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A dualidade do ser

Dois lados possuo em minha alma
E só com sabedoria saberei escolher 
Aquele que me conduz
Ao eterno aprender,

Somente encontrarei
O lado que tanto busco
No momento em que eu deixar
De súbito

Que este lado encontre
O meu verdadeiro eu.
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A perfeição da lei divina

Dentre outras coisas,
Existe uma lei que
Nos protege e julga,
Dela ninguém escapa
E dela ninguém foge.
Pensais na morte,
Porém até a morte
É sua subordinada
E deve obedecê-la.
Sabes que lei é esta?
Vos digo: esta lei é o “TEMPO”.
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A busca de meu amor

Queria te encontrar
Mas não sei onde você está
Queria te dizer
Mas não sei o que fazer
Para te contar.

Só sei que te encontrarei
E então eu saberei
O que eu te direi,
Que sempre te amarei
Mas não sei onde te procurar.
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As rosas da vida

Da minha vida lembrarei,
Das Rosas que colhi,
Dos momentos em que muitas Rosas
Deixei no caminho a sorrir.

Lembrarei daquelas que
No desabrochar de uma manhã
Deixaram de existir.

Lembrarei das tardes tristes
Onde as Rosas sempre livres
Exalam seu elixir.

Como Rosa um dia serei
E como Rosa deixarei
Meu amor somente a ti.
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Da sabedoria eterna

Só o amor e a sabedoria
Unidos em um matrimônio sagrado
 Será capaz de nos guiar
Sob o manto divino e iluminado
Do eterno aprender.

Só assim serei luz
No vasto universo criado
Onde tudo Posso conhecer

Através de olhos sãos
Criados por ti
Oh, divina artesã!
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O homem sem fome

Oito letras tem um nome

Que explica minha fome

Por buscar entender o homem

Que nunca sentiu fome

“De aprender”.
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Do sentido de viver

De tua busca vacilante
Não ergueste a noite um pranto
Que te fizesse viver

Mas debochastes 
Em Largo sorriso
Que tu tens vivido
Aproveitando o que te faz viver

Porém, esqueceste que num instante
Tudo se resume num cintilante
Soprar da angústia de morrer.

E então, tu percebeste
De que não aprendeste
“A verdadeira maneira de viver”.
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