
5

A cidade mais cool da Europa
Se for menino vai chamar-se Tomás Henrique
Se for menina, Lara Cristina ou Lara Fabiana
Dia 4 de Julho eles vão saber
A Raquel
O Fernando
Primeiro filho/filha de ambos
Comprimento crânio caudal, 71,5 mm
Perímetro cefálico, 90,4 mm
Diâmetro biparietal, 24,6 mm
Translucência da nuca, 2,4 mm
Comprimento do fémur, 14,5 mm
Comprimento do úmero, 12,2 mm
Dia 5 de Novembro vai nascer
A Raquel diz as datas como se o futuro fosse uma ciência exacta
Ou já tivesse acontecido:
Dia 20 de Maio faz cinco anos que saiu de casa dos pais
Dia 23 de Maio faz um ano e três meses que está com o Fernando
Que mês para começar
Recomeçar tudo
Maio
Não ligue à diferença de idades, ela disse
Porque tem 25 anos, e ele pouco mais do dobro
Isto de ter um sogro mais novo, disse ele
Conheceram-se na Mouraria, houve uma troca e
O telemóvel de Raquel foi parar às mãos de Fernando
Depois coisa e tal, aqueles olhares
Agora vão ser pais
Moram na Avenida de Ceuta
Que de Ceuta não tem nada
E um pouco acima a Meia Laranja ainda funciona
Uma quarta agora são dez euros para facilitar
Não andar cá com moedas
Branca ou cavalo, tanto dá
Uma quarta, ou seja, quatro panfletos,
Dez euros
Em escudos era dois contos e quinhentos
Não que eles comprem, vendam
Estão os dois limpos
O Fernando nunca picou
A Raquel nem cheirar, só charros, álcool
Uma vez apanhou uma cardina
Que é como se diz carraspana no lugar de onde ela vem
Como quase toda a gente que nesta cidade vem de algum lado
Fiquei seis horas em coma alcoólico, quando 
acordei não me lembrava de nada, ela disse
Mas o Fernando é alfacinha, nascido no Bairro Alto
Rua do Diário de Notícias, segundo andar
Olha, se fosse agora não nascia, era caro demais
Nascer na Rua do Diário de Notícias, segundo andar
Nascer, viver, morrer
Agora, em Lisboa, só para quem pode
Mas eles acham que tudo isto vai rebentar
Na fila para a sopa em Santo António, os turistas dão cinco euros, dez quando 
percebem para que serve a fila
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Ali mesmo antes de chegar à Sé
Is Lisbon the coolest city in Europe?, pergunta a CNN
Yes! Responde a traseira do tuktuk que desce a Rua dos Cavaleiros, neste ano da graça de 2018
Maio, o mês mais violeta para quem pode
levantar o queixo, olhar a copa de um jacarandá
Só para quem pode, tirar os olhos do chão
O Fernando nasceu no Bairro Alto e cresceu na construção civil, que é um lugar muito mó-
vel, onde muitas crianças cresciam no tempo em que o Fernando nasceu, há 52 anos
Crianças com a terceira classe, como ele, obrigadas a meter dinheiro em casa
Na construção civil e nos Olivais Sul,
Que foi o bairro onde o Fernando depois viveu 
Muito cavalo nos Olivais Sul nesses anos mil novecentos e oitenta
Logo a seguir à revolução, ainda não, era só a liamba dos retornados
Os opiáceos vieram depois, voando desde os campos de papoilas do Afeganistão
E por acaso estão lindas, as papoilas dos novos jardins de Lisboa, enormes, com aquelas 
folhas de papel de seda, alegrando os prados onde as raparigas de Tblissi, de San Diego, 
de Xangai se deitam muito brancas, a corar
Na cidade mais cool da Europa
Só não dão ópio
As papoilas de Lisboa
Mas a metadona é de graça
E o comprimido do HIV também
E o sol tantas horas por ano
E a renda do apartamento da Avenida de Ceuta que ainda está em 44 euros
Milagre sobre o qual é melhor não fazer muitas perguntas, não vá alguém ter ideias

