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UM

Passo muito tempo a olhar para cima.
Os meus pais não são baixos. A minha mãe até chega 

a ser um bocado alta. Mas a minha avó Luvas (chama-
mos-lhe mesmo assim) é minúscula. Não sou boa a ciências, 
mas, por vezes, os genes de outra geração esgueiram-se para 
alterar o jogo. Isto deve acontecer para que nos aproximemos 
dos nossos familiares mais velhos.

Uma noite, estava eu no 3.º ano, senti a garganta ficar dolo- 
rida. Desci para pedir uma aspirina ou, pelo menos, água quente 
com sal para gargarejar. Se ainda restasse um biscoito de man-
teiga de amendoim na travessa das sobremesas, também poderia 
ajudar. Os meus pais estavam a conversar na sala, e ouvi o meu 
pai dizer:

— Bem, temos sorte por a Julia ser rapariga. Imagina que 
era um rapaz com aquela altura!

Fiquei paralisada. Estavam a falar de mim.
Pus-me à espera de que a minha mãe dissesse: «Por favor, 

Glen, ela não é assim tão baixa!» Mas não o fez. O que disse foi:
— Pois! A culpa é da minha mãe. Foi a Luvas quem lhe fez 

isso.
Então os dois desataram a rir.
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Tinham-me atingido.
Como um crime.
Havia um culpado.
Eu sei que eles me adoram, mas sou baixa e eles não. Até 

àquele momento, não me tinha apercebido de que a minha 
altura era um problema para eles. As palavras que lhes ouvi 
tornaram-se um peso enorme sobre os meus ombros, e eu nem 
sequer tinha um roupão em cima. Era como ter areia nos sapa-
tos molhados, ou um nó no cabelo que não pode ser desfeito 
porque tem pastilha elástica no meio. Além disso, parte do que 
eles disseram era sexista, o que também não é bom.

Voltei para o meu quarto e nem sequer pedi ajuda para 
as dores. Pus-me debaixo das cobertas ao lado do meu cão, 
o Ramon. Estava a dormir, com a cabeça na minha almofada. 
Quando o adotámos, não podia subir para a cama. Mas as 
regras para os cães não funcionam como as regras para as pes-
soas. Sussurrei ao ouvido do Ramon:

— Nunca mais vou dizer a palavra «baixa».
Não sabia como haveria de ser difícil. Essa palavra está em 

todo o lado.
Os factos são estes: na escola, fico sempre na fila da frente 

para as fotografias de grupo; nenhum dos miúdos (nem sequer 
os meus melhores amigos) me quer na sua equipa quando 
jogamos basquete; faço bons lançamentos, mas é demasiado 
fácil bloqueá-los.

Quando viajamos em família, sento-me no banco do fundo, 
lá atrás ao pé da bagageira. É-me mais fácil enrolar-me ao pé 
das malas, além de que não me importo de ir de costas.

Preciso de um banquinho para chegar aos copos no armá-
rio da cozinha. E ainda sou suficientemente pequena para 
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passar pela portinhola do cão caso fiquemos trancados fora de 
casa, o que acontece mais vezes do que se possa imaginar.

A avó Luvas chama-me o terrier da família. Diz que os ter-
riers podem ser pequenos, mas são rijos. Não sei bem se isso é 
bom ou mau, pois o único terrier que verdadeiramente conheci 
chamava-se Redemoinho e mordia as pessoas.

Até há sete semanas, tínhamos o Ramon.
Ele não era um terrier.
Tinha manchas pretas e brancas e não era de raça. Outra for- 

ma de o descrever é dizer que era rafeiro. Só que não gosto dessa 
palavra. Pode ter uma «conotação negativa», o que significa que  
pode provocar maus pensamentos. Há quem ache que ele era, 
em parte, pit bull porque tinha uma cabeça grande e um corpo 
que lembrava essa raça. Mas não quero reduzi-lo a um rótulo.

Adotámos o Ramon num canil que apresenta os seus cães 
aos domingos num parque de estacionamento perto do mer-
cado biológico. Ele era o melhor cão do mundo. Já o tínhamos 
há mais de cinco anos, e foi há um mês e meio que ele subiu 
para a poltrona do meu pai na sala (embora eu não saiba por 
que dizem que ela é do meu pai, pois todos nos sentamos ali; 
até o cão, se ninguém estivesse a ver). Enfim, o Ramon subiu 
para a poltrona, que era o único sítio em que ele não devia 
sentar-se. No sofá não havia problema, já que costumáva-
mos protegê-lo com uma manta que era lavada regularmente. 
Mas a poltrona do pai é de couro.

Entrei na sala e disse:
— Ramon, sai já daí!
Ele reconhecia muitas palavras, como «comida», «senta», 

«anda», «esquilo» e «sai», mas naquele dia ele comportou-se 
como se nunca tivesse ouvido um som em toda a vida. Os seus 
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olhos continuaram fixos em frente, e então todo o corpo dele 
teve uma espécie de convulsão. Como se tivesse levado um 
choque elétrico.

Mais tarde descobrimos que ele tinha problemas cardía-
cos. O que aconteceu na poltrona deveu-se a isso.

O Ramon morreu nessa mesma noite, embrulhado na minha 
colcha verde preferida, na clínica veterinária.

Como tinha sido adotado, não sabemos bem com que idade 
morreu. Aquilo de que temos a certeza é que o amávamos com 
todas as nossas forças.

