


Para a minha filha,  
Wendy Michelle Draper,  

com amor.
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C A P Í T U L O  1

Palavras.

Estou rodeada de milhares de palavras. Talvez milhões.
Catedral. Maionese. Romã.

Mississípi. Napolitano. Hipopótamo.

Cócegas. Espirros. Desejos. Preocupações.
As palavras sempre rodopiaram à minha volta como 

flocos de neve — cada qual delicada e diferente, cada qual  
derretendo-se intocada nas minhas mãos.

No mais fundo do meu ser, as palavras acumulam-se em 
enormes nevões.

Montanhas de frases e expressões e ideias ligadas. Locu-
ções inteligentes. Piadas. Cantigas de amor.

Desde que eu era mesmo pequenina — talvez ainda 
com poucos meses de vida — que as palavras eram como 
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prendas líquidas e doces, e eu bebia-as como limonada. 
Quase as saboreava. Davam substância aos meus pensa-
mentos e sentimentos confusos. Os meus pais sempre me 
cobriram de conversas. Tagarelavam e palravam. Verbaliza-
vam e vocalizavam. O meu pai cantava para mim. A minha 
mãe sussurrava a sua força ao meu ouvido.

Cada palavra que os meus pais me disseram ou disseram 
sobre mim foi absorvida, guardada e recordada. Todas.

Não faço ideia de como desenredei o complicado pro-
cesso das palavras e dos pensamentos, mas aconteceu 
rápida e naturalmente. Aos 2 anos de idade, todas as minhas 
recordações tinham palavras, e todas as minhas palavras 
tinham significados.

Porém, apenas na minha cabeça.
Nunca proferi uma única palavra. Tenho quase 11 anos 

de idade.
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C A P Í T U L O  2

Não consigo falar. Não consigo andar. Não consigo comer 

sozinha nem ir à casa de banho sozinha. Grande chatice.

Tenho os braços e as mãos bastante rígidos, mas con-
sigo carregar nos botões do comando da TV e empurrar a 
cadeira de rodas com a ajuda de saliências nas rodas a que 
me posso agarrar. 

Não consigo pegar numa colher ou num lápis sem o dei-
xar cair. Quanto a equilíbrio, népias — o Humpty Dumpty 
sustinha-se melhor do que eu.

Quando olham para mim, acho que as pessoas veem 
uma rapariga de cabelo curto, escuro, encaracolado, sen-
tada numa cadeira de rodas cor-de-rosa. A propósito, não 
há nada de fofo numa cadeira de rodas cor-de-rosa. O cor-
-de-rosa não muda nada.
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Veem uma rapariga de olhos castanho-escuros cheios de 
curiosidade, mas um deles está ligeiramente esquisito.

A cabeça dela abana um pouco.
Às vezes, ela baba-se.
É mesmo pequenina para quem tem 10 anos e três  

quartos.
As pernas muito magras, provavelmente por nunca terem  

sido usadas.
O corpo dela age de moto próprio, por vezes os pés 

mexem-se inesperadamente e ocasionalmente os braços 
agitam-se, contactando com o que estiver por perto — uma 
pilha de CD, uma tigela de sopa, uma jarra com rosas.

Não há assim grande controlo nisto.
Depois de as pessoas terminarem de fazer a lista dos 

meus problemas, talvez tenham tempo de reparar que 
tenho um sorriso bastante simpático e covinhas fundas — 
acho as minhas covinhas muito fixes.

Uso brincos de ouro pequeninos.
Por vezes, as pessoas nem sequer perguntam como me 

chamo, como se isso não fosse importante. É importante. 
Eu chamo-me Melody.

Ainda me lembro de quando era mesmo, mesmo, novi-
nha. Claro que é difícil separar recordações verdadeiras dos 
vídeos que o Papá fez de mim com a câmara de filmar. Já vi 
aquelas coisas um milhão de vezes.

A Mamã a sair do hospital comigo — na cara veem-se 
sorrisos, mas os olhos estão franzidos de preocupação.
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A Melody aninhada numa banheira de bebé pequenina. 
Os meus braços e as minhas pernas eram tão magrinhos.  
Eu não chapinhava nem dava aos pés.

A Melody apoiada em mantas no sofá da sala — um ar 
de contentamento na cara. Nunca chorei muito em bebé;  
a Mamã jura que é verdade.

