
                            Să preţuim …PRIETENIA! 

 
         PRIETENIE!! Un cuvânt straniu şi “neîntâlnit” în vorbirea lor 

pentru unii, dar pentru alţii cunoscut. 

          De când eram mică, la tot pasul m-am întâlnit cu acest cuvânt, de 

voiam sau nu…trebuia să vorbesc cu cei din jur, să-mi fac prieteni. Mi-

am spus că nu este aşa de greu; doar trebuie să spui: “Vrei să ne 

împrietenim?”Dar nu era aşa de simplu pe cum credeam. Puţini sunt 

oamenii care au învăţat să preţuiască prietenia. Dar eu am reuşit... 

Totodată am descoperit că unii prieteni pe care-i credeam adevăraţi s-

au dovedit a fi falşi. 

        O prietenie adevărată este în viaţă ceea ce e o oază în pustiu : un 

colţ verde de umbră în infernul fierbinte şi galben al nisipului 

nestatornic. Dar ca şi pustiul, viaţa e plină de mirajuri. Un prieten 

adevărat este acela care-ţi împărtăşeşte necazurile şi bucuriile. Un 

prieten adevărat te sfătuieşte, te consolează când suferi, este 

întotdeauna lângă tine când ai nevoie, ca un salvamar care salvează 

victimele de la înec. 

       Prietenia: exprimarea sincera şi fără rezerve a gândurilor şi 

simţurilor tale, în faţa unei alte făpturi omeneşti, sinceritatea totală şi 

dezinteresată în viaţa lăuntrică; cea mai intimă, ca o încercare de 

retrăire în profunda simpatie a unei alte fiinţe omeneşti. 

       Un om trebuie să-l judeci dupa duşmanii, ca şi după  prietenii pe 

care-i are. O prietenie adevărată greu se leagă, dar uşor se destramă. 

Este îngrozitor să n-ai un prieten căruia să-i spui cât eşti de fericit sau 

trist...”a fi singur înseamnă a te învăţa cu moartea”. 

      Prietenia este precum vinul, cu cât e mai veche cu atât e mai bună! 

Fericiţi sunt cei a căror inimă cunoaşte pasiunea prieteniei. Numai ea 

ştie să ne facă singurătatea mai puţin ucigătoare şi viaţa suportabilă. 

      O prietenie adevărată este aceea în care există stimă, respect şi nu în 

ultimul rând dragoste. Un prieten sigur îl întâlneşti în împrejurări 

nesigure! Prietenii îţi umflă meritele, iar duşmanii ţi le scad! Prieteniile 

adevărate sunt de lungă durată, dar ţi-e greu să vezi un vechi prieten 

care acum ţi-e duşman. Cel mai dureros este să-ţi vezi prietenul vorbind 

cu un vechi prieten de-al tău, care acum ţi-e duşman. “Când văd câte un 

prieten că-mi şade la taifas c-un vechi duşman; mi-ajunge, prietenul mi-

l las! Fereşte-te de zahăr amestecat cu otravă ! Fereşte-te de muşte care 

pe şarpe au mas !’’ 



      Cât respect şi câte elogii merită PRIETENIA , ea este aceea care 

naşte, hrăneşte şi întreţine cele mai frumoase sentimente de generozitate 

de care este capabilă o inimă omenească. 

      Prieten sincer este cel care te sfătuieşte spre bine, iar nu cel care-ţi 

laudă nebuniile. Un om bogat are mulţi prieteni, iar cel sărac puţini: cei 

adevăraţi sunt ai omului sărac, pe când ai celui bogat sunt falşi. Dacă 

din nefericire rămâne sărac îşi pierde şi toţi prietenii. Mai bine sărac şi 

cinstit cu puţini prieteni, dar adevăraţi, decât bogat şi necinstit de mulţi 

prieteni falşi. 

      Pentru a dobândi un prieten adevărat trebuie să ne selectăm 

prietenii în aşa fel, încât fiecare să corespundă unei fibre din firea 

noastră complexă. Când un prieten te părăseşte în nenorocirea lui, îţi 

dovedeşte că nu ţi-a fost prieten; ca şi când  te părăseşte în nenorocirea 

ta ! 

     Fiecare dintre prietenii noştri au atâtea cusururi proprii, încât, 

pentru a continua să-i preţuim suntem obligaţi să încercăm să ne 

consolăm cu ele, gândindu-ne la talentul, la bunătatea, la dragostea lor 

sau mai degrabă, să nu ţinem seama de aceste cusururi, desfăşurând în 

acest scop bunăvoinţa noastră. 

    “Cine a aflat în lume prietenul adevărat, o comoară adevărată a 

câştigat ! “ 
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