




I.

Esse mundo que anda acelerado

Desatina a mente do lugar

Faz o agora passar tão devagar

E o futuro chegar adiantado

Veja como isso é desajustado

Tanta pressa não faz nenhum sentido

Pois se o hoje andar tão reprimido

Sua mente será o seu veneno

O agora parece ser pequeno

Mas é nele que Deus chega vestido
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II.

Me disseram que Deus é um homem bravo

Sempre pronto a punir e a julgar

Mas por vezes me ponho a meditar

Que se existo não é pra ser escravo

Quanto mais aprofundo e mais eu cavo

Sinto Deus no mais simples que existe

E se Deus em sua criação persiste

É porque nela Ele se faz vivo

Deus é luz, é uma flor e não o crivo

É o Amor consciente que reexiste
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III.

A essência de toda a criação

Mãe das mães e de todo ser vivente

És o ventre e o abraço da serpente

És o ciclo e o fogo da ascensão

Não há mundo sem sua gestação

Onde o gozo divino gera a vida

E se em ti essa essência é esquecida

Deixe o choro do orgulho desabar

Deixe a Deusa em ti poder dançar

E liberte a matriz adormecida
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IV.

Sob os pés dos que são filhos da Terra

Pachamama sustenta a criação

Alimenta sem nunca dizer não

Mesmo quando seus filhos fazem guerra

Quem me dera que o sol por trás da serra

Descobrisse o torpor da intolerância

E queimasse nos homens a ganância

Que destrói o que vem da natureza

Pois a força da Terra e sua pureza

É maior que o veneno da arrogância 
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V.

O balanço do mar sabe ensinar

A parir sem temer a impermanência

Todo rio sabe que a sua ciência

É fluir confiando que é a[mar]

Na ciranda onde dança Yemanjá

Vou pequena e entrego o que for vão

Ouço a vida rogando aceitação

Pra que a fé siga plena o seu caminho

Dentro d’água ninguém está sozinho

E é de água que é feito o coração

Escrita à beira-mar.
em 02/02/2020,
Dia de Yemanjá.
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VI.

Essa força fecunda e imortal

É um fogo que nasce sem pudor

E se engana quem pensa que o amor

É somente uma dor sentimental

Essa trama de cor transcendental

É a gênese da libertação

O acorde perfeito da canção

Afinada no tom da liberdade

É o amor a semente da verdade

A mais nobre e sã revolução

8



VII.

Amizade é dádiva bendita

Um presente a luzir por toda a vida

É encontro sem ida e sem partida

É escola, perceba e reflita

Em tua vida que agora é escrita

Quem contigo está a caminhar

Quem esteve e também pode voltar

Se sincero o encontro for luzido

Amizade é amor que faz sentido

É um rio que deságua lá no mar
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VIII.

Eis que chega pra todos o chamado

A “trombeta dos anjos” já tocou

E o fim da cegueira já chegou

Se atente e prepare o seu cajado

É urgente seguir bem concentrado

Pois não faltam prisões de dispersão

E a luz que só fala ao coração

É poema versado em liberdade

Para aqueles que na simplicidade

Se libertam da própria escravidão
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IX.

O silêncio convoca ao presente

E com ele consigo entender

Que entre todas as margens do que é ser

Há um rio a fluir pr’além da mente

Essa fonte em mim remanescente

Me desdobra se eu perco a direção

Quando o ego quer ir na contramão

Vem o rio alimpar o meu terreiro

No silêncio que sopra sorrateiro

Ouço o rio transbordar na intuição
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X.

Para além do que mostra a aparência

Há em ti uma selva a desbravar

Onde a alma encontra o seu lugar

Amparada nas mãos da consciência

Para isso há de termos a ciência

De olhar para o ego e não temer

Pois o ego é uma parte do teu ser

Esse mesmo onde há sabedoria

De olhar o que a mente fantasia

E soltar todo o medo de perder
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XI.

A palavra é magia em ação

Ainda mais se alinhada ao pensamento

É a força divina em movimento

Mas também é veneno e maldição

Se a palavra é flechada e intenção

Cabe a nós conduzir o que for dito

E escolher as palavras desse rito

Dando jeito no caos da nossa mente

Pra que o verbo se expresse sapiente

No sussurro, na fala e até no grito

Inspirada em “Os quatro 
compromissos – o livro 

da Filosofia Tolteca”
(Don Miguel Ruiz). 
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