
 

  

QUE É A AMIZADE? 

A amizade é unha caixiña de cristal. Pequena, 

transparente, onde gardas todos os teus 

pensamentos, ideas, cariño e amor. 

Un cristal fino onde te reflictes. Material do que 

están feitos os teus sonos. Son porcións do teu 

corazón que intentas que non se raien nunca. 

Un amigo é máis que unha persoa. Algo que 

sempre levas. É iso que recolles polo camiño e 

gardas na túa caixiña de cristal, 

coidadosamente acomodado no seo interior de  

veludo. Todo iso no que cres, no que confías, no 

que sentes. 

Iso que máis aló do mundo atopas. Iso que te 

abraza cando pensas que non podes máis. Algo 

que lamentas non ver. Porque o amigo non se ve, 

non se toca, non se ole. Simplemente o sentes. 

Ás veces míralo aos ollos, ás veces sentes a súa 

presenza. Sen embargo o amigo non é a persoa 

que ves. É a persoa que sentes 

Un amigo é aquilo polo que darías todo. Menos a 

túa caixiña de cristal. 
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… SOBRE A AMIZADE 

U Compañeiros hai moitos, verdadeiros amigos son 

uns poucos. 

U Mentres se teña ao menos un amigo, nada é 

inútil. 

U Se plantas unha semente de amizade, recollerás 

un ramo de felicidade. 

U É moi difícil atopar un bo amigo, máis difícil 

aínda é deixalo e imposible esquecelo. 

U Todo o meu patrimonio son os meus amigos. 

U Un verdadeiro amigo é aquel que entra cando 

todos os máis se van. 

U Un abrazo vale mil palabras, un amigo máis. 

U Unha vida sen amigos é como vivir nunha illa 

deserta, sen auga, sen luz. 

U A amizade duplica as nosas alegrías e divide a 

nosa tristeza. 

U Un amigo é alguén que está contigo porque o 

necesitas, aínda que lle encantara estar noutra 

parte. 
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