Visto a pele das manhãs
em tintas frescas lampejos
da aurora
O dia é um tempo que se
deslaça em fragmentos
passeio
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Boa Noite
E o dia repousa
no encanto da tarde: fim de dia.
Cumpre-se mais um ciclo
a querer encostar a cabeça
ao sonho: noite,
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a pensar
no amanhã:

O tempo é o TEMPO de viver
A
G
O
R
A

manhã
de cristal na palma da mão,
como pássaros prontos
a iniciar um novo ciclo: esperança.

Quietudes crepusculares são auguros,

Da chuva

céus que se esvaem em fogo
sobre serras serenas,

O

E, às vezes,
os pássaros cantavam
só para mim.
Um dia,
já fui criança
e tive uma casa com jardim.
Tive um cão e um gato,
persegui grilos,
voei como os morcegos,
espiei das folhagens os ninhos,
e contei estrelas
sem fim.
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Manter ao alcance e à vista das crianças e adultos

Manda-me, amor,
notícias
da voz da terra
que respira
nos poros da tua pele
enegrecida

tintas escarlate e ouro
derramando-se sobre os telhados,

e do cheiro que transpira
como quando chove
depois do calor.

enquanto as árvores aclamam
os espantos dos dedos
no último cântico do dia
e os pássaros recolhem dos afazeres
diários.

Este folheto contém informação importante para si. Leia-o atentamente.
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renovador da Natureza.

NAS ASAS DO VENTO

Os sonhos deviam vir sempre revestidos de nuvens transparentes, nunca deviam ter a
opacidade das coisas pesadas; deviam sempre trazer a luz das estrelas, nunca deviam ser turvos
como a incerteza sombria dos pântanos.
Os sonhos não precisam de ser lúcidos, podem conter saltos para o desconhecido, passarolas voadoras e encantos impossíveis como nos encantamentos. E o mundo nem sempre tem
de fazer sentido para ser real.
Nem todo o sonho nasce para se realizar na completude das coisas quotidianas, à flor da
pele dos dias, ou na silhueta dos rituais que o mundo te impingiu.
Aceita esses sonhos como tão genuinamente teus, porque são o mais fundo de ti. É
quando viajas e o corpo não te maça; é quando cais e não te dói; é quando o teu espírito vagueia, leve, e se ausenta para regressar renovado e preparado para (re)viver.

