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CANTO ENCANTADO

No meu encanto eu canto, no meu canto.
Solitário feliz, mesmo com tantos desencantos...
Brados retumbantes calados, 
cordas vibrantes, dedos afinados.
No encontro imaginário dos corações alados.
Descortinando os olhos no escuro céu.
Colorindo o mar com arcos íris, sem pincel.
Comovido pela beleza, no entanto...
Desprovido de qualquer razão eu canto.
Desejando um melhor canto seguro pra firmar.
Encantado pelo sol, pela lua e pelo mar.
Ainda sigo com meu canto feliz de cordel.
Mesmo com tantos desencantos a passar.
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PEREGRINO PASSAGEIRO

Peregrino passageiro no caminho a perguntar: 
Qual direção, qual rumo tomar?
Para onde queres ir, peregrino passageiro?
Ao interior, lugar desconhecido de mim mesmo.
Andei, andei buscando uma resposta... Não achei.
Sem resposta, no caminho continuei.
Mesmo sabendo o que não sei, sei que chegarei.
Passageiro mensageiro de mim mesmo.
Sendo eu assim, sendo eu, estou a caminhar.
Estou aí, aqui, em qualquer lugar... 
Só não sei aonde chegar.
Meu interior está surdo, não me quer escutar.
Será tu o meu guia? Mensageiro interior?
Estava fora de mim, longe de mim...
Por isso não podia ouvir o que eu queria escutar.
Agora sei que nunca saberia quem sou, 
de onde vim e para onde vou. 
Se não dialogasse com o meu ser interior...
Aquele que possui o segredo 
que não tinha ainda me proposto a perguntar.
Agora que revelado está, 
sigo em frente sendo o que sou. 



15

Sem preocupação alguma de ser 
quem eu sou ou quem não sou, 
de onde vim e para onde vou.
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ONDE ANDA A RESPOSTA

Onde anda a resposta para a dúvida do além? 
Onde anda a resposta para a paz em Jerusalém? 
Onde anda a resposta para o pobre e o burguês? 
Onde anda a resposta para o turco e o chinês?
Para todo vivente nessa terra tez? 
Onde anda a resposta para a questão social?
Pobreza, violência, suicídio... 
E o fenômeno paranormal? 
Correm mundo, correm astros... 
Não se chega, não se alcança, morrem castros.
Onde anda a resposta, não caminha a descoberta.
Onde anda a solução, não se move a consciência. 
Onde está a escravidão, não se encontra a liberdade.
Diga-me com quem tu andas, 
mas não saberei quem tu és. 
Onde anda a resposta, a sabedoria passa ao longe.
A realidade é complexa...
Paralítica política.
Pedra filosofal, ciência, religião... 
E a economia mundial. 
Andam sempre atrás das respostas para todas as coisas.  
Onde se cruzam o bem e o mal?
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Por que a sábia sabedoria não está à frente 
do poder mundial? 
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CORO DE PASSARINHO

Quero fontes de água limpa.
Quero rios de água cristalina.
Doce encanto, maravilha que fascina. 
Correm rios, cachoeiras, ouro de mina.
Quanta água, tanta serra, tanta nascente. 
Quanta fartura nessa terra! Tanta gente.
Quero a paz! Uma vida melhor para nossa gente.
Iguaí é fonte de água, certamente! 
Por isso eu canto com voz de passarinho.
Desse jeito deslumbrado no caminho.
Quanta vida há nessa terra!
Aqui é o nosso ninho.
Faço coro de canário, papa-capim, caboclinho...
Nosso canto soa alto, lá no infinito. 
Consciência! Salve Iguaí! É o nosso grito. 
Nossa missão alcança a todos, tenho dito. 
Vamos fazer um todo ambiente mais bonito.
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MODERNIDADE

Vocês que fazem parte dessa massa.
Que passaram nos projetos do futuro. 
Taí! Do jeito que vocês queriam. 
Essa realidade fluida.
Essa modernidade líquida. 
Enquanto brincávamos de bola de gude, polícia e ladrão, 
banho de rio, futebol e peão... 
Vocês capitalistas, cientistas futuristas, inventavam máqui-
nas e outros mecanismos para diversão.
Tecnologia digital, comunicação, informação... 
Ambigüidade sólida, esperança e solidão. 
Taí! Do jeito que vocês queriam.
Essa realidade fluida.  
Desejos e prazeres vêm e vão. 
Essa modernidade líquida. 
Complexidade universal.
O quereres em ebulição. 
Uma certa incerteza de um mundo vão. 
Liquidez dos valores, da ética social.
Liquidez da alma, o consumo e a ilusão. 
Nesse mundo líquido, rede social...
Queremos chamar sua atenção. 
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Felicidade líquida, instantânea, universal.
Escorre entre os dedos, 
se expandindo no espaço sideral.
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