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Inspiração 

 
Não é possível negar que em mim mesma, um pedaço de tudo que 

sou e que sinto está no mais amplo todo. 

 Separam-se as peças num gigante quebra-cabeças que fazem e 

dão sentido a tudo . 

 E quando me pego meditando sobre as coisas que se dão na vida, 

sinto a onda que me inspira a seguir mais além. 

 Eu não posso ser eu mesma, se não sentir essa onda de energia 

que me invade, ao ponto de me deixar claro que não posso tudo que 

quero... 

 Esqueci algumas chaves, mas as portas que abri, também são 

possíveis caminhos  segui as rotas conhecidas, para surpresa não 

aparecer como velhos temores  em pesadelos de dor. 

 Ah! Essa inspiração que me impele de novo... 

 Vivifica e me faz feliz... 

 A determinação que me encontra sempre pronta sem temores. 

 Meus ombros suportam o peso das aflições, mas até onde será 

possível surpreender e continuar com os velhos modos? 

 A inspiração é um sonho de santidade; é mais que a emoção que 

se agita, e a vontade de fazer hoje tudo o que não fui capaz! 
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Já lutei as batalhas, contra os egos, e sai solitária e sem vitória; 

Esperei ver na velha a doença morrer devagarinho e partindo, o 

Espírito da velha, sair inspirada pela luz de um novo recomeço. 

Encolhida tive medo da inovação de pensar diferente, de liberar o 

preconceito para compreender que a verdade é simples pelo fato de que 

ser simples não é tarefa para qualquer um. 

Sonhei que depois ao sair na noite, a inspiração seria quem sabe a 

alvorada de um novo dia... 

E fugi...fugi... sem conseguir encarar todas as minhas faces... 

Elas  se perderam nas máscaras de tantas vidas. 

Eu quis fazer tudo pela inspiração para sentir aquele afeto que só 

o amor pelas coisas podem nos dar. 

E disse para que o vento soprasse... a indelével mais possível 

inspiração que nos dá sentido a existência, a capacidade de 

compreender que somos eternos quando amamos; sei que é mais leve 

amar quando recebemos a inspiração que nos impele  a nos sentirmos 

amados. 

Percebo com dificuldade que toda a inspiração Emana da Causa 

Primária  que chamamos Deus. 

A Creação Divina inspira a criação na criatura humana. 

                                                               Marcela de Fabry 


