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Cordel baseado no livro Chandi Path, de Swami Satyananda
Saraswati
1
Para os Hindus a Divindade
Pode em forma feminina se apresentar
E em uma batalha com o Ego
Ela vai Se manifestar
É essa luta dos pensamentos
Que este livro vai mostrar
2
O exército do Ego tem
Um poderoso armamento
Vaidade, Hipocrisia, Ganância
Que atacam o bom pensamento
E sobre esta batalha interna
O Chandi Path dá entendimento
3
Uma batalha entre Devas e Asuras
Acontece em nosso coração
Devas, são forças Divinas
Trazem paz e comunhão
Asuras são forças do Ego
Tiram nossa clara percepção

4
E assim descontrolados
Ficamos perdidos a vagar
Entre desejos materiais
Que nossa mente vem ocupar
Impedindo desse modo
Nosso retorno ao real lar
5
Surge então nessa batalha
Uma surpreendente manifestação:
É Kali, uma Deusa Negra
Portando uma espada na mão
Espada de dois gumes:
Renuncia e Discriminação
6
Ela é Mulher, Negra, Seminua
E sua língua vai esticar
Na direção da cabeça sangrando
Que sua mão está a segurar
E de várias cabeças cortadas
Faz para seu pescoço um colar

7
Essa imagem é apavorante
Para o Homem ocidental
Que olhando com preconceito
Pré julgando ser do mal
Deixa de aprender sobre
Esse simbolismo ancestral
8
“Desejos” era o general do Ego
Que ninguém podia vencer
Pois quando era atacado
E seu sangue ficava a escorrer
De cada gota que caía no chão
Outro “Desejo” logo ia nascer
9
Cansados da escravidão do Ego
Os Devas vão o Divino invocar
E eis que a forma da Mãe Kali
Para os proteger vai tomar
E cortando a cabeça do desejo vai
Com sua língua o sangue aparar

10
Pois se o sangue não cai no chão
Outro desejo não vai brotar
Com isso o Homem consegue
Seu autocontrole recuperar
Essa é uma das belas histórias
Que o Chandi Path vai narrar

“A poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do
espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do
povo brasileiro. É esta, pois, uma poesia de confraternização
social que alcança uma grande área de sensibilidade.”
— Carlos Drummond de Andrade

O cordel é um gênero literário escrito na forma rimada e
impresso em folhetos. É uma manifestação cultural típica do
nordeste, hoje presente em várias regiões do Brasil. Seu nome
tem origem na forma como os folhetos eram expostos
tradicionalmente nas feiras livres, pendurados em barbantes.

Em 2018 a literatura de cordel foi reconhecida como patrimônio cultural
imaterial do Brasil.