Uma coisa que ainda acontece é eu andar constantemente  
à procura dele. Entro na sala e espero dar com o Ramon no sofá. 
Ou talvez na cozinha, onde ele adorava sentar-se no tapetinho 
azul à frente do frigorífico. A especialidade do Ramon era saber 
como se pôr debaixo dos nossos pés, mas a verdade é que ele 
descobria sempre os melhores lugares.

A minha avó Luvas adora necrologias, que, basicamente, 
são as notícias de quem morreu. Quando nos visita, ela lê-mas 
em voz alta. Quem me dera que houvesse uma secção para ani-
mais. Haveria de estar cheia de histórias interessantes como:

GATO LOCAL MORRE EM ACIDENTE DE VIAÇÃO

Ou:

A CADELA MAIS BONITA DO SEU TEMPO

Ou então:

HÁMSTER PIONEIRO EM TEORIA SOBRE EXERCÍCIO
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Talvez até:

PIMPÃO MORRE EM CIRCUNSTÂNCIAS SUSPEITAS

A avó Luvas leu-me esta última manchete quando eu era 
mais nova, e nunca mais me esqueci. Só que não era sobre 
um peixe. Era sobre um chefe militar sul-americano. Não me 
recordo do nome completo dele porque não sou muito boa a 
memorizar informações históricas.

Uma coisa de que me convenci é que a vida não é mais do 
que uma grande e incessante busca por aplausos.

As pessoas esperam que, até depois de mortas, alguém 
escreva algo elogioso a seu respeito.

Os animais de estimação também gostam de elogios.
Bem, é possível que os gatos não gostem, mas sei que, 

sempre que dizia «lindo menino!», o Ramon explodia de feli- 
cidade.

A necrologia do Ramon Marks teria dito:

MELHOR CÃO DO MUNDO DEIXA PARA TRÁS  
CORAÇÕES PARTIDOS E UMA CASA VAZIA

Desde a noite do ataque cardíaco na poltrona de couro que 
ando a tentar superar a perda do Ramon. Os meus pais costu-
mam dizer-me: «O tempo cura tudo.» Mas não é bem verdade, 
já que há uma série de coisas que o tempo não cura. Um exem-
plo disto seria se partíssemos a coluna vertebral, o que signifi-
caria que nunca mais poderíamos andar.

Por isso, creio que o que eles querem dizer é que, um dia,  
a dor não será tão grande.
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A expressão deveria ser: «O tempo acaba por aliviar a dor.»
Seria mais correto, mas não me compete corrigir este tipo 

de chavões.
O ano letivo chegou ao fim há dez dias. Não sei porque é 

que o ano letivo e o ano normal não acabam e começam ao 
mesmo tempo. Parece errado o Ano Novo começar no dia 1 de  
janeiro. Se fosse eu a mandar, o que ainda não aconteceu, have- 
ria de pôr o ano a começar em 15 de junho e daria férias de 
dois meses para os miúdos celebrarem.

Agora que as aulas acabaram, espero que consiga deixar de 
estar triste pelo Ramon, pois isso pode estar a prejudicar-me.

Mas não vou esquecer o Ramon.
Nunca.
Pedi a coleira dele, e acho que os meus pais não ficaram 

muito satisfeitos quando a pus à volta do candeeiro junto à 
minha cama. Se a observarmos de perto, ainda podemos ver 
alguns pelos presos na parte interior. Além disso, ainda tem  
o cheiro dele.

Não é um cheiro muito agradável, mas é o cheiro dele, e 
é isso que importa. Deixo a plaquinha de identificação virada 
para mim, de modo a ver a palavra «RAMON» todos os dias 
quando acordo. É importante para mim começar o dia a pen-
sar nele.

Para ser honesta, acho que ele sempre começou o dia a 
pensar na sua tigela de comida. Ele adorava comer.

Era eu quem o alimentava.
Não quero dizer que era por isso que ele gostava mais de 

mim. Mas talvez fosse parte da razão.
Além da coleira, também tenho um boneco de madeira 

que o meu tio Jake me fez. Parece mesmo o Ramon.

Baixinha.indd   12 19/06/17   12:42



13

Antes, o tio Jake, casado com a tia Megan, era um banal 
vendedor de seguros no Arizona. Um dia tiveram um acidente 
de viação. O tio Jake magoou as costas e teve de ficar deitado 
na cama durante muito tempo. A tia Megan preocupava-se que 
ele pudesse perder a cabeça, pois era uma pessoa irrequieta, 
pelo que foi a uma loja de artesanato e comprou-lhe um kit de 
entalhadura, que significa «esculpir madeira».

A primeira coisa que o tio Jake esculpiu chamava-se «O Velho 
Marinheiro». O kit vinha com um bloco do tamanho de uma 
mão e na forma adequada ao projeto. Bastava pegar no instru-
mento e esculpir a madeira, uma vez que o bloco trazia indica-
ções de onde se devia raspar com a lâmina. Isto não é batota.  
É assim que se aprende.

O tio Jake passou de «O Velho Marinheiro» para uma série 
de coisas diferentes, que imagino serem mais complicadas,  
e então decidiu dedicar-se a esculpir aves. Há quem o faça e 
participe em competições, e ele tornou-se uma dessas pessoas. 
Hoje ele é campeão mundial de entalhadura especializada em 
aves aquáticas.

Afinal, o seu talento secreto é saber como manejar cuida-
dosamente uma lâmina afiada.

Tudo isto aconteceu antes de eu nascer, mas atualmente 
ele ganha a vida a esculpir madeira e não a vender seguros.

