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Retornarás 

 

Em portentoso castelo da era antiga 

Uma jovem triste nele vivia,  

Ostentando o luxo que ali existia, 

Num claustro coração magoado, 

Pedras, cetins, lacaios e olores 

Compunham o polianto de flores 

Que dos pais a moça havia herdado. 

 

Em suas noites amargas, 

Um constante pensamento 

Crivado de fel e sofrimento, 

Vivia a mente a lhe atormentar. 

O pranto lhe inundava a alma sofrida  

Que já desditosa da vida, 

A existência queria findar. 

 

De si para consigo perguntava; 

Que destino cruel terei merecido? 

Melhor o fosse que não tivesse nascido 

Para ser tão feia e insulada 

De não ter um coração amado, 

Que estivesse sempre ao meu lado 

Prosseguindo a caminhada. 

 

O pensamento da morte mais se firmava 

Com as mãos tremulas e desesperada, 

Um cálice de veneno e uma tragada 

Consumaram o ato insano. 
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E após alguns momentos, 

Sua alma completamente adormecida, 

Relutou em retirar-se da vida 

Depois do terrível desengano. 

 

Mas a Providência divina 

Em sublime encantamento, 

Resolveu abrandar o intento 

Em profusão de cânticos nas alturas! 

Embora em sono sua alma estivesse, 

O veneno que tinha bebido 

Não fora totalmente absorvido, 

Como perdão de Deus às criaturas! 

 

Então neste transe enlouquecido 

Viu-se a alma deixar o corpo moribundo, 

E num lapso de segundo 

Ouviu uma voz que lhe chamava. 

Fez um olhar de quem lhe conhecia 

O mensageiro de alvas vestes, 

Revestido de claridade celeste 

Que suas mãos agora seguravam. 

 

Vou conduzir-te ao repouso 

Ao local que tua inocência, 

Jurava-te outra existência 

De tempos mais felizes. 

Qual a surpresa da moça, 

Ao adentrar local fétido e nefando, 

Corpos cheios de escaras, vozes gritando 

Em pranto de todos os matizes. 
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Não! – bradou a jovem horrorizada! 

Aqui não é o meu lugar. 

Depois de tanta dor e aflição passar, 

Meus dias num eterno sofrer! 

Diga meu anjo divino 

Qual deve ser a minha penitência, 

A fim de recuperar a essência 

E a alegria de viver. 

 

E o mentor em voz terna e branda: 

“- Não se preocupe que ao corpo retornarás agora 

Antes que o sol brinde a aurora 

Em constante renascer. 

Encontre na vida outro sentido, 

Ame a ti e ao próximo além das aparências 

Só do bem retenha as influências, 

Que teu espírito irá reerguer.” 

 

E a jovem acordando em Divinas melodias 

Viu o sol adentrar pela janela, 

Olhou para si e numa prece singela, 

Agradeceu o Criador. 

Um profundo bem estar a ela envolvia, 

Pois agora sabia verdadeiramente 

Que toda criatura vivente 

Nasce e renasce para o amor. 

 

Tibério 


