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Raios
Raios que o
partam? Raios
que sobem e
descem. Que
raios de caminhos são esses?
Raios de sol que brilham do
entardecer até... o outro dia,
durante meses. Os raios do sol,
para nós sul americanos, têm
um tempo médio de 12h. Nos
países nórdicos este tempo de
raios solares pode ser de seis
meses e os outros? Bem os outros, digamos com um luar fascinante todos os dias, durante
seis meses. Este é nosso planeta, até hoje. O "amanhã" ainda
não chegou e quando vier poderemos dizer com mais exatidão como será. Se continuar assim, teremos mudanças, que
podem ser bruscas ou tênues.
Raios lunares, reflexos do
sol, onde na noite de lua cheia
vemos vultos distantes. Aos raios de sol vemos cores, o fascínio dos olhos, janelas da alma.
Dos reflexos lunares o preto e
branco destacam-se, sempre com
a penumbra, um "tom de cinza"
deslumbrante que permitem um
sonhar de olhos abertos nas longínquas matas. Nos propiciam um
vôo para outros cenários que ora
inspiram e fascinam e ora nos
causam medo e pavor.

Os raios que "partem" do
encontro das nuvens, são trocas de cargas com a mãe Terra, estabilização, são avisos de
tempestades, chuvas intensas
(ou não). Para muitos, motivos
para esconder tesouras, tapar
espelhos,... mitos fazem parte
da cultura dos povos.
Que raios de pensamentos
são estes? Só pensam em tragédias ou trazem mau agouro!
São apenas pensamentos que
muitas vezes tem forças naturais do ser humano. Alguns pensamentos nos levam a caminhos
desconhecidos, trazendo muitas
vezes mal estar. Raios que o
partam, xingamento relacionado a algo ruim, que não está
bom. Deve ser melhorado. Coitado do raio, leva a culpa sem
saber de nada. Raios são apenas elementos naturais que aqui
tem conotação figurativa.
Pois sim, uma língua como
essa, o português, que traz em
sua escrita uma palavra onde
os significados são amplos,
muitas vezes poéticos, outras
catastróficas, é fantástico simplesmente por que nos permite pensar e escrever. Mas escrever sobre,...
Existem tantos outros tipos
de raios, alguns curtos outros
longos, aqueles que juntos com

os arcos, formam as rodas de
carroças (quando existiam), as
de bicicletas, entre outros.
Raios luminosos produzem
ondas, os solares sentimos o
calor que neles está contido,
nos lunares, somente reflexos
dos raios luminosos das estrelas, frias, longínquas trazem
tempo de sua existência e os
anos luz de distância da Terra, que até chegarmos nela,
lá se vão mil anos.
Nos círculos calculamos o
raio, que equivale ao raio da
roda, que é um círculo (aro).
Quantos raios teremos ainda? Bem, depende do que
iremos analisar.
Dos olhares partem raios
de amor, paixão, esta para jovens de todas as idades. Podemos dizer que, a partir dos
raios que existem nos caules
das árvores podemos (de certa
forma) calcular, sua idade.
Que raios de pensamentos
são estes? Quantos pensamentos em forma de raios,
temos durante o dia? O que
pensar diante de um raio,
vestido com trovão?
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