II

Perguntem ao António se é fácil arranjar quarto
Já ninguém está a falar em casa
Quem é que fala em casa, apartamento, estúdio?
Um quartinho
em Odivelas de baixo, que seja, na Reboleira de Cima
A vários transportes de distância do centro
Depois perguntem ao António se é fácil arranjar emprego
Lisboa ferve, o futuro fervilha, pipoca
Novas profissões, nova gente, co-working, home-working
Precários flexíveis
Cool
Desde que no seu cartão de cidadão não esteja escrito que nasceu em 1958, ou qualquer ano 
remoto desses
O António mandou currículos
Nos currículos vinha a fotografia
Os patrões ligavam a dizer
Oh António, você não se enganou na data de nascimento?
E o António, bem a minha data de nascimento é 1958
E os patrões, ah, na fotografia parece muito mais novo, quer dizer então que vai fazer 60
E adeus que se faz tarde
Foda-se que se faz tarde
Faz-se muito tarde na cidade mais cool da Europa
Portanto, o António ainda não conseguiu viver com o seu amor
Ele pode varrer, ele pode lavar pratos, ele está por tudo
Até conduzir um tuktuk, pois claro, mas para isso precisava de tirar a carta, e para tirar a 
carta precisava de 300 euros
O António. 
Viveu tudo, e viveu para contar 
em português, inglês, francês, espanhol
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Comediante nato
E quando toda a gente à sua volta dá a enésima gargalhada
Com as peripécias de como foi parar à cadeia pela primeira vez por homicídio involun-
tário, ou de como arranjou emprego a vigiar a bófia no Casal Ventoso, antes de passar à 
bolsa, que é como quem diz, à venda da branca, do cavalo
quando toda a gente já engrenou uma gargalhada na outra, o António pára tudo, a roda, e 
a rota dos astros, e diz
Eu estou-me a rir mas há 15 anos que não vejo o meu filho, a minha mãe morreu há cinco 
anos e eu não a via há 30
Estou-me a rir mas tenho muita tristeza dentro
E os olhos dele estão vermelhos
Uga!
Era o grito da vigia quando vinha a bófia
E quando não tinham a certeza se era bófia
U!
Meio-alerta
Uga! Uga!, gritava o António e dezenas de vigias, Casal Ventoso abaixo
E a bófia vinha e dava-lhes bofetões, e pontapés, os que vinham à paisana, porque os far-
dados era ao cassetete
Fora os infiltrados, que se disfarçavam até para entrar na fila dos agarrados
Centenas de agarrados
Dormiam em tendas
Picavam ali mesmo
Arranja-me um limão, um algodão, uma carica
Um dia o António conheceu o seu actual amor
E ela pediu-lhe que fizesse o teste
Ele fez
Deu positivo
Tinha acontecido, algures nos seus onze anos de Casal Ventoso
E já a tinha infectado
Mas até hoje é o seu amor
Vendeu, comprou, cheirou, picou
Picou tudo, picou tanto que deixou de ter veias, picava na cabeça
Roubava o que fosse
Via uma gaiola com um canário, lá ia o canário para a troca
Uma madame deixava o cãozinho à porta da pastelaria, nunca mais o via
António aparecia com ele no Casal Ventoso
Quanto me dás?
Só não podia ser um rafeiro
Tinha de ser um cão jeitoso
Roubou de tudo
Porque esta vida é assim, viver para aquele flash
Pah!
O flash da branca antes de o cavalo bater
Mas agora não
Agora nem metadona
Nada
Limpo
E conta os dias até 21, que é já segunda-feira
O dia em que o seu amor chega a Lisboa.

