben sequera que hai xoguetes, porque nunca os  
tiveron. 
 

Por que sempre queremos que os nosos nenos sexan os 
mellores en todo? Creo que somos moi egoístas, 
queremos que vaian a todas as clases imaxinables 
(baloncesto, fútbol, judo, inglés, música, baile) e 
ademais que teñan as mellores notas de todos. Eu creo 
que deberíamos deixar que os nosos nenos respiraran un 
pouco, e pasaramos máis tempo con eles en vez de 
aparcalos nunhas clases e noutras. 
 

Penso que debería haber tempo para todo, tamén para 
xogar, tendo moreas de xoguetes que non usaron máis 
ca catro veces cada un deles. Isto, polo menos pasa na 
miña casa; nas vosas tamén?  É culpa miña, que me 
deixo levar, ou deste mundo que está mal repartido? 
Pois non o sei, eu só fago o que todo o mundo, pero 
tamén deberiamos pensar un pouco máis nos demais e 
non tanto en nós, que sabendo que hai moitas maneiras 
de axudar non o facemos. 
 
 
 
 

Nai de Christian Hermida Mouce 

 
Cando era novo e libre, e a miña imaxinación 
non tiña límites, soñaba con cambiar o 
mundo. 
 

Cando me volvín máis vello e sabio, 
descubrín que o mundo non cambiaría, así 
que acurtei os meus anhelos un pouco e 
decidín cambiar só o meu país, pero este 
tamén parecía inmutable. 
 

Cando entrei no ocaso da miña vida, nun 
derradeiro intento desesperado, propúxenme 
cambiar só á miña familia, ós meus 
achegados, pero por desgraza, xa non me 
quedaba ninguén. 
E agora, mentres me atopo no meu leito de 
morte, de súpeto, doume conta: 
 

“Se tivera cambiado primeiro eu mesmo, co 
exemplo, cambiaría á miña familia e, a partir 
desa inspiración e estímulo, puiden ter 
feito un ben ó meu país e, quen sabe, tal 
vez incluso ter cambiado o mundo” 
(Anónimo). 
 
“Aquel que queira cambiar o mundo, debe 
empezar por se cambiar a si mesmo” 
(Sócrates). 
 

Familia de Lucía Paz Montenegro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dado que son imperfecto e 
preciso a tolerancia e a 
bondade dos demais, tamén  
hei tolerar os defectos do 
mundo ata que poida 
atopar o segredo que me 
permita poñerlles remedio. 
(Mahatma Gandhi) 
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