
Mensagem de Esperança 

 

Porque acreditamos! 

 
Espero que todos os bons artistas, inocentes e esperançosos, como Sebastian S., vejam em 
vida o seu espírito dignificado e o seu talento reconhecido e valorizado sem serem 
consumidos e objetificados por um mercado que desvirtua o verdadeiro valor do espírito e 
da arte num sistema que é feito de valores cheio de instrumentos financeiros e monetários 
que enfraquecem e “matam” completamente o espírito! 
Dá-me sinceramente pena que estejamos hoje dependentes de uma rede e que estejamos 
todos a gritar na rede, cada um à sua maneira, `a espera de sermos vistos por um ente 
qualquer, de sermos partilhados, de sermos seguidos. 
Não acho que sejam os artistas que tenham de promover a sua imagem. Acho que quando 
gostamos de um espírito, de um artista, quando reconhecemos o seu talento, devemos 
publicá-lo! Devemos promovê-lo! Sobretudo quando vemos espíritos inocentes e torcemos 
para que se mantenham inocentes, fora do mundo das drogas, que consigam ver as coisas 
sem paranoias, sem medos, que não pensem em suicídio, só porque as coisas não estão a 
correr como desejadas! Às vezes, a vida pode só ser um beijo. Pode só ser, ficar num beijo. 
Ficar eternamente preso a um beijo. Vermos o sabor disso, vermos a felicidade por detrás de 
um beijo, pode fazer-nos muito fortes e capazes de enfrentar um mundo que é naturalmente 
mal governado, injusto, cheio de guerra numa descompaixão absurda que não se compreende 
no século XXI! 
Numa pequena intriga que gostava de montar na minha Mensagem de Esperança, tenho fé 
e esperança que uma bodyboarder suba de prancha na mão ao Poder! Tenho fé e esperança 
que amanhã a minha rainha, a minha presidente ou a minha primeira-ministra saiba falar da 
fauna, da flora, dos ventos e dos mares. Saiba proteger os oceanos, matas e as florestas. Saiba 
proteger toda a fauna. Saiba proteger todas as inteligências. 
E quando subir, que injete novo capital no sistema! 
Que injete um novo capital verde! 
Que injete uma nova moeda! 
Porque é possível! 
E que esse seu capital distribua mais moedas! Porque estamos a precisar de moedas! Todos 
precisamos de moedas! 
 
Não é que o dinheiro seja importante, porque é. 
Não é que o dinheiro traga felicidade, porque traz. 
Mas num mundo que é feito de moedas, pode ser importante termos muitas moedas. Essas 
moedas podem ser virtuais, se formos capazes de ter esperança! Essas moedas podem ser 
uma pura fantasia, se formos capazes de ter esperança!  
Num mundo, feito de moedas, não termos moedas, nem para nos podermos proteger a nós 
próprios, resta-nos acreditar! Simplesmente, porque acreditamos! 
Porque somos bons, inocentes e esperançosos, ricos ou pobres, somos felizes, porque 
acreditamos! Porque vemos a paz! Porque sentimos a paz! Conseguimos sentir a paz de 
espírito! Então há esperança! Porque acreditamos, vemos e sentimos a paz! 
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