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Prólogo

Para que possais atingir o estado de perfeição ou libertação
exposto por mim, deveis levar uma vida de desprendimento,
fazendo o que é apropriado em cada situação que vos aconteça.
Estai certo de que este é o ensinamento essencial
de todas as escrituras.
- Sri Vasistha

A libertação só é atingida através do
discernimento ou auto-conhecimento.
Deste modo, ultrapassa-se o sofrimento,
destrói-se a ignorância e atinge-se a perfeição.
- -Sri Vasistha

Quando curiosamente vos perguntarem buscando saber
o que é a verdade não deveis afirmar ou negar nada:
pois tanto o que quer que seja afirmado
como o que quer que seja negado,
não corresponde à verdade.(...)
Portanto, aos questionamentos, oferecei
apenas o silêncio e um dedo apontando o caminho.
- Buddha Siddhartha Gautama
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Abandonai tanto o conceito de escravidão como de libertação,
e vivei uma vida iluminada neste mundo.
Não existe libertação no céu, nem na terra e nem no inferno;
libertação é apenas um sinónimo para mente pura,
auto-conhecimento ou iluminação.
- Sri Vasistha

Toda esta conversa sobre quem criou o mundo
e sobre como é que foi criado, possui o único propósito
de constituir escrituras e de as expor: não é baseada na verdade.
- Sri Vasistha
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Capítulo I

Secção 1

1. Oh! Glória a vos, Senhor, que de todos os seres sois o poente;
Motor, feito de alimento, alvor e amor resplandecente.

2. Oh! Glória a vos, Senhor, que sois conhecedor, conhecimento,
Mais conhecido; causa, efeito e actor de todo o intento.

3. Oh! Glória a vos, Senhor, do céu e da terra a benção suprema;
Magnanimamente, da alavanca amor sois a saprema.

4. Em tempos que já lá vão, Ramiro, um peregrino da morte,
Suspirava ao vento, em bandas de cá, a sua sorte.

5. Desesperado, lança ao mundo, da sua vida, este mote,
Esperando vindo do profundo, dos cinco versos, bote.
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Secção 2

Ramiro:
1.

Oh, Medo! Que me manténs tão atado,
A mim me atacas, a mim me dominas.

Deixa os teus laços, que são do passado,
Longe desta alma que assassinas.

O receio é humano, tão vil,
Tal como uma espada luzidia,

Que penetra o homem por razões mil,
Mas desaparece perante o dia.
O medo é algo escuro, urdido

Por alma tão turva, tão perturbada,
Que por mordaz e pérfido é tido.
Contudo, numa tal iluminada,
Onde o medo vagueia perdido,

Reina a virtude, a luz encantada!
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2.
A dor é esse Fogo que arde tanto,

Que pune quem pensa esta pobre vida
A nobre riqueza, o mundo sem pranto.

E larga, assim, depois, desprovida.
Porque é, o sofrimento inerente

Ao homem, hcujo corpo vai perder?
Por ignorância, por não ser crente,
Acredita que é o que parece ser.
A tristeza, a dor, o sofrimento,

São paramentos que se adquiriram,
Durante o caminho do salvamento.

Toda a cura provém donde partiram,
As águas, que p’ra vencer dão alento,

Tudo que, em má hora, dores urdiram!



3.
Este céu, nublado e tão cinzento,
Veredas tão graciosas encobre.

Porém, em dias de estio, sem vento,
Todo o encobrimento se descobre.
Mal vêem estes meus juvenis olhos,

Que a bela Primavera os tem cegado.
Cedo é, pois ‘inda crescem os repolhos,

Mas, veloz corre o tempo passado.
É causa deste grande sofrimento,
Ter conhecimento da escuridão,

Quando contemplar é a grande vontade.
Eis, o sagrado dia do surgimento,
Da luz que alumia a imensidão.

Então, os meus olhos são liberdade...
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4.
Toda a Obra Humana é ar ao vento,
Que por um sopro é concretizada.

E, com um sopro, ténue e lento
Se vê, repentinamente, em nada.

Todo o esforço e dedicação,
São humildemente oferecidos,
Pois, o produto, tal como o pão,

Pelos tão nobres céus são consentidos.
O que hoje parece o todo ser,

Sonho louco, muito pouco prudente,
É certo que amanhã se irá perder.
Humano, é maravilhosa mente.
É o reflexo do imenso poder,

Que o eleva transcendentemente!
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5.
Alma que a vida na calma conduz,
Seu amor, em redor, tudo ilumina.

Pois ela caminha plena de luz,
Luz que na essência predomina.
Homem, riacho que corre, corre,
Tão agitado corre, p’ra seu mal.
Por agitado que corre, morre

Sem ter achado o mar, ou outro tal!
Quando nesta vida tão corrida
Paramos, a água deste lago,

Serena, porque não mais foi mexida,
Permite-nos ver, claramente, o mago:

A sabedoria nele contida,
Invade-nos, e passamos ao vago!



Secção 3

Vigílio:
1. A vida é o poder, que permite perceber a grandeza,

Pois, com tanto sofrer, só ela transparece beleza.
2. Chega então um novo ciclo, um novo começo, a bonança.

Tudo muda p’la glória sem preço, excepto a mudança.
3. Ora Ramiro, agora Renato, seguiu a sua vida,

Mostrando a quem estivesse em hora, a verdade nele contida.
4. Toda a via escolhida, deve ser seguida vida afora,

Aumentando assim a força pretendida, com ou sem demora.
5. Tece óbice à expansão da mente, desta maneira,

Sal que turva a energia corrente, conduz à asneira.
6. Ascende então, pelo monte acima, à moleira, a serpente.

Tudo se vê, seja longe ou à beira; tudo, o mesmo ente.
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Epílogo

Cresce em mim, em ti, todos os que somos
E destes, a feliz contemplação,
De sermos, de grande obra, nobres tomos
Que, pouco a pouco, se escreve à mão.
Do escrever não fica o que fomos,
Apenas o que mora o coração,
Assim como no que vero compomos
Não se distingue a luz da escuridão.
P’ra quê pensar no ter e no fazer,
Se, para os haver realidade,
Há que simplesmente acontecer ser.
Sê em humilde e só felicidade,
Se bom ou mau o que aparecer;
Fazes, tens e escolhes: lealdade.
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Espero que tenha gostado do livro e lhe peça para tirar um mo-
mento para fazer uma breve resenha no seu site de varejo preferi-
do, ou enviá-la para a editora.
Obrigado de antemão, João Marcos Correia Moura.
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