Há dois anos e meio, ele fez a figura do Ramon em ma- 
deira e ofereceu-ma. Na altura, gostei muito, mas hoje sim-
plesmente adoro.
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DOIS

Os meus objetivos para este verão, se eu tivesse objeti-
vos, seriam não me preocupar quanto à minha altura 
e encontrar outras formas de ser feliz agora que já não 

tenho o Ramon.
Mas não sou muito boa a planear. Costumo deixar as  

minhas duas melhores amigas fazerem isso por mim.
Conheço a Kaylee e a Piper praticamente desde sempre.  

Gostamos de jogar bowling quando conseguimos juntar di- 
nheiro. 

Aos fins de semana durante o ano letivo, apanhamos o auto- 
carro na Baixa para ir à biblioteca. Ao contrário da Kaylee, 
não costumo acabar todos os livros. Essa minha amiga é um 
rato de biblioteca, o que é uma forma pouco simpática de 
dizer que ela adora ler (quem gostaria de encontrar um rato 
numa biblioteca?).

Uma das coisas que mais gostamos de fazer é comprar ge- 
lados, e na drogaria vendem por uma ninharia sabores que 
adoramos. No verão passado, numa das vezes em que lá fomos, 
comprámos uma tartaruga em vez de um cone com uma bola 
de gelado. As tartarugas estavam à venda num tanque de água 
ao pé da caixa registadora.
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Íamos partilhar a tartaruga, isto é, cada uma de nós ficaria 
com a tartaruga em casa dez dias por mês. Mas os nossos pais 
não gostaram da ideia, pelo que tivemos de devolver a Petula. 
O senhor da drogaria não queria devolver-nos o dinheiro,  
o que não era justo.

Gostamos de dizer que temos saudades dela, mas não é 
verdade, pois só a tivemos durante duas horas.

Segundo a mãe da Kaylee, que é enfermeira, naquele dia 
corremos o risco de apanhar salmonelas.

Este ano, os pais da Piper mandaram-na para uma colónia 
de férias. Partiu há dois dias. A mãe dela costumava frequen-
tar a mesma colónia quando era criança, o que, pelos vistos, 
é uma tradição a ser mantida. A Piper não me pareceu muito 
entusiasmada. Jurei que lhe ia escrever todos os dias, mas até 
agora não o fiz. Como não há a menor sombra de tecnologia 
naquela colónia de férias, não posso enviar-lhe outro tipo de 
mensagem.

A Kaylee não foi enviada para uma colónia de férias, mas 
na semana passada viajou com a família para fazer uma excur-
são por estádios de basebol. Não, não estou a inventar. Neste 
momento ela está dentro de um carro a olhar para campos.  
Ela não é muito desportista, por isso posso apostar que não 
deve estar a ser fácil.

Desde que elas se foram embora, tenho passado muito 
tempo sem fazer nada, mas não importo minimamente. Não 
ando a arrastar-me pela casa. Ando à procura do Ramon, mas 
só interiormente, pelo que ninguém desconfia.

Talvez desconfiem, porque ontem a minha mãe disse que 
quer que eu vá a uma audição na universidade para entrar 
numa espécie de peça de teatro.
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Respondi que não me apetece.
Ela disse que o meu irmão mais novo, o Randy, quer ir à 

audição e que eu devia pensar no assunto (o que significa que 
ela vai obrigar-me a ir).

Tenho um irmão mais velho chamado Tim, mas ele pode 
fazer o que bem entender no verão, já que vai fazer 15 anos. 
Sei que participar numa peça não será bom para mim e que 
o meu irmão mais novo deveria ir à audição sozinho. Mas sou 
eu quem tem de tomar conta do Randy quando a nossa mãe 
está a trabalhar, e até sou paga. E é por isso que eu acho que 
ela nos quer inscrever numa mesma atividade —  para poupar 
dinheiro.

De um momento para o outro, dou por mim numa longa 
fila de miúdos, à espera da minha vez para cantar no palco de 
um teatro muito escuro de um campus universitário. Ponho-
-me a ouvir os adultos conversarem enquanto espero e oiço  
o seguinte:

— Alguns dos atores são profissionais.
— A sério?
— Pelo menos foi o que disse a senhora que me atendeu. 

Vão ser pagos. Um deles vem de avião da costa leste.
— Alguém conhecido?
— Acho que vamos descobrir quando fizerem o grande 

anúncio.
— O encenador vem da Florida. Parece que já trabalhou 

na Broadway.
Ainda bem que a minha mãe não está a falar com estas 

mulheres. Está a responder a e-mails no telemóvel enquanto 
estamos na fila. O Randy tem um elástico na boca. A minha 
mãe não se apercebeu. Ele é demasiado crescido para mastigar 
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algo que não seja pastilha elástica, mas o miúdo gosta de fazer 
coisas assim, e não vou denunciá-lo, pois talvez esteja nervoso 
por se ver nesta fila à espera de cantar. Eu sei que estou.

Espero que o Randy tire o elástico da boca quando fizer  
a audição. Caso contrário, pode morrer asfixiado. E isso faria a 
nossa mãe arrepender-se do seu plano.

O Randy tem boa voz e anda sempre a cantar. Basta-lhe 
ouvir uma canção duas vezes na rádio para ela não lhe sair da 
cabeça. No bom sentido.

Já eu não sou muito musical.
Há mais de dois anos, os meus pais compraram um piano a  

umas pessoas que se iam mudar para o Utah. Ofereceram-no  
a mim e aos meus irmãos pelo Natal. Tive de me mostrar muito 
contente, já que era um presente tão caro, mas basicamente 
odiei aquilo assim que o transportaram para o andar de cima, 
bem junto ao meu quarto. O piano estava sempre a olhar para 
mim. Era como um canário numa gaiola. Queria ser libertado. 
Mas eu não tinha o talento necessário.

