Alegria
Família de origem flamenga. Fecho meus olhos, Ode Alegria. Preciso da
minha casa, de pessoas que possam me ouvir. Mas também gosto de ficar
comigo. Foi músico nomeado regente da Capela. O álcool consumiu sua carne.
A estrela do universo o tornou pleno, magnificente sinfonia da NOVA ERA.
Tridimensionalidade: mediação, transmutação e intervenção.
Onde está seu lugar?
Equinócio da primavera, o sol na sua órbita celestial cruza o equador
gregoriano. Christopher Clavius, Bamberg. Uma paisagem natura, para além,
campos verdes - aeroporto sem plano, suave caminho entre montanhas. Com
amigos, alegria. Romantismo.
O passado racional do indivíduo, objetivo, do iluminismo, do escapismo,
do lirismo ou da subjetividade no movimento artístico, político e filosófico que
surgiu nas últimas décadas do século XVllI, que perdurou até o século XlX, na
atualidade, há referência nos vários ramos da sociedade, sendo visível,
admirável, histórico. Muito forte em alguns campos, como na arte. Preciosos
para reflexões e avanços na área das Ciências exatas e humanas.
Eu que estou nascendo todos os dias o que sei de mim? Dignidade.
Carência de sentido, de objetivo?
Sonhar. Força criativa. Imaginar. Intuição. Ter fé. Saudade. Sentimento
de amor à natureza, nas crendices. Oposição aos Clássicos. Xadrez.
O que fazer com plásticos e montanhas de lixo urbano à céu aberto?
Em oposição ao peão caminhante o prestígio social, econômico, Hippeis,
do cavaleiro vinha inspirado no compromisso de defender, protejer e
representar uma parcela significante da pólis. Pertença de serviço. Combate.
Armadura.
Viva a sociedade alternativa!
O cavalo teria o mesmo caminho de morte, Hititas. Paisagens de glória,
nobreza. Templários. Ordem de Santiago. Coragem e Justiça. Episódios de
elevação da honra. Rei Artur. Tradição Oral.
Votos e carisma apelam pela franqueza. A presença motivou as rimas
espaças. Centenas de poemas dedicados a uma só inspiração. Petrarca.
Alegria, entusiamo em plena luz chega. Sentimento que pode passar
rapidamente ou prolongar um pouco mais ao transformar-se em artes da
Linguagem Humana: Literatura, Arquitetura, Escultura Pintura, Música,
Dança, Cinema.
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