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Vila Nova de Gaia,
19 de Dezembro de 2010

Querido Pai Natal,
Ontem aprendi na escola a Balada da Neve de Augusto Gil… Quando me fui deitar comecei a relembrar …
“Batem leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é, certamente e a
chuva não bate assim. […] Quem bate, assim, levemente, com tão estranha leveza, que mal se ouve, mal se
sente? Não é chuva, nem é gente, nem é vento com certeza. Fui ver. A neve caía do azul cinzento do céu,
branca e leve, branca e fria... […]”.
Parei antes de terminar esta estrofe e fiquei a pensar porque é que não poderia ser um trenó cheio
de Duendes puxado por Renas a deslizar pela neve fofa?… Será que o Rodolfo também vem??? Ou será
mesmo o trenó do Pai Natal? Ele passeia-se pelo mundo e, pela noitinha, entra pelas chaminés muito carregado e ninguém dá conta!...
E adormeci…
Tive um sonho lindo!
As Vizinhas estavam nos seus quartos a embrulhar presentes quando ouviram este bater leve e…
Decidiram ir espreitar…
Afinal não era nem apenas a neve, nem o Pai Natal! Eram Fadinhas de encantar que lançavam lindos
feitiços pondo “[…] tudo da cor do linho. Passa gente e, quando passa, os passos imprime e traça na bran cura do caminho... [...]”. Flocos de Neve e Cristais, começaram a rodopiar! As Fadinhas continuaram com a
sua magia e do meu pinheirinho saíram os enfeites… Sininhos e Anjinhos começaram a dançar! E logo depois
começaram os Soldadinhos a tocar e os Bonequinhos a acompanhar! O Papel e os Lacinhos desataram a
embrulhar! Quando as Crianças chegaram ao pinheirinho tinham muitas prendinhas para desembrulhar!!!
Que linda festa se fez na minha sala!!!
Oh Pai Natal, o que eu queria era uma festa assim! Na festa de Reveillon queria que os Empregados
da festa também dançassem e que os Tios fixes viessem para me levarem ao concerto que vai haver da
minha Girls Band favorita!
Nesta época em que toda a gente fala de paz e de amor, faz com que os Adultos em vez de se chatearem
com guerras e discussões se tornem amigos e Solidários ... E que se Amem! Para que eles possam descobrir a
criança que ainda há dentro de cada um deles e que, tal como eu, possam Sonhar! É que “eles não sabem nem
sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança!...[…] * ”.

Um beijinho,
Academia de Dança de Gaia

* António Gedeão

