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A Soraia é azul

– Soraia! 
Não, não responde. Na verdade, perpassou pela sala, mas não chegou a estar lá.
– Ela é azul.
Azul?
Sim, mas só ele o sabe. Ele que a ama.
Bem... e se falássemos de outra coisa? Por exemplo: da Galiza.
– De galicia! E de meigas!
Sabem que o Franco era de lá?
Pois, o que se dava com o Salazar. Fez a guerra civil e ganhou. Então, passou a «generalíssimo» 
e a «caudillo, por la gracia de Dios».
Mas nunca lhe faltaram opositores galegos. Perseguiu-os. E mandava-os matar, se os apanhava.
Conseguiram escapar alguns, escavando tocas no chão, metendo-se lá dentro, tapando-as com neve.
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– Soraia!
Não, ainda não chegou.
É azul, e ele ama-a.

Em Lisboa não neva.
Quase nunca neva. Mas também se tem frio e também se passa fome.
Há quem diga que é cidade que não se troca por nenhum sítio do Mundo.
Mas porque não se haverá de trocar?
Que remédio, se não houver emprego para mais um jardineiro. Mais um pintor de navios. Ou 
mais um servente que misture cimento com areia para que cresça um prédio.
E para onde iremos, se tivermos de deixar Lisboa?

– Soraia!
Azul de amor, ausente da sala.

Vamos para África, lapidar diamantes.
África!
Para o Brasil, terra do café. Dos grãos que se torram em fogo de lenha. Não confundir com ceva-
da, nem com grão-de-bico. Muito menos com raízes de chicória.

– Soraia!

Barcelona!
Vamos!
E lá teremos pincéis e tintas, pintaremos todas as telas, todas as conchas, todas as pedras. Picasso 
também lá esteve. E foi lá que pintou a sua primeira pomba.
Vamos!
Voltaremos!

– Soraia!
Ela existe. Sabemos que é azul e que ele a ama.
Entrará connosco numa peça chamada “VIDA”. Será actriz e personagem real, como cada um de nós.
Não precisamos de continuar a dizer-lhe o nome.

            Cai o pano.
         Mas não se fecham as portas do teatro.
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