Uma vez por semana, durante quase um ano, tive de ir depois 
das aulas à casa de uma velhota em Skyline Drive para apren-
der a tocar. A tortura durava 45 minutos. Aprendi as escalas, 
uma vez que qualquer pessoa consegue aprender isso numa só 
sessão, mas não consegui evoluir muito mais.

A Sra. Sookram tinha outros alunos, que eram, na sua maio- 
ria, miúdos da minha idade. Mas eu tinha sorte porque eram 
todos de escolas diferentes. Não me apetecia ser ouvida pela 
rapariga que tinha aula depois de mim. De certeza que se aper-
ceberia de quão má eu era e de que não era capaz de evoluir.

Uma das razões pelas quais eu não evoluía era a prática.  
Os meus dedos não se davam bem com as teclas. Talvez fossem 
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demasiado curtos, talvez não deslizassem ou talvez não fossem 
autónomos, o que deveria acontecer.

Era um sofrimento. Ao contrário do que acontecia com o 
meu irmão, o Tim. Ele toca guitarra e anda sempre a implorar 
por todos os tipos de acessórios, como amplificadores e alças. 
Pratica horas a fio no seu quarto com a porta fechada, e é pos-
sível ouvi-lo lá fora no quintal, o que não deve ser muito bom 
para os vizinhos, porque ele toca a mesma coisa vezes sem fim.

Os filhos nunca são iguais, mas ele é o primogénito, pelo 
que deu aos meus pais «expetativas irrealistas». Foi o que ouvi 
o meu pai dizer à minha mãe uma vez. As palhetas do Tim 
estão espalhadas pela casa toda. Como se fossem excrementos 
de um animal de estimação.

Mas há uma coisa que aprendi naquele ano em que tive 
aulas de piano com a Sra. Sookram. Descobri como manter 
uma conversa com um adulto para o distrair. O segredo é fazer 
uma primeira pergunta de peso e depois continuar com per-
guntas secundárias para dar a entender que estamos a ouvir.

A minha pergunta de peso era sempre sobre a vida da 
Sra. Sookram quando ela era criança. Onde tinha crescido  
e quando tinha descoberto que gostava tanto de música?  
Se eu fosse bem-sucedida, o que não era complicado, ela 
punha-se a falar numa cidade em Idaho durante o resto da 
aula. Ouvi-a falar sobre a sua infância, episódio atrás de episó-
dio, semana após semana. Conheço melhor a história daquela 
senhora do que a dos meus próprios pais. O principal é que ela  
tinha crescido numa quinta, que cultivava batatas e que gos-
tava tanto de música que, depois das aulas, percorria quase 
sete quilómetros para ouvir uma senhora tocar harpa no átrio 
de um hotel.
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Julgo que a harpa deve ser o instrumento mais triste pelo qual  
nos podemos apaixonar, visto que não é possível transportá-lo  
facilmente connosco, além de que não podemos ir a casa de al- 
guém à espera de ali encontrar algo assim, como acontece com os  
pianos. O dono da casa não há de apontar para um canto e dizer: 
«Sim, temos uma harpa. Porque não nos tocas alguma coisa?»

Quando percebi que a Sra. Sookram gostava mais de falar 
sobre música do que de me ouvir a tocar mal, as aulas começa-
ram a correr melhor.

Mas, um dia, ela disse-me:
— Julia, vou telefonar à tua mãe esta tarde. Não me sinto 

bem a aceitar o dinheiro dela.
Não soube bem o que responder, mas lá consegui soltar:
— Ela não se importa.
A Sra. Sookram pareceu triste. E confessou:
— Querida, não me parece que o piano seja o melhor ins-

trumento para ti.
Assenti de uma forma que era meio sim, meio não. Então 

ouvi isto:
— Vou sentir a tua falta, Julia.
A Sra. Sookram pegou-me na mão. A sua estava muito mais 

quente do que a minha. Percebi que ela estava a ser sincera 
porque os seus olhos ficaram húmidos e o seu nariz começou 
a deitar uma coisa pegajosa. Não tive dúvidas de que ela estava 
a chorar. Ou a ter uma crise alérgica.

Eu deveria ter dito que também ia sentir a falta dela. Que-
ria dizê-lo, mas teria sido impossível pronunciar uma men-
tira tão grande. Por isso, pus os braços à volta da cintura dela 
e agarrei-a com força. Ela era grande, pelo que havia muito  
a que me agarrar.
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Alguns minutos mais tarde, ao sair de sua casa, sentia-me 
mais leve do que uma nuvem. Era uma sensação igual à que se 
deve ter quando se acaba de cumprir uma pena de prisão ou 
quando alguém se liberta do gesso que lhe cobre o corpo todo. 
Até àquele momento em que cheguei ao passeio, não tinha per-
cebido o quanto odiava tocar piano e o quanto tinha apren-
dido acerca do cultivo de batatas.

Desde então, não tenho pensado muito sobre música.  
E agora aqui estou eu à espera de cantar «Somewhere Over 
the Rainbow», com um milhão de outros miúdos numa audi-
ção importante a que metade da cidade resolveu comparecer.

Não tive muito tempo para pensar no que haveria de vestir 
para esta sessão de tortura, por isso fiquei-me por umas san-
dálias de couro, por uns calções de ganga e uma blusa branca 
do estilo conhecido como «blusa de camponesa». Adoro esta 
blusa. Tem mangas entufadas, gola redonda e é de algodão 
leve. Não fui eu que lhe dei o nome «blusa de camponesa», pois 
isso é como dizer «camisola de mulher pobre». Mas, enfim, é o 
nome que lhe deram.

