
Como o especial de Friends falou sobre você 

 

 

Essa semana eu tive a oportunidade de assistir Friends: The Reunion, o especial preparado 

pelo HBO que reuniu o elenco da icônica série Friends. Para aqueles que não conhecem é um 

sitcom americano, que girava em torno de um grupo de amigos, morando em Nova York e 

vivendo suas buscas pessoais em relacionamentos, amizades, trabalho e tudo isso, com uma 

boa pitada de humor. Uma excelente sugestão de série por sinal. 

Contudo, você não precisar ter assistido nem a série nem o especial, para entender o que eu 

vou dizer. Você precisa apenas ter sentido algo, ao assistir uma produção no cinema ou na 

televisão. É sobre esse “algo” que eu quero escrever.  

É tão especial quando aquele mundo imaginário nos oferece certo conforto. Eu sei que muitas 

vezes, ao assistir um filme, ou uma série você pensa: hoje eu vou fugir dos meus problemas e 

conflitos emergindo no mundo da televisão. E, como eu não pago as suas contas e nem você as 

minhas, vamos ser honestos: não tem nada mais gostoso.  

Isso me ocorreu quando assisti ao especial de Friends, pois alguns entrevistados fazem 

justamente esta referência. Eles falam abertamente como o seriado os ajudou a enfrentar a 

doença de um ente querido, uma depressão, a saudade dos familiares distantes, a falta de 

amigos e a solidão.  

Quantas vezes eu não ri dos meus problemas familiares, imersa no mundo de “Modern 

Family”; quantas vezes os meus dilemas adolescentes foram acalmados assistindo “The O.C”; 

quantas vezes, quando meu pai estava doente, aqueles dois episódios de Friends, exibidos 

diariamente na Warner Chanel, no horário do almoço, me arrancaram risadas em meio a tanta 

tristeza e incerteza.  

Então, sim meus queridos, uma série ou um filme podem ser um acalento quando estamos 

precisando de colo. Eu penso que não tem vergonha nenhuma nisso. Agora, se você é o rei da 

sobriedade, do equilíbrio e não precisa de nada disso, palmas para você senhor evoluído.  

Entretanto, alguns mortais pensam assim, mas não vão falar nada, com medo de serem 

julgados, pois alguns irão dizer que isso é sinônimo de depressão, solidão e etc. 

Feito isso, eu falo por você: amo séries, filmes e a fuga que muitas vezes eles nos 

proporcionam. Quando você estiver dentro do refúgio chamado televisão, sinta o meu abraço 

e saiba que vai passar, pois não há mal neste mundo que dure para sempre.  


