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Vivendo a vida...
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Renascer
A resposta do céu
ao mar é a chuva,
a resposta da árvore
à terra é o fruto.
A resposta da noite
ao dia é a Lua,
a resposta do dia
à noite é o Sol
A resposta da terra
ao Sol é a grama,
a resposta da vida
à morte é o nascimento.
O fluxo da existência nos mostra
que a vida continua sempre
no ciclo de surgir e desaparecer,
no ciclo do viver...

7

A primeira estrela no céu
Saudades do tempo em que eu vislumbrava
a primeira estrela no céu antes de anoitecer
e fazia um pedido
esperando que ele fosse atendido
pela fada madrinha.
Que o meu desejo fosse considerado
e eu recebesse o que eu queria.
Geralmente eu era agraciado com a vontade
porque meus pedidos eram mais simples
os tempos eram mais simples.
A simplicidade da infância...
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A arte e o artista
A arte quer falar algo a partir de você,
diz a musa inspiradora ao artista.
Ludibriado pela vaidade,
o artista pensa que é ele que está fazendo arte
e esquece dos amigos, esquece da família,
esquece até da própria arte.
Só vê a si mesmo e ao seu grande talento.
Corrija-se a tempo artista.
Embriague-se de sentimento
e pense em Deus e na vida.
Quando a arte chama,
não se deve ignorá-la
Quando a arte chama,
o verdadeiro artista vem.
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Em mundos alternativos
Em mundos alternativos eu seria monge,
seria um retirado do mundo,
minha alma seria devotada a Deus,
teria sábios conselhos para dar
e faria sermões muito eloqüentes.
Em mundos alternativos eu seria um burro,
carregaria peso pelas estradas
movido pelo meu dono
e não reclamaria dos açoites,
saciando-me quando fosse hora de beber água.
Em mundos alternativos eu nem teria nascido,
seria poeira cósmica a vagar pelo espaço sideral,
estaria ainda no âmago do ser infinito espiritual,
permaneceria no silêncio das potencialidades,
não existiria enfim.
Em mundos alternativos
a vida seria outra
porque infinitas são as possibilidades.
Assim como o número de universos
na mente do homem.
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