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SAUDADE
Saudade és un vocable incorporat a l'espanyol del portugués saudade, que expressa un sentiment
afectiu primari, pròxim a la melancolia, estimulat per la distància temporal o espacial a una cosa
estimada i que implica el desig de resoldre aquesta distància.
SAKYAMUNI
De quines maneres podem trencar les cadenes terrenals i aconseguir la pau? Tots som deixebles
en vies d'aconseguir l'estat d'alliberament de l'ànima que és el Nirvana. No obstant això, només
uns pocs Budes han aconseguit aquest objectiu. Quins passos hem de seguir? Quines portes hem
d'obrir? Encara que la terra es faça més bella conforme patim, com hem d'acceptar el dolor? Cal
despertar i aconseguir la il·luminació espiritual. Acceptar la desesperança. Assumir la soledat
eterna de l'ànima. Pot ser que així, siguem capaços d'aconseguir el Nirvana.
EL MARINER (versió reduïda)
Una sala en un castell antic: sobre un cadafal, un taüt vetlat per tres donzelles, una finestra que
dona, cap a on només es veu, entre dues muntanyes llunyanes, un xicotet tros de mar. És de nit
i la claredat de la lluna tiny l'orla dels seus vestits. Encara no ha donat cap hora. Quan arribarà
el dia?

