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     Olhos fechados. Olhos abertos. Olhos abertos e fechados. Uma e outra vez. Um espaço 
fechado. Um espaço aberto. Um espaço fechado é um espaço aberto. Espaço. Uma sala. Uma 
sala fechada. Uma sala fechada com janelas. Uma sala vazia. Ao fundo uma árvore. Um pouco 
mais adiante uma árvore. São duas. São pelo menos duas. Uma árvore ao fundo. Uma árvore ao 
fundo e outra um pouco mais adiante e outra mais à frente e uma outra e ainda mais uma e 
logo a seguir a esta uma outra e mais adiante outra e a seguir a esta uma outra ainda. Mais 
longe uma outra e outra atrás desta e outra ainda ao fundo e ainda outra e mais uma. Coisas. 
As árvores são coisas. São árvores. Tenho a certeza. Sombra. Sombras. São sombras. Um 
espaço fechado. Uma sala vazia fechada com janelas. As janelas são muito importantes. Uma 
sala vazia fechada com janelas fechadas e árvores lá dentro. Sombras. Um portão. 
     Um portão fechado. Uma pintura. Uma pintura de um portão fechado. Portão pintura. Um 
portão pintura fechado. Olhos fechados. Olhos abertos. Olhos abertos outra vez. Outra vez e 
mais outra. Olhos ainda abertos. Olhos fechados mais uma vez. Ver ao longe. Ver mais longe. 
Um pouco mais longe ainda. Agora perto. Ainda mais perto. Mais perto ainda. Olhar outra vez. 
Olhos abertos. Outra vez. Olhos abertos. Outra vez. Olhos abertos. Outra vez. Olhos abertos. 
Outra vez. 4+4. Um Portão. 
     Um portão fechado. Lado de fora. O lado de fora é dentro. Olhar outra vez. Portão perto. 
Portão pintura perto. Ainda mais perto. Mais perto ainda. Um pouco mais perto ainda. Muito 
perto. Ainda portão. Portão pintado. Portão pintado. Portão pintado e pintado outra vez. 
Portão pintura. Pintado uma vez. Pintado outra vez. Outra vez pintado. Pintado por cima. 
Dentro e fora. Olhos fechados. Outra vez. Prometemos ser breves.  
     Um rio. Outra vez um rio. Um rio corre. Tempo. Outra vez um rio. Um rio tem água. Um rio 
tem água com cores lá dentro. Um rio tem água dentro com cores lá dentro. Dentro e fora. 
14:35 h. A hora exacta foi sempre muito importante. A hora exacta é sempre muito importante. 
14:39 h. Não esquecer. 88. Para maior precisão. Para lembrar mais tarde. Tempo. Um rio. 
Espaço. Um rio que corre com água com cores lá dentro. Todas as cores. Algumas cores. 
Estudo de cor. Estudos de cor para um rio. Um rio tem muitas cores. As cores todas. Só 
algumas cores. Estudos de cor para o rio. Douro. Estudos de cor para o rio Douro. 
     Olhos fechados. Outra vez. Ainda outra vez. As vezes necessárias. 88 (88). Mais uma. Mais 
uma e ainda outra. A água tem barcos lá dentro. Um rio. Às vezes. A água tem barcos. Barcos 
grandes. Barcos pequenos. Pequenos grandes barcos. Barcos grandes pequenos. Um corpo. 
Um barco é um corpo. Um corpo para cada barco. Pelo menos um. Mais outro. Outro ainda e 
ainda outro. Um barco vazio. A água tem um barco vazio. Um barco vazio com gente lá dentro. 
Dentro e fora. Olhos fechados. 
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