A Mamã a dar-me uma massagem com creme depois do 
banho — ainda consigo sentir o cheiro da alfazema — e a 
embrulhar-me de seguida numa toalha fofa com um capuzi-
nho num dos cantos.

O Papá fez vídeos meus a darem-me comida, a mudarem- 
-me a fralda, até comigo a dormir. À medida que eu crescia,  
acho que ele esperava que eu me virasse, me sentasse,  
e andasse. Nunca o fiz.

Mas absorvia tudo. Comecei a reconhecer ruídos e chei-
ros e sabores. O barulho da caldeira a ganhar vida todas as 
manhãs. O odor penetrante da poeira aquecida enquanto  
a casa recebia calor. A sensação de espirro ao fundo da gar-
ganta.

E música. As canções chegavam até mim e ficavam. Can-
ções de embalar, misturadas com os aromas suaves da hora 
de deitar, dormiam comigo. As harmonias faziam-me sorrir. 
É como se em toda a minha vida eu sempre tivesse tido a 
tocar em fundo uma banda sonora colorida. Quase consigo 
ouvir as cores e cheirar as imagens quando há música a tocar.

A Mamã adora música clássica. As sinfonias grandes e rui-
dosas de Beethoven saem do leitor de CD dela o dia inteiro. 
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São peças que me parecem sempre azul forte quando as 
ouço, e cheiram-me a tinta fresca.

O Papá aprecia mais jazz e, sempre que pode, pisca-me 
o olho, tira o disco de Mozart da Mamã e põe um CD de 
Miles Davis ou Woody Herman. O jazz a mim soa-me cas-
tanho e bege, e cheira-me a terra molhada. A música jazz 
deixa a Mamã de cabeça perdida, e provavelmente é por 
isso que o Papá a põe a tocar.

— O jazz faz-me comichão — diz ela, com o sobrolho fran-
zido quando a música do Papá explode dentro da cozinha.

O Papá vai ter com ela, coça-lhe ligeiramente os braços 
e as costas e depois envolve-a num abraço. Ela desanuvia 
o semblante, mas passa para música clássica assim que  
o Papá sai da sala.

Por qualquer razão, eu sempre gostei de música coun-

try — música alta, guitarradas, corações partidos. A música 
country é como limões — não amargos, mas doces e fortes. 
Cobertura de limão, limonada fresca! Limão, limão, limão! 
Adoro!

Quando eu era mesmo pequena, lembro-me de estar 
sentada na cozinha, a Mamã a dar-me o pequeno-almoço,  
e na rádio começar a tocar uma canção que me fez guinchar 
de alegria.

E por isso vou cantar

Elvira, Elvira

O meu coração suspira, Elvira
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Toca a animar um papa um papa mô mô

Toca a animar um papa um papa mô mô

Ai ô Silver, avante

Como é que eu já sabia a letra e os ritmos daquela can-
ção? Não faço ideia. Deve-me ter entrado na memória, sei 
lá como — talvez num programa de rádio ou televisão. Seja 
como for, quase caí da cadeira abaixo. Franzi a cara toda e 
sacudi-me e mexi-me a tentar apontar para o rádio. Queria 
ouvir a canção outra vez, mas a Mamã só olhava para mim 
como se eu fosse tontinha.

Como podia ela compreender que eu adorava a can-
ção Elvira dos Oak Ridge Boys quando eu própria mal com-
preendia? Eu não tinha como explicar que quando ouvia a 
canção me cheirava a limões acabados de cortar e via notas 
musicais em tons cítricos dentro da cabeça.

Se eu tivesse um pincel… ena! Que pintura me haveria 
de sair! Porém, a Mamã abanava a cabeça e continuava a 
dar-me colheradas de puré de maçã à boca. Há tanta coisa 
que a minha mãe não sabe.

Calculo que seja positivo ser incapaz de esquecer alguma 
coisa — conseguir guardar cada instante da minha vida atu-
lhado na minha cabeça. Mas também é uma grande frustração. 
Não consigo partilhar nada disso, e nunca nada se desvanece.

Lembro-me de coisas parvas, como a sensação de gru-
mos de papas de aveia no céu da boca ou o sabor da pasta 
dentífrica que a água não tirou dos dentes.
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O aroma do café bem cedo de manhã é uma recordação 
permanente, misturada com o aroma do bacon e o ruído de 
fundo dos locutores dos noticiários.

Acima de tudo, porém, lembro-me de palavras. Muito 
cedo descortinei que havia milhões de palavras no mundo. 
Toda a gente à minha volta era capaz de lhes dar voz sem 
esforço.

