As ondas desenrolam os seus braços
E brancas tombam de bruços.

Meio-dia. Um canto da praia sem ninguém.
O sol no alto, fundo, enorme, aberto,
Tornou o céu de todo o deus deserto.
A luz cai implacável como um castigo.
Não há fantasmas nem almas,
E o mar imenso solitário antigo
Parece bater palmas.

O velho abutre

Esta é a madrugada que eu esperava
o dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo

O velho abutre é sábio e alisa as suas penas
A podridão lhe agrada e seus discursos
Têm o dom de tornar as almas mais pequenas

A pequena estátua

Inscrição

Presença ritual e tutelar
Companheira da sombra desenho do silêncio

Quando eu morrer voltarei para buscar
Os instantes que não vivi junto do mar.

Meio-dia

Praia
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25 de Abril

Junho 2018
Manter ao alcance e à vista das crianças e adultos

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

AS FONTES

Um dia quebrarei todas as pontes
Que ligam o meu ser, vivo e total,
À agitação do mundo do irreal,
E calma subirei até às fontes.
Irei até às fontes onde mora
A plenitude, o límpido esplendor
Que me foi prometido em cada hora,
E na face incompleta do amor.
Irei beber a luz e o amanhecer,
Irei beber a voz dessa promessa
Que às vezes como um voo me atravessa,
E nela cumprirei todo o meu ser

