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A alma humana é uma caixa donde 
sempre pode saltar um palhaço a fa‑
zer caretas e a deitar‑nos a língua 
de fora, mas há ocasiões em que esse 
mesmo palhaço se limita a olhar‑nos 
por cima da borda da caixa, e se vê 
que, por acidente, estamos proce‑
dendo segundo o que é justo e hones‑
to, acena aprovadoramente com a 
cabeça e desaparece a pensar que 
ainda não somos um caso perdido.

José Saramago, 2002, p.293
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