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No início era escuro.

E havia um calor confortante.



Havia a certeza de ser parte de um todo.



De ser desejado.

Ser novo e fresco.



Possuía todas as qualidades.

Era fofo. E era cheiroso.



Doce.

Contemplava a alegria de existir.



Porém, à medida em que esfriava,

era aos poucos tomado pela melancolia.



E secretamente,

pelo medo de ressecar.



À princípio não pareceia ser algo relevante.

Porém o desconforto crescia.

Sintia-se diminuindo.

Diminuído.



Foi então que percebeu:

estava completamente só.



Isolado.



E...

O vazio aumentava.



O bolo começou a questionar

sua própria identidade.



Frequentemente imaginava seu triste fim.

Aprofundava-se no raciocínio.



Ponderava que deveria haver algo

além daquela existência banal.



Questionava-se.

Sentia seu todo se despedaçar.



Mais do que isso, sentia-se reduzindo.



Algumas vezes, desejava mesmo desaparecer.



Não mais suportava passar suas horas assim.

Era um peso.



Vivia cada minuto temendo a aproximação

da colher.



Imaginando como seria seu último instante.



Simplesmente, aguardava o fim.



Por vezes, observava a vida lá fora.



E desejava que houvesse mais.



Algo.

Além da colher. E de uma boca imaginária.



Alguém.

Que se importasse.



Embora se sentisse eternamente ignorado.



Incompreendido.



De repente lhe ocorreu fugir.



Sair dali.

E ver o mundo de perto.



Ser livre. 

Ser leve.



Sentir-se adequado.

Integrado.



Gostaria de interagir mais.



Fazer novas amizades.



Experimentar.



Estar no lugar do outro.



Foi então que algo surpreendente aconteceu.

(!)



O bolo notou que havia um humano

se aproximando.



Deixou-se observar atentamente.

Sentiu a alegria de ser visto.



Deixou-se examinar.

E novamente experimentou aquela deliciosa

sensação de calor.



Foi recompensado pelo prazer 

de ser apreciado.



Em seguida foi tomado pela paz 

de compreender seu lugar.

Iluminou-se ao vislumbrar a razão

de sua existência.



Percebeu o quanto a temida colher era gentil.

E, perfeita.



Novas e agradáveis sensações se sucediam.



Absolutamente tudo fazia sentido.



Inclusive o prato.

Que sempre estivera ali para ele.



EAV Parque Lage
Rio de Janeiro / 2015

Imagens e Texto: Patricia Borges

www.patriciaborges.com

Fotografado com Blackberry B10