Não há camponeses na nossa região. Existem alguns agri-
cultores nos limites da cidade, e calculo que eles contratem 
ajudantes a quem não pagam grande coisa, mas não me parece 
que essas pessoas usem blusas festivas enquanto arrancam 
ervas daninhas do chão.

Seja como for, trago vestida uma das minhas melhores 
peças de roupa, e isso é importante, pois algo que aprendi é 
que é bom sentirmo-nos bem com aquilo que estamos a usar 
quando enfrentamos uma situação nova e assustadora.

A última coisa que se deve fazer quando estamos nervosos 
é usar peças de lã.
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O meu irmão mais novo traz uma camisa às riscas e uns 
calções castanhos de cintura elástica que julgo serem muito 
pouco elegantes. E tem um elástico na boca.

Todos fazemos as nossas próprias escolhas, exceto, claro, 
quando se trata de coisas sérias. Tais decisões parecem ser to- 
madas por nós, e é por isso que agora estou aqui nesta fila.

Depois do que parece ser uma eternidade, chega a minha 
vez de subir ao palco.

A maioria dos miúdos que fizeram a audição antes de mim  
cantou «Somewhere Over the Rainbow». Mas percebi que uma 
rapariga perguntou ao homem que está ao piano se podia can-
tar «Amazing Grace», e ele não pareceu importar-se. Mal pude 
ouvir, pois aquela canção lembra-me a morte do Ramon. Então 
tapei os ouvidos. Como tenho cabelo comprido, dei a impres-
são de que só estava a segurar a cabeça.

Quando me encaminho para o piano, tenho subitamente 
uma ideia. Peço: «Posso cantar “This Land Is Your Land”?»

O homem assente e pisca-me o olho. É simpático da sua 
parte, pois o seu gesto faz-me pensar que ele sabe algo que eu 
não sei — por exemplo, o que estou a fazer a cantar à frente de 
duas centenas de estranhos.

Começo a cantar «This Land Is Your Land» e fito o público 
que se encontra atrás da mulher que nos está a gravar com 
uma câmara de vídeo.

Não quero estar aqui, mas a avó Luvas diz que sou um terrier  
e que os terriers conseguem ladrar alto. Por isso, canto com todas  
as minhas forças e certifico-me de que não tenho as mãos 
fechadas em punhos. Enquanto observava alguns dos outros 
miúdos antes de mim, percebi que eles estavam preparados 
para dar um murro a alguém.
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Quando chego ao fim da canção, olho para o pianista atrás 
de mim e digo:

— Muito obrigada.
Ele torna a piscar-me o olho. Não consigo evitar: desato  

a rir. Então faço uma pequena vénia na direção do piano.  
Não sei por que o faço.

Acho que a minha mãe sabe que hoje é um dia difícil para 
mim, já que, quando acabamos as nossas audições, vamos 
direitinhos à pastelaria, e eu e o Randy ganhamos um cupcake 
de chocolate para cada um. Comemo-lo no carro a caminho 
de casa, embora já só falte meia hora para o jantar. Enquanto 
conduz, a nossa mãe diz:

— A vénia foi uma bela ideia, Julia. Muito teatral. As pes-
soas gostaram.

Não respondo porque não era minha intenção ser teatral 
— nem sequer sei o que isso quer dizer. Mas fico feliz por ela 
achar que me portei bem.

Sei que não canto nada de jeito. Quando o meu irmão mais 
novo cantou, ouvi mel na sua voz. Uma espécie de doçura.  
A minha voz é forte mas não doce, pois não tenho o fluxo certo.

O Randy tem aquilo a que a professora Vancil (que era a 
minha professora preferida na escola) chamaria «um verda-
deiro potencial».

Não é porque sou baixa. É porque o meu potencial de canto 
não é muito alto.
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T RÊS

Há quatro dias que não penso na audição. O que está 
feito está feito.

Estou ao ar livre, deitada na relva, a olhar para o 
céu enquanto penso no Ramon. Então decido fechar os olhos 
porque assim posso fingir que o tenho ao meu lado. Todos os 
cães gostam de dormir, e o Ramon adorava uma boa sesta. Até 
era capaz de dormir sentado. Não pretendo deixar-me ador-
mecer, mas é o que acontece. Só que não pus protetor solar,  
e quando acordo, sinto picadas na cara devido ao escaldão.

Espero que a minha mãe não repare. Usar protetor solar  
é uma das suas regras mais importantes.

Quando volto a casa, ela está na cozinha. Como quer man-
ter-nos debaixo de olho, trabalha mais em casa durante o 
verão. Não diz nada quando abro a porta, mas tem um enorme 
sorriso nos lábios. Por isso, talvez o meu escaldão não seja 
assim tão mau.

Então o meu irmão mais novo grita:
— Julia, somos Munchkins1!

1  Habitantes de Munchkin Country, local ficcional criado pelo escritor ameri- 
cano L. Frank Baum, e cuja primeira aparição ocorre no clássico O Feiticeiro de 
Oz, publicado em 1900. [N. do T.]
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Está sentado num banco junto à bancada da cozinha. Nesse 
momento apercebo-me de que ele estava à minha espera.

Por instantes penso que ele quer dizer que sou baixa,  
o que, obviamente, já sei. Mas então a minha mãe acrescenta:

— Telefonaram-nos. Ambos foram escolhidos para a peça!
Enquanto os observo, sinto uma série de emoções.
Os dois sorriem como o Gato de Cheshire, como diria  

a minha avó Luvas. Isso significa que têm «supersorrisos». 
Acreditam que vencemos.

