


Felicidade  
Onde está a felicidade? 

Procurei-a por tempo e em vão, 
Talvez nem mesmo soubesse 

Se ela existia ou não.  

Procurei-a na minha infância, 
Nas doces recordações, 

Mas com o tempo e a distância 
Não passaram de ilusões. 

Procurei, então, em lugares, 
Nas ruas, no trabalho, nos bares, 

Subi até as montanhas, 
Desci por esguias entranhas, 

Nos confins da Terra cheguei! 
Mas nada por lá encontrei.  

Procurei então na riqueza: 
Tive carros, barcos, mansões, 

Vivi rodeado de amigos 
Em festas e reuniões. 

Mas um dia o dinheiro acabou, 
De repente sozinho fiquei... 

Felicidade ali não estava 
Nas coisas nas quais confiei.



 Procurei então companhia 
De uma linda e encantadora mulher, 

Mas um dia ela se foi, 
Trocou-me por um outro qualquer.  

Fui atrás, então, de magia, 
Poções e feitiçaria, 

Mas quando vi minha alma em prisão 
Minha vida estava vazia, 
Felicidade ali não havia.

Coloquei minha busca em questão.

Já tinha até desistido, 
Maltrapilho, cansado, ferido... 

Mas decidi levantar-me do chão 
E reconquistar tudo o que perdi!  

Lutei como um bravo leão 
E até que enfim consegui, 

Mas quando me dei por mim mesmo, 
Em prantos eu percebi, 

Que estava de novo, de volta, 
No ponto de que parti.  



Parei então de andar, 
Sentei-me e me pus a rezar 

E contrito comecei a pensar 
Aonde buscaria agora? 

E em mim concentrei meu olhar, 
Meu erro estava em achar 

Que felicidade vinha de fora.

Neste novo lugar, 
Mais vasto e profundo que o mar, 
Encontrei minha alma esperando 
O momento de nos reencontrar!  

— Se eu soubesse que ali ela estava 
Não teria tanto tempo perdido! 
Mas ao fundo ouvi as palavras 
De um Mestre muito querido: 

“Que minha busca não havia sido em vão, 
Que, afinal, valeu a lição, 

E pelo fato de eu haver tentado 
Meu “erro” estava, assim, perdoado”.  

Parecia ter achado, enfim, 
O que há muito havia buscado, 
Não sonhava estar perto assim, 
Felicidade estava dentro de mim.  
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