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Pois é.
E faz-se, sempre se fez, por haver quem 

venda armas. São caras, as armas. Um ne-
gócio que dá lucro.

Então?
Então... A coca da Colômbia. As papoilas 

do Afeganistão!

Fui militar, mas nunca fiz a guerra. Faço 
teatro. E no palco posso ser soldado, coro-
nel ou general sem disparar um tiro.

Quando a guerra nos envolveu, em An-
gola, a minha mãe arranjou uma pistola e 
tê-la-ia disparado em minha defesa ou na 
da minha irmã.

Também tenho uma irmã! No dia da 
Mãe, quando fui visitar a minha, ela já por 
lá tinha passado e tinha-lhe levado uma 
flor. Era muito bonita, com o pezinho den-
tro de uma espécie de jarra... Seria uma or-
quídea?

Fiz a tropa na Marinha, mas nunca embar-
quei. Deram-me a especialidade de electricista.

Eu?... Fui socorrista.
Fiquei livre! Não vejo de uma vista... Mas 

já passei por um grande aperto! Quando as 
Torres foram abaixo, no 11 de Setembro, eu 
estava em Nova Iorque...

Começou esta semana a festa do Senhor 
Santo Cristo.

Onde é essa festa? No Minho?
Não!... Nunca ouviram falar do Conven-

to da Esperança?

Esperança de se acabarem todas as guerras.
Quem o consegue? Quem?!
Nós! Cada um de nós. Eu, tu...
Sim, mas sem esquecer La Lys, Hiroshi-

ma, Nambuangongo. O paralelo 38. 
Nem a Síria, nem a Palestina.
Não. Não podemos esquecer. 
Eu tinha dezasseis anos quando, pela 

primeira vez, fui ao teatro e nunca esqueci 
a peça a que assisti.

Em Cabo Verde faz-se muito teatro. E diz 
o meu pai que há lá seca, que há vulcões... 
Mas não se lembra de ter havido guerras.

Tem razão, o teu pai... A Paz que não 
acontece em parte alguma pode acontecer 
no Teatro!

Nem queiram saber o que me aconteceu!...
Diz lá.
Quando fui visitar a minha mãe parti, 

sem querer, o pé da flor que a minha irmã 
lhe tinha levado.
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