Os anúncios na televisão: Pague um e leve dois grátis! 

Promoção por tempo limitado.
O carteiro à nossa porta: Bom dia, Sra. Brooks. Como vai 

a bebé?

O coro na igreja: Aleluia, aleluia, ámen.
A empregada do supermercado: Obrigada por ter vindo, 

volte sempre.
Toda a gente usa palavras para se exprimir. Menos eu.  

E aposto que a maioria das pessoas nem se apercebe do 
verdadeiro poder das palavras. Mas eu, sim.

Os pensamentos precisam de palavras. As palavras pre-
cisam de uma voz.

Adoro o cheiro do cabelo da minha mãe depois de lavado.
Adoro a sensação da barba do meu pai antes de a esca-

nhoar.
Mas nunca conseguir dizer-lhes.
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C A P Í T U L O  3

Acho que percebi que era diferente a pouco e pouco.  

Dado que nunca tive dificuldades em pensar ou recordar, 

fiquei realmente admirada por não conseguir fazer coisas. 

E zangada.

O meu pai trouxe para casa um gatinho de peluche 
quando eu era pequenina — menos de 1 ano, de certeza. Era 
branco e macio e do tamanho certo para dedinhos rechon-
chudos de bebé. Eu estava num daqueles ovinhos de bebé 
no chão — cintos postos e em segurança, enquanto contem-
plava o meu mundo de alcatifa farfalhuda verde com sofá  
a combinar. A Mamã pôs-me o peluche nas mãos e eu sorri.

— Toma, Melody, o Papá trouxe-te um brinca-fofo — 
disse ela, naquela voz esganiçada com que os adultos se 
dirigem às crianças.
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Ora, o que é um «brinca-fofo»? Como se não bastasse 
ter de descortinar cenas a sério, ainda tenho de descobrir  
o significado de palavras inventadas!

Mas adorei a frescura macia do pelo do gatinho. Depois 
caiu no chão. O Papá pôs-mo nas mãos outra vez. Eu queria 
mesmo agarrá-lo e abraçá-lo. Mas tornou a cair no chão. 
Lembro-me de que me zanguei e desatei a chorar.

— Experimenta outra vez, fofinha — disse o Papá, a tris-
teza a revestir-lhe as palavras. — Tu consegues. — Os meus 
pais puseram-me o gato nas mãos uma e outra vez, mas, 
de cada uma delas, os meus dedos pequeninos não conse-
guiam agarrá-lo e tornava a cair na alcatifa.

Também tive a minha quota-parte de quedas naquela 
alcatifa. Deve ser por isso que me lembro dela tão bem. Era 
verde e feia quando vista de perto. Acho que as alcatifas 
farfalhudas já estavam fora de moda ainda antes de eu nas-
cer. Tive montes de hipóteses de descobrir como é que um 
tapete é tecido, enquanto lá estava deitada à espera que 
alguém me pegasse. Não conseguia virar-me, por isso era 
apenas uma criança irritada, a alcatifa farfalhuda e o cheiro 
a leite de soja entornado e azedo na minha cara até me  
salvarem.

Os meus pais amparavam-me com almofadas no chão 
quando eu não estava nesse ovinho, mas eu via um raio de 
sol a entrar pela janela, virava a cabeça para ver a poeira  
que flutuava nele, e bum!, caía de borco no chão. Guinchava, 
um deles pegava-me, sossegava-me e tentava suster-me 
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melhor entre as almofadas. Não obstante, eu tornava a cair 
daí a minutos.

Nisto, o Papá fazia qualquer coisa engraçada, tipo saltar  
como o sapo que estávamos a ver na Rua Sésamo, e eu  
ria-me. E tornava a cair. Eu não queria cair nem fazia tenção. 
Não conseguia evitar. Não tinha equilíbrio. Nenhum.

Na altura não compreendia, mas o meu pai, sim. Suspi-
rava e puxava-me para o seu colo. Abraçava-me e segurava 
no gatinho, ou no brinquedo que parecesse interessar-me, 
para eu lhe poder tocar.

Mesmo que por vezes inventasse palavras, o Papá nunca 
usou uma voz infantil, como fazia a minha mãe. Sempre falou 
comigo como se eu fosse crescida, com palavras verdadeiras 
e partindo do princípio de que eu o entendia. Tinha razão.

