O verdadeiro amigo or a true friend
O verdadeiro amigo não é aquele que encobre o nosso problema, mas aquele que, de
preferência com elegância, sabe mostrá-lo por vezes com objetividade nítida. É inútil o
conselho que nos diz o que queríamos ouvir. Bom é o conselho que nos abre os olhos. É
impossível que não doa, mas é este que nos interessa. E da criatura humana sentir raiva,
desagrado por dentro quando é chamada a atenção. Mas é este que nos interessa. A gente
identifica que é útil. A gente por dentro diz... ah se fulano não tivesse dado aquela dica, se ele
não tivesse me apontado aquela dificuldade, eu teria dado mal... Mas, muitas vezes não temos
a humildade de agradecer a quem nos deu o conselho. A quem nos deu a observação. Há
pessoas que nos querem salvar, querem nos ajudar, mas de tão nervosas, tão ansiosas que
diz coisas com sofreguidão, sem certos cuidados e acaba nos ferindo. Ah, mas precisava dizer
assim? Normalmente a gente briga pela forma como dizemos as coisas. Mas é que a pessoa
estava tão ansiosa em nos passar uma observação, que acaba se afobando....e nós nos
sentimos melindrados. O que ela pensa que eu sou? Mas à medida que amadurecemos
passamos a preocupar com a essência do que dizemos [ao invés da forma como dizemos].
Mas é muito importante que tenhamos cuidado com o amigo verdadeiro. O amigo verdadeiro
não é aquele que nos paparica e que fica dizendo que todo mundo faz o que fez de errado, não
bobo, todo mundo é assim... O verdadeiro amigo não é o que nivela pelo erro. O verdadeiro
amigo é aquele que diz, não é bem assim, você foi mal, o que você fez não pegou bem, não
caiu bem, mas você tem condições de se reabilitar, de renovar, de mudar, de pedir desculpas.
Isso sem fechar a cara, sem dizer desaforos, em conversa de gente grande no sentido de
evoluir, de crescer, seguir retamente....
What is a friend?
“A single soul in two bodies” – Aristotle
“A true friend stabs you in the front.” – Oscar Wilde

Think about it!

