


Liberdade  
Se liberdade não existisse 

Também não existiria prisão, 
Pois para o bem existe o mal 
E, para o sim, existe o não.  

Se ser livre é não ser escravo, 
O que é ser escravo, então? 

Ser dono do teu nariz 
Talvez te faça feliz, 

Mas quem é dono da razão 
Se só Deus sabe se sim ou se não?  

Chegar sempre antes da hora 
Não te faz senhor do tempo;
Não deixar de levar à forra 

Não muda a direção do vento. 



Pagar em dia o tributo, 
Ser mais esperto ou astuto, 

Poder fazer o que quer, 
Poder ir aonde quiser, 

Conquistar o teu espaço, 
Ser dono do fogo e do aço, 

Estar em posição de mandar, 
Ser senhor, escravizar, 
Ser cidadão do mundo, 

Ou ser um mero vagabundo? 
Se ser ou não ser é a questão, 
Se tu tens essa preocupação, 

O que é liberdade, então?
Tua busca já se fez em vão, 

Pois a resposta não esta em ser, 
ter ou poder, 

Mas, sim, em entender, 
Que a essência de viver 
Está na compreensão 

De que a vida é como uma escola, 
Que cada coisa tem sua hora, 

Que cada qual tem sua vez, 
Que o objetivo não é vencer, 

Mas, sim, o mero aprender!



Que a fome, a dor e o prazer 
Cada qual tem sua função, 

E que assim como em uma caminhada 
A vida segue uma estrada 
Que nos ensina uma lição, 

Hora com curvas, buracos ou ladeiras, 
Hora com sol, hora com chuva, 

Hora com flor ou espinho, 
E que ao final deste caminho 

Poderás olhar para trás 
E se tu fores, de entender, capaz 

Que nunca nada te pertenceu, 
Que o ser, o poder e o dinheiro 

Fizeram parte de um passeio, 
Que foram apenas 

como pedras de uma calçada 
E que a cada passo de deste 
Tu as usaste para avançar… 

Mas carregá-las ou não 
Fez parte de tua opção.   
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