
Ecos dos Kami – Harmonia e Mundos Virtuais
(...) Grande é a poesia, a bondade e as danças… 

Mas o melhor do mundo são as crianças (...)
Fernando Pessoa

Harmonia  é,  também,  a  Arte  de  transformar  em poesia  as  palavras  soltas  dos  Kami,  enquanto

escrevem na nossa Vida.

Estive a tratar e a observar um pouquinho o aquário...

A luz, a temperatura, a localização, a proporção e o tipo certos de plantas e peixes...  E a regra

fundamental: a água não se detém, nem se domina, deixa-se fluir...

Quando se conhecem os princípios é como no Karate-do e na música, parece fácil...

Pressinto que o Grande Espírito da Natureza que cuida deste planetário a que chamamos "Terra",

sente o mesmo noutra escala.

Cuidar destes microcosmos - um aquário, um projecto, uma música, um poema - tem sempre a ver

com o saber deixá-lo fluir de um modo que só parece aleatório para quem não conhece os princípios

fundamentais, naturais, que têm de se conhecer e respeitar...

E depois, bom depois é interessante e belo constatar (e desfrutar) como são belos, e praticamente os

mesmos, em todos os domínios, em todas as escalas...

E o mais interessante é que em todos estes domínios, mas sobretudo no da arte, é que se podem

criar mundos não-físicos, imaginários – como tão bem fez Walt Disney com os seus animaizinhos

falantes, ou o Quino com a sua Mafalda – que obedecem aos mesmos Princípios e que podem,

quando bem conduzidos, levar à Harmonia.

Mas  é  tão  triste  constatar  que  também  é  possível  criar mundos  "aleijados",  pejados  de

manipulações e esquemas retorcidos...

Cada um dê-lhe o nome que quiser paranóia, psicose, "magia negra"...

Uma coisa eu sei:  apesar  de ser difícil  lidar com, e cuidar  de,  sistemas harmónicos quando se

aprende a fazê-lo é normalmente um enorme prazer  compô-los e depois desfrutar deles enquanto

arte. Já cuidar de sistemas distorcidos e manipulatórios é um inferno. Por isso quem o quiser

(ou tiver de o) fazer:

– Faça favor!

Pelo meu lado prefiro, sem dúvida, cuidar tão harmoniosamente quanto possível, dos meus projetos,

dos meus aquários, dos meus poemas, das minhas canções e, no topo de tudo, das minhas aulas para

crianças traquinas.

José Patrão