Retribuo com um sorriso, mas é forçado.
E o meu verão? E o meu plano de ficar a pensar no Ramon 

sempre que me apetecer e escrever cartas à Kaylee e à Piper? 
Ainda não escrevi uma única carta, mas comecei a fazer um 
desenho que, se acabar por se revelar alguma coisa de jeito, 
lhes vou enviar. As minhas duas melhores amigas estão a con-
tar que eu esteja disponível em casa para dar notícias. Sou  
a cola que nos mantém unidas. Além disso, sou um terrier.  
Não posso ser um Munchkin.

Trabalho num plano durante horas, mas, no dia seguinte, 
que é quando temos o nosso primeiro ensaio, finjo que tropeço 
na escada e atiro-me para o chão dizendo que torci o torno- 
zelo. A minha mãe nem quer olhar-me para a perna (a ver-
dade é que a única coisa que me dói a sério depois da queda 
é o cotovelo direito). Mas, de qualquer forma, acabo por me ir 
arrastando a coxear.

Não está a resultar, porque ela nem sequer me dá gelo. 
Por isso, paro de andar de forma esquisita e visto os calções 
e a blusa de camponesa. Tento calçar as minhas sandálias  
de couro, mas a mãe diz-nos que temos de levar ténis de des-
porto.
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Ténis de desporto? Não combinam com a blusa de cam-
ponesa, mas não há tempo para desencantar outra roupa.  
Torna-se evidente que há mais coisas por detrás desta história.

Quando a minha mãe estaciona junto ao teatro, outros miú-
dos vêm a chegar. Não conheço nenhum deles — e ainda bem.

E se o Stephen Boyd se revelar um Munchkin?
Era ele quem se sentava ao meu lado nas aulas da profes-

sora Vancil, e é melhor do que toda a gente (com a exceção da 
Elaenee Allen) em matemática. Também é excelente em des-
porto. E em ortografia. Neste último ano, sempre que eu não 
tinha nada que fazer, punha-me a olhar para o Stephen Boyd — 
e não me parece que eu possa concretizar todo o meu poten-
cial se ele participar na peça connosco. Ele é uma autêntica 
distração, pois tem um cabelo muito giro, escuro e aos caracóis.

O pelo do Ramon lembrava um pincel. Era incrivelmente 
espesso.

Vejo que a maioria dos outros Munchkins traz os pais, que 
estão a estacionar os carros. A minha mãe considera que eu e 
o Randy conseguimos desenvencilhar-nos, pelo que se limita a 
deixar-nos no passeio. Além disso, tem de ir trabalhar. Não me 
importo, especialmente quando uma mulher com uma pran-
cheta diz aos outros pais que não podem ficar para ver. O que 
vai acontecer chama-se «ensaio à porta fechada».

Os pais ficam tristes ao serem informados disto.
Não faço a menor ideia do motivo por que eles haveriam de 

querer assistir à nossa transformação em Munchkins (o que,  
segundo nos disseram, vai levar quatro semanas inteiras).

A Mulher da Prancheta basicamente manda os adultos 
darem a volta ao edifício, em direção às bilheteiras. Temos 
22 apresentações em agosto, e a mulher parece estar certa de 
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que eles hão de querer comprar bilhetes para ver cada um dos 
espetáculos e trazer muitos e muitos amigos.

Só consigo pensar que quatro semanas de ensaios mais três 
semanas de apresentações equivalem a quase o verão todo.

Puf.
Desapareceu.
É possível que comece a chorar, mas contenho-me, e os meus 

olhos como que só parecem mais brilhantes do que o normal.
Quando nos livramos de todos os pais dececionados, somos 

conduzidos pelo átrio até ao interior do teatro. Somos um 
grupo grande. Oiço a Mulher da Prancheta a contar, e paro de 
ouvir quanto ela chega ao número 35.

Está bastante escuro aqui dentro, mas encontro-me à frente 
e vejo que já há três miudinhos em palco, onde se vê uma porta 
aberta para o exterior.

Um dos miúdos está de pé junto ao caixilho da porta, e fico 
chocada ao perceber que está a fumar!

Não posso acreditar no que está a acontecer. Quem pode 
deixar um miúdo fumar?

Não admira que tenham mandado os pais embora!
Mal posso esperar para contar aos meus pais. A minha 

mãe detesta cigarros, e isto vai mudar tudo.
O miúdo fumador volta-se e regressa. Só então lhe vejo a cara.
É nesse momento que percebo que não é nada um miúdo, 

pois tem barba!
Muito bem, ele é um adulto baixinho. É um perfeito  

Munchkin. Já todos nós não passamos de farsantes, uma vez 
que, à medida que nos aproximamos, me dou conta de que 
aquelas três pessoas têm a aparência certa.

São exatamente como no filme.
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Agora parece-me óbvio que a nossa cidade não conta com 
um número suficiente de atores adultos baixinhos para desem-
penhar papéis de Munchkins, por isso recorreram às crianças. 
É isto o que se passa.

Não consigo evitar. Olho-os fixamente.
Não é muito bem-educado, mas é superior às minhas for-

ças. Além disso, está muito escuro aqui dentro, pelo que talvez 
eles não consigam ver-nos muito bem.

Há dois homens e uma mulher. Um dos homens é negro e é  
ele o fumador. Tem barba e bigode. O outro homem tem cabelo 
cor de marmelada. Acho que ele daria um perfeito duende,  
e não só porque traz uma camisa verde vestida. Tem suíças 
arruivadas e hirsutas, como se precisasse de as aparar, e a 
ponta do seu nariz parece vermelha. Talvez esteja constipado.

