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                                  EQUILIBRARTE
 
Fecho os olhos e vejo que vivemos em cima de uma corda bamba, tentando evitar os desequilíbrios
que nos levem a uma queda. A corda estreita treme quando trocamos nosso passo... então ouço o
silêncio do Carlitos de Chaplin e peço sua bengala para seguir em frente equilibrando em busca da
lua... a lua que invade a janela de meu quarto representa a esperança de um brilho equilibrista que
traz a arte de viver em corda bamba... de equlibrARTE.
EquilibrARTE em busca de novos dias e sonhos... o desafio de trazer cores para o pincel que insiste
em sombras escuras na tela do pintor... desequilibrando as formas, os rostos e a aquarela... os olhos
do pintor se fecham e imaginam as paisagens coloridas de Van Gogh e o desequilíbrio das formas
de Dali e abre os olhos em frente à tela e começa a traçar novas linhas e imagens no equilibrARTE
do encontro das cores em um quadro de esperança.
A bailarina na ponta dos pés se prepara para o voo em total desequilíbrio, acreditando ter os braços
seguros de seu par a ampará-la no ar... na esperança que, mesmo distante dos olhos, ele chegará
em tempo de erguê-la e dar continuidade ao mágico balé que deslumbra os olhos de quem aplaude,
onde estiverem ... no equilibrARTE entre a dança e a esperança de quem vê.
Equilibrando-se em cordéis, as palavras se sentem sós, desequilibram ao vento e começam a cair se
não há quem as veja... na queda avistam ao longe outras palavras dependuradas... o encontro
acontece e novos versos se criam... erguendo em poemas que insistem em equilibrARTE nos varais
em busca de olhos e mentes abertas para a leitura de um novo mundo mais poético.
O vento que balança a poesia a leva ao encontro de ondas sonoras que estão a bailar pelos espaços
vazios... harmonia de sons que se equilibram com as vozes e penetram em lugares distantes
provocando os sentimentos de quem ouve... embalando a esperança do equilíbrio de nossas
habitações... a música despertando o equilibrar-te das emoções.
Pelos palcos da vida, os monólogos se expandem... e no desejo de encontrar outros atores se
transformam em diálogos... e em cenários múltiplos outros personagens tiram suas máscaras, entram
em cena, equilibrando as histórias... contracenando nesse imenso palco que é o mundo...
protagonistas do equilibrar-te de um novo tempo...
O tempo não para... ele nos conduz ao equilíbrio...
Os olhos se abrem... a corda bamba é um desafio...
A sombrinha do equilibrista é a ARTE... o convite à vida proclama em alta voz: Venham todos!
O show de todo artista tem que continuar... é a hora de...
 
EQUILIBRARTE
Gleuter Guimarães – setembro/2020
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