
Abrindo o Memorial do Convento, de José Saramago — Feltrinelli, Milão, 1994 —, Padre Manuel 
Velho conta a história do condenado indo para a forca que, perguntado, respondeu: Não sou eu que 
vou, são eles que me levam.

Quantas vezes paramos na vida para refletir sobre ela nesses termos? Nós vamos ou nos levam? 
Amigos, grupos, pessoas invasivas praticam uma espécie de cerco, martelam, impõem, lá se vai a 
roda rodando. Não é assim que se faz, você precisa tomar uma atitude, não sei como você suporta, 
existem regras e você precisa observa-las. Raramente perguntam o que lhe vai no íntimo, não 
conhecem os seus medos, não querem saber de suas fraquezas, que todos as têm; olha-se à volta e é 
como se vivêssemos num mundo de super-homens. Mentira. Quanto mal-amor, quanto fingimento, 
quanta fuga!...

Amigos. Quem são de fato os nossos amigos, os que nos cobram ou os que nos oferecem o ombro? 
Os do oba-oba ou os dos problemas, solidários, que chegam junto? Os que criticam ou os que estão 
sempre prontos para a ajuda, sem nada pedir em troca? Os que tomam conhecimento, geralmente 
com impaciência, dos problemas, mas não movem uma palha para ajudar? Os que respondem 
dizendo, claro!, sou amigo dele/dela, mas acontece que tenho uma família para cuidar, meu 
trabalho, sabe como é!… Você sabe? Não, não sabe quando às vezes precisa desesperadamente de 
u'a mão amiga, não para as grandes tragédias, que não se oferecem ou dão com facilidade, e sim 
para a travessia, os problemas normais aqui e ali recendendo a insolubilidades porque nem sempre a
visão é clara. — Ih, desculpe, fulano/fulana, já é tarde, estou atrasado... ou, — Posso opinar e o 
farei, nada, no entanto, posso fazer de concreto, sabe como é!…, tenho a minha própria vida... E, 
casa, para que te quero?

E você fica lá sozinho/sozinha, depois dos amigos/amigas tanto terem opinado, sabe como é, os 
outros também têm os seus problemas!…

Os nossos amigos, de fé, são aqueles que estão à nossa altura. E nós precisamos ter altura. Não me 
refiro a nada de material ou profissional, falo de honra e dignidade, moral no sentido mais amplo e 
ética. No rés do chão não predomina a amizade em seu mais exato sentido, prevalecem as 
pantomimas, os interesses, os “esquemas”, e quem só quer encher o tempo, minorar a solidão. Sabe 
como é, existem regras, e você precisa observa-las; quando é que você vai cair na real? Coisas de 
amigos, apenas uma maneira de dizer.
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