A mulher é um bocadinho mais alta do que os dois ho- 
mens. Tem o cabelo preso numa trança comprida e escura,  
e usa enormes brincos de argola prateados, um colar turquesa 
e pulseiras a combinar. Apesar de ser verão, ela traz botas de 
couro de salto alto. Não me parece ser calçado desportivo, mas 
esta é a minha estreia numa produção teatral semiprofissional, 
por isso não faço a menor ideia do que funciona em palco.

Chego à conclusão de que adoro o visual dela.
Vou fazer amizade para descobrir onde é que ela comprou 

aquelas botas de couro de salto alto. Ela tem pés minúsculos 
como os meus, e imagino que deva encomendar calçado espe-
cial feito por medida.

Pouco depois, as luzes acendem-se. Eu, o meu irmão mais 
novo e o resto do grupo estamos ali de pé quando a mulher 
baixinha se aproxima, estende a mão e diz:

— Chamo-me Olive. Muito prazer.
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Ela dirige-se a cada miúdo e repete sempre a mesma coisa, 
o que ajuda a quebrar o gelo. Isto faz que os dois homens des-
pertem.

O fumador chama-se Quincy. O duende chama-se Larry.
O Quincy não leva muito tempo a explicar que é artista 

profissional. Atua sobretudo em circos, mas também trabalha 
como palhaço em rodeos para distrair os cavalos selvagens. 
Tudo o que o Quincy diz é interessante. Já treinou elefantes e 
também sabe andar de monociclo e dar um bom salto mortal.

Depois de o Quincy nos mostrar alguns saltos acrobáticos, 
o Larry sente-se mais à vontade. Consegue falar com uma voz 
engraçada, domina vários sotaques esquisitos e imita muito 
bem vozes de animais.

Estamos a divertir-nos bastante quando a porta ao fundo 
do teatro se abre e entra um homem. Traz um grande caderno 
de apontamentos. Não se move rapidamente, mas também 
não se move devagar. Move-se com importância.

Ouvimos:
— Sentem-se, por favor.
A Mulher da Prancheta como que sai disparada dos basti-

dores e diz:
— Temos connosco Shawn Barr.
Já sabíamos, só que desconhecíamos o nome dele.
O Shawn Barr traz vestido aquilo a que se chama «maca-

cão», o que significa que a parte de cima está ligada à parte de 
baixo, como o fato que os mecânicos usam. Mas o macacão do 
Shawn Barr não é azul-marinho nem largo. É alaranjado e tem 
um cinto falso que se fecha à frente com uma fivela dourada.

O Shawn Barr não está fantasiado. Esta é simplesmente  
a sua roupa, e sei disso porque consigo ver a carteira dele no 
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bolso de trás, o qual tem uma parte já gasta, e isso significa que 
aquele macacão é usado com muita frequência. Tento ima-
ginar o meu pai vestido com o macacão alaranjado do Shawn 
Barr e isso perturba-me interiormente. Mas, de alguma forma, 
o Shawn Barr não tem um ar estranho dentro daquela roupa, 
uma vez que parece sentir-se muito confortável com o que tem 
vestido.

O Shawn Barr não é um homem alto. Diria mesmo que é 
baixo, embora nunca em voz alta, pois não uso essa palavra. 
Ele não poderia representar um Munchkin, mas também não 
se agiganta sobre nós — até abrir a boca.

Alguns dos miúdos sussurram como abelhinhas a passar. 
Já eu estou bastante silenciosa. O Shawn Barr bate palmas 
uma vez e diz:

— Atores: quando falo, preciso de silêncio absoluto.
O zumbido para imediatamente.
— Chamo-me Shawn Barr. Muitos de vós já devem ter 

ouvido falar em mim.
Dou uma espreitadela aos outros miúdos movendo apenas 

os olhos (e não a cabeça). Não identifico sinais de que eles já  
o conhecessem.

— Já dirigi espetáculos na Broadway. O meu trabalho já foi 
apresentado no West End.

Volto a espreitar e vejo que a Olive, o Larry e o Quincy 
estão a assentir com a cabeça.

Embora tenha acabado de os conhecer, já gosto muito 
deles, pelo que também assinto.

Como faço isto, o Randy imita-me. Ter um irmão mais 
novo é como ter um empregado. Ele compreende o seu dever 
de lealdade.
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Tento adivinhar a idade do Shawn Barr, mas é impossível. 
Ele tem cabelo grisalho, mas é espesso. Movimenta-se como 
uma pessoa que não parece muito velha. Tem uma série de 
rugas na cara, mas não veio com uma bengala ou um andari-
lho. De certeza que é mais velho do que os meus pais, que já 
são velhos, pois têm 42 e 44 anos.

Ele pode ser muito, muito, muito velho.
Terá 55 anos?
Não faço a menor ideia.
As pessoas mais velhas que conheço — como a avó Luvas, 

que vai festejar o seu 69.º aniversário no dia 4 de julho — são  
minhas parentes; por isso, é claro que sei que idade têm. Decido 
que hei de descobrir mais tarde qual é a idade dele, porque tal-
vez seja bom saber mais coisas a seu respeito, tendo em conta 
que é famoso. É isto que ele faz questão de deixar bem claro 
quando fala connosco.

— Já trabalhei com as maiores personalidades do mundo 
do teatro. E todas elas, com algumas raras exceções (se não 
mesmo aberrações), têm uma coisa em comum: a compreen-
são do conceito de empenho.

