OLHO
Ontem quando resolvi de uma vez por todas enfrentar a mensagem principal
do quadro, araras azuis – Olho! Esbarrei frete à frente com a capacidade de encontrar
o universo que interfere no sentir do individuo pulsante. Íntimo pensar... Com ele
sorrimos e choramos.
Sumiram as dores, nas pernas, nos braços e o cansaço geral, ariculoterapia?
Dr. Sérgio atende no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, um oásis no fático
circundado centro de gente, EU. E a Medicina holística segue seu rumo de harmonia
consigo numa jornada de seriedade e compreensão do outro. Um serial misterioso,
uma máquina chamada natureza que canta e encanta o homem, enquanto os galhos
das árvores altas, multi matizadas são sacudidas pelos ventos e os cheiros exalam
reconstruindo o ascendente do globo.
Observar a vida das araras facilitou bastante! Existem muitas pessoas mundo a
fora cuidando desses animais. Um motivo de felicidade foi no momento da construção
pensar no sorriso e nos locais abertos com horizontes indescritíveis. O pincel encontra
caminhos na água molhada das cores. O Branco entranho e anunciado, no idioma
medicado BLÁ, desfigura o retrato mórbido a milhas e milhas do ventilador mondial
maxi Power 40. E as notícias continuam dando explicação ao fictício, gosto.
De colorido tropical, assumi minha luz brasileira temperada de folhagens,
texturas, vida e ventos. Com as estações cerebrais sintonizadas na criatividade, me
pergunto que negócio é esse de dizer que não consigo?
Hora do rango, fenômeno do cuscuz marrom, genial, louco, medonho! Vou
falar no grupo dos irmãos!
Comecei o projeto do mural na parede do quarto - O imaginário fotográfico das
trinchas e tons a gosto da emoção e do obstáculo maior: impossibilidade de girar ou
inclinar esse taco de tijolos... E filmagem desfocada da câmera SL2?!
Grande demais ou eu amo ser inundada pela cor?
Natal vem passando e as notícias circulam: Água barrenta, redemoinho e
correntezas fortes. As chuvas em Jequié são como antes... Penso na minha mãe! Meu
irmão reside na mesma casa da nossa infância, Adobão. Não à imersão de alimentos
crus em um caldo e sim à técnica construtiva, arquitetura. Os tempos mudam, mas os
traços permanecem nas janelas, nas portas, na fechadura, no assoalho, no muro ainda
alto.
O Papa Francisco está na TV, no face, no marca páginas, no meu coração com
todo o respeito de um ser de luz e força e fé!
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