III

Felizmente está sol porque é Maio
Mas o Inverno foi chato ali para os lados do viaduto de Santa Apolónia
Sabem, aquele viaduto depois do Lux, para quem vem do Terreiro do Paço 
É aí que mora Edgar
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Não no Terreiro do Paço, nem no Lux, nem em Santa Apolónia, mas debaixo do viaduto
E no Inverno é chato porque quando chove aquilo alaga tudo, e os clientes habituais do 
Lux, e das Pizzas, e da Bica do Sapato, curvam a abrir, e um gajo apanha com a água, com 
a lama
Os clientes que já eram habituais quando Lisboa ainda não era a cidade mais cool da Europa, 
e portanto são os genuínos avós e pais do cool de 2018
Edgar está por fora desta genealogia alfacinha antes de mais por ter crescido no Norte, 
onde aos 15 anos começou a trabalhar numa pastelaria
Era a pastelaria de um retornado vizinho,
a mãe de Edgar foi falar-lhe e Edgar acabou a servir às mesas
Passava por 16 porque jogara basquete, era alto, ninguém se espantava
E aos 16 já era legal
Depois, por onde continuar?
Tropa, marinha, fuzileiros
fábricas
desemprego
álcool
droga nem tanto
uns olhos azuis de espanto
pestanas reviradas, que fariam a inveja de qualquer drag, qualquer madonna
uns braços, umas mãos de estátua
o Edgar
encontram-no a arrumar carros nas manhãs de Santa Apolónia
Sabe onde é que a cada dia há distribuição de massa, de sopa, a que horas
Arranjou uns oleados para o Inverno, em volta do cartão, e os clientes habituais do Lux já 
não o salpicam
Hoje apareceu-lhe um daqueles biscates
Um tipo a quem arrumou um carro
Deu-lhe um euro e depois disse
Ouve lá, vens como ajudante de pintor
Edgar nem sabe bem quanto será à hora
Suspeita-se que menos do que os carros
Mas não é preciso saber muito, ser mestre
Só lixar umas portas, fazer a parte chata
E quando acabar a jornada, Edgar pode voltar à leitura da sua História das Religiões, o 
último livro que requisitou
Ler é a sua grande adição, disse ele,
É um leitor verdadeiramente furioso
Começámos a falar de livros quando estávamos a falar de opiáceos
Porque a propósito de opiáceos o Edgar disse 
Camilo Pessanha
Sim, o Edgar disse Camilo Pessanha, isto não é literatura
E passado um bocado, quando a conversa já se tinha bifurcado noutros jardins
Voltámos lá
Ao Camilo Pessanha
E o Edgar começou a dizer a Clepsidra de cor
Eu vi a luz em um país perdido
A Raquel, e o Fernando, e o António, que estavam lá
Sabem que isto não é literatura
Até o Tomás Henrique, a Lara Cristina, ou Lara Fabiana, quem sabe
O Edgar leu a Clepsidra porque ia para a Biblioteca de Ovar e aquilo era a caverna do Ali Babá
Ninguém o orientava, ninguém o orientou
Calhava de se achar na filosofia, por sorte na prateleira do Nietszche
E ia tudo a eito
Assim Falava Zaratrusta, Para Além do Bem e do Mal, Ecce Homo
Raquel, Fernando, António, digam lá se não era
O Edgar, que aos 15 anos foi posto a servir numa pastelaria, e agora mora por baixo do 
viaduto depois do Lux, na cidade mais cool da Europa, na verdade mora na filosofia de 
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Frederico Nietszche
O que não mata faz-me mais forte
Naquela altura não importava entender, percebeu ele, sabe ele
Só a música era bonita
Leu Nietszche pelo feitiço, pela canção
Por isso, quando a Clepsidra apareceu, estava preparado
aquelas palavras eram um Oriente
E segunda-feira lá estará, como ajudante de servente, numa obra de Lisboa, mais uma, 
neste ano da graça de 2018

Alexandra Lucas Coelho com Raquel Violeta, Andreia Mareque, Edgar Mestre,
Fernando Espada, António Seco, Aaron Nespereira na Mouraria

Ilustração Catarina Sobral