Não é a primeira vez que oiço a palavra «aberração», mas 
esqueci-me do que significa. Sei que «empenho» significa «não 
faltar», pois, após eu preencher os formulários de candidatura 
às Escuteiras no ano passado, a líder disse à minha mãe que as 
minhas faltas a várias reuniões revelavam falta de empenho.

Eu gostava do conceito de escutismo, mas talvez não de 
fazer parte daquele grupo.

O Shawn Barr continua a falar.
— Devemos empenhar-nos na peça e na entreajuda. Vamos 

trabalhar muito, mas mesmo muito. Preciso que deem o vosso  
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melhor. Vamos aprender a cantar e a dançar ao mais alto nível. 
Vamos ser uma equipa com um só objetivo: apresentar um 
espetáculo impecável!

À medida que o oiço, vou ficando entusiasmada.
O Shawn Barr tem uma forma própria de mexer os bra-

ços quando fala. A sua voz é grave, cheia de energia e daquilo  
a que eu chamaria «sentimento». Tudo o que ele diz é ousado,  
e esta é a primeira vez em que penso nessa palavra.

Mas a verdade é esta: o homem é ousado.
Então a voz dele altera-se e oiço algo que me dá a volta ao 

estômago.
— Não estava aqui para as audições porque só cheguei 

ontem. Estava a fechar um espetáculo em Pigeon Forge. Não 
tenho dúvidas de que todos vocês desejam representar um 
Munchkin, mas escolhi-vos a partir da gravação das audições. 
Não quero dizer que têm de ganhar o papel. Contudo, reservo-
-me o direito de eliminar quem quer que não me faça acreditar 
que tem capacidade para fazer bem o trabalho!

Mais uma vez, mantenho a cabeça imóvel ao mesmo 
tempo que passeio os olhos. A maioria dos miúdos comporta-
-se como se não se passasse nada, mas consigo ver que alguns 
dos Munchkins estão nervosos.

A Olive, o Quincy e o Larry não parecem amedrontados, 
mas o papel deles está assegurado.

Felizmente, o Shawn para de falar sobre despedir-nos  
por não termos «capacidade para fazer bem o trabalho».  
É então que me apercebo de que alguma parte de mim —  
uma grande parte — deve querer estar aqui, porque, neste  
preciso momento, sinto que não participar na peça seria ter-
rível.
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Só de pensar que há três horas me atirei ao chão para ten-
tar torcer o tornozelo!

Mas fi-lo antes de conhecer o Shawn Barr e antes de saber 
que a Olive, o Quincy e o Larry existiam neste mundo.

Entretanto, o Shawn continuou a falar e deixei de prestar 
atenção. Acho que estava a recitar algumas falas de Shakespeare 
que não percebi minimamente. Mas chegou ao fim, pois aclara 
a garganta, levanta os braços e diz:

— Atores: preciso da vossa melhor luz! Todos hão de bri-
lhar! Todos são as minhas estrelas!

Quando espreito, vejo que a Olive parece chorar.
Talvez ela adore Shakespeare. Sei que era um dramaturgo 

que morreu há centenas de anos, mas que ainda consegue 
provocar tristeza nas pessoas. Pelo menos em quem entenda 
as palavras que ele escreveu.

Mas então percebo que a Olive está a sorrir apesar das lá- 
grimas. Por isso, talvez esteja a chorar porque está muito feliz. 
O Quincy põe-lhe um braço sobre os ombros e o Larry agarra-
-lhe a mão. Devem ser amigos há muito tempo.

Do outro lado do palco, encostado à parede do fundo, está 
um espelho. Olho nessa direção e vejo o meu reflexo. O meu 
irmão mais novo está mesmo ao meu lado, e percebo que, de al- 
guma forma, sem que me tivesse dado conta, ele me ultrapassou 
em altura. Mesmo sentado, a cabeça dele fica acima da minha.

Isto é chocante.
Não havia problema quando tínhamos a mesma altura, 

mas agora ele ultrapassou-me e ninguém da nossa família 
disse nada.

Pestanejo cerca de dez vezes seguidas, porque seria horrí-
vel desatar a chorar aqui.
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Concentro-me no Shawn Barr. Ele inclina-se para a frente. 
É como se estivesse num navio e o vento soprasse com força. 
Baixa a voz como se fosse dizer um segredo, mas, em vez disso, 
pergunta:

— Temos alguma pergunta?
Tenho um milhão de perguntas, mas não vou fazer ne- 

nhuma. Mal posso acreditar quando um miúdo lá à frente 
levanta a mão. Tem caracóis loiros e traz sapatos pretos com 
solas de metal, o que consigo ver porque ele está de pernas 
cruzadas. O miúdo pergunta:

— Onde fica Pigeon Forge?
Não me parece que fosse esta a pergunta de que o Shawn 

Barr estivesse à espera. O homem enruga a testa e ergue o nariz 
como se estivesse a sentir um cheiro desagradável. Fita o miúdo 
loiro e responde:

— Pigeon Forge é uma estância de férias no Tennessee.  
Lá há excelentes teatros-restaurantes.

A Olive, o Larry e o Quincy assentem, pelo que faço o 
mesmo.

Então reparo em como todos os Munchkins assentem como 
se já tivessem estado no Tennessee, em estâncias de férias e em 
teatros-restaurantes.

Nesse momento decido que este vai ser o verão em que 
serão os baixinhos a mandar. E, pouco depois, começamos  
a seguir as mãos ondulantes do Shawn Barr enquanto canta-
mos «Follow the Yellow Brick Road».
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