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Aqui não interessam os nomes, 
o meu, o teu, o dele. 
Aqui interessam as vozes, 
as palavras misturando-se, 
cascata de risos e gaguejos, 
piadas, histórias malucas, 
memórias tristes, olhos  
quase com lágrimas, 
de novo risos e parvoíces, 
uma explosão de energia esquiva,  
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ou só a vontade de entrar 
nisto de ter 15, 17, 18 anos, 
e sentir o frio da incerteza, 
não saber ainda o que esperar 
da vida – da vida, a vida mesmo,  
que chegará num dia qualquer. 
 
Aqui não interessam os nomes,  
cantamos em uníssono 
a música de cada um, 
somos os dedos que se juntam  
na mão aberta, cheia de pétalas. 
Ó p'ra nós, ó p'ra nós: é só  
cumplicidade, ironia e swag.  
 
Há os que cantam;  
há os que dançam; 
há os que arrastam os erres; 
há os que perdem horas 
nos transportes, todos os dias, 
casa-escola, escola-casa; 
há os que esperam emigrar 
para a Suíça, onde  
já estão os avós; 
há os que daqui a dez anos  
se imaginam de fato, 
no backstage de uma banda 
de rock, lá nas Américas; 
há os que daqui a dez anos 
se vêem perfeitamente a trabalhar num  
escritório, não porque trabalhar 
num escritório seja um emprego 
de sonho, mas porque é um emprego;  
há os que daqui a dez anos esperam  
ter uma nota de 20 euros no bolso 
ou um filho a caminho; 
há os que não conseguem pensar  
num futuro tão distante, dez anos  
é uma eternidade, já um mês é  
tanto tempo, só conseguem 
viver no presente, sem pensar  
muito no que já foi e ainda 
menos no que há-de ser. 
 
O A. não caminha, desliza, 
todo ele é movimento, o corpo 
incapaz de conter os gestos da dança 
que lhe invade as horas e as frases ditas 
de boca atrás das mãos, frases a esconder-se 
mas dentro delas o descaramento, a bravata, 
ambição desmedida, um dia vou ser o melhor  
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do mundo, ou então ficar lá perto, tentando. 
O J. não gosta de deixar as coisas pela 
metade, mas se é preciso contornar  
obstáculos, contorna, o trabalho 
não o assusta, depois das aulas  
muitas vezes serve às mesas 
no miradouro da Graça, entre as  
sete da tarde e as duas da manhã  
(mas o que ele gostava mesmo  
era de voltar para Minas Gerais 
e jogar a avançado pelo  
Cruzeiro de Belo Horizonte). 
A I. também trabalha, aos  
sábados, num alfarrabista, 
anda com livros antigos de um lado 
para o outro, cataloga, organiza, vende, 
trata do arquivo, mas para ler prefere 
outras coisas, a poesia de Pessoa 
que o avô lhe mostrou, ou a trilogia 
fantástica dos Jogos da Fome. 
A L. diz que não se revolta com nada, 
e ao dizer isto encolhe os ombros, 
como quem nem sequer chega a desistir, 
a C. aos oito anos acordava de madrugada 
para ler, tinha uma gaveta debaixo  
da cama a abarrotar de livros, mas essa  
avidez perdeu-se, desapareceu, onde 
vai isso – agora, diz, não  
há tempo para nada. 
A T. gostava de ser cantora, o P. agente 
de espectáculos, o R. intérprete de outras 
línguas: pode ser que se encontrem mais  
à frente, nas curvas e contracurvas do caminho. 
 
Aqui não interessam os nomes, 
o meu, o teu, o dele. 
Aqui interessam as vozes,  
o cantarmos em uníssono 
a música de cada um, 
o sermos dedos que se juntam  
na mão aberta, cheia de pétalas. 
Ó p'ra nós, ó p'ra nós: é só  
cumplicidade, ironia e swag. 
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