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11 – PALAVRAS 
Dionicarlos* 

 
 

As palavras... 
 
Que te disseram elas? 
Falaram do Mundo, 
Da Vida do Amor?... 
Te revelaram a grandeza 
A grandeza do meu sentir? 
Muitas eu te poderia escrever, 
Mas, 
Que te diriam elas? 
E tu acreditarias? 
Serias cúmplice delas? 
Falarias do INFINITO no finito,  
Do ILIMITADO no limitado, 
Do ABSOLUTO, 
Sob as leis do tempo e do espaço? 
 
Minha irmã, 
Não deves confiar nas palavras. 
Elas jamais te dirão o que sinto, 
Jamais poderão ser fiéis 
Em seu linguajar. 
Sim, 
Pois o que sinto, 
Sentem também os pássaros, 
As flores, as estrelas... 
E, no entanto, 
Que te dizem elas? 
Talvez te digam muito, 
Mais que qualquer um! 
Porque te falam com o SILÊNCIO, 
E suas vozes 
Surgem como PAZ 
E se transformam na Beleza e no Amor. 
 

E como eu te poderia dizer isso, 
Se somente o meu Silêncio 
Pode dizer a Verdade? 
Somente ele em toda a sua plenitude 
Te pode dizer algo  
Que expresse tudo, 
Que justifique a nossa existência. 
 
Minha amiga, 
Mais uma vez te peço, 
Escute o Silêncio do Mundo, 
O silêncio de teu próprio Ser. 
Verás 
Que o palpitar de teu coração 
É o movimento dos Mundos 
E a Força 
Que faz girar o Universo,  
Aquecer os sóis, crescer as plantas... 
É, na verdade, 
A mesma que te oprime o Peito 
A mesma que eu chamo sentir 
A mesma que eu chamo Amar. 
 
Vês, no Infinito, 
Aquele clarão? 
É a voz do Mundo que te fala. 
Ouça! 
Está a te dizer aquilo que eu não disse 
E que nunca poderei dizer com palavras. 
 
Mais uma vez encerro meus lábios 
Sem antes nunca tê-los aberto. 
Mais uma vez me calo 
Sem antes Nada ter Dito. 
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Uma oportunidade para o Livre Pensar 
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