— A tua vida não vai ser fácil, pequena Melody — dizia 
ele, baixinho. — Se eu pudesse trocar de lugar contigo, nem 
pensava duas vezes. Tu sabes disso, não sabes?

Eu apenas pestanejava, mas percebia o que ele queria 
dizer. Por vezes, a cara dele estava lavada em lágrimas. Ele 
levava-me lá para fora à noite e sussurrava-me ao ouvido 
coisas sobre as estrelas e a lua e o vento noturno.

— As estrelas lá em cima estão a dar espetáculo só para ti, 
miúda — dizia. — Olha só tamanha exibição de brilho! Estás a 
sentir o vento? Tenta fazer-te cócegas nos dedinhos dos pés.

Durante o dia, por vezes ele tirava todas as mantas em 
que a minha mãe insistia em embrulhar-me e deixava-me 
sentir o calor do sol na cara e nas pernas.
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Ele instalara um comedouro para pássaros no alpendre 
e aí nos sentávamos juntos enquanto os bichinhos lá pousa-
vam, a apanharem sementes, uma de cada vez.

— O vermelho é um cardeal — dizia o Papá —, e aquele 
ali é um gaio. Não se dão assim muito bem. — E ria-se.

O que o Papá mais fazia era cantar para mim. Tem uma 
voz límpida que parece feita para canções do tipo Yesterday 
e I Want to Hold Your Hand. O Papá adora os Beatles. Não, 
não há como perceber os pais e porque é que eles gostam 
de cenas.

Sempre tive muito bom ouvido. Lembro-me de ouvir o 
som do carro do meu pai a chegar à nossa rua, a entrar no 
acesso, ouvi-lo a procurar na algibeira as chaves de casa. 
Atirava-as para o degrau de baixo, depois eu ouvia o som 
da porta do frigorífico a abrir-se — duas vezes. Da primeira, 
ele tirava algo fresco para beber. Da segunda, procurava um 
naco enorme de queijo Muenster. O Papá adora queijo. Mas 
não lhe cai assim muito bem. O Papá também dá os puns 
mais ruidosos e malcheirosos que já se viu. Não sei como é 
que consegue controlá-los no emprego, mas, quando chega 
a casa, solta brasa. Começa ao subir a escada.

Passo, pum.

Passo, pum.

Passo, pum.
Eu já me ria quando ele chegava ao meu quarto, se 

debruçava na cama e me dava um beijo. O hálito dele chei-
rava sempre a hortelã-pimenta.
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Quando podia, o Papá lia-me histórias. Mesmo sabendo 
que haveria de estar cansado, ele sorria, pegava num ou dois  
livros, e eu lá ia até ao Sítio das Coisas Selvagens, ou até 
onde O Gato do Chapéu fazia trapalhadas.

Eu provavelmente soube as palavras de cor antes dele. 
Goodnight, Moon. Make Way for Ducklings. Dezenas mais. 
As palavras de todo e qualquer livro que o meu pai me leu 
estão aninhadas cá dentro para sempre.

Passa-se o seguinte: sou incrivelmente inteligente 
e tenho a certeza de que possuo uma memória fotográ- 
fica. É como se tivesse uma máquina fotográfica dentro da 
cabeça e, se vir ou ouvir alguma coisa, faço clique e a coisa 
fica.

Uma vez vi um documentário na PBS sobre crianças 
que eram génios. Aqueles miúdos conseguiam lembrar-se 
de sequências complicadas de números, recordavam-se de 
palavras e imagens pela sequência correta e citavam longos 
excertos de poesia. Eu também consigo.

Lembro-me do número grátis de todo e qualquer anún-
cio informativo, dos endereços de correio e das páginas da 
Internet também. Se alguma vez precisar de um novo jogo 
de facas ou da máquina de exercício perfeita, tenho essas 
informações em ficheiro.

Sei os nomes dos atores e das atrizes de todas as séries, 
a que horas passa cada uma, em que canal, quais é que são 
repetições. Até me lembro do diálogo em cada série e dos 
anúncios pelo meio.
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Às vezes gostaria de ter um botão de desligar dentro da 
cabeça.

Tenho um comando de TV ligado à cadeira de rodas, muito  
perto da mão direita. Do lado esquerdo, tenho um comando 
para o rádio. Tenho controlo suficiente no punho e nos pole- 
gares para carregar nos botões, de maneira que posso mudar 
de canal, e fico mesmo muito contente com isso! Vinte e 
quatro horas de wrestling ou no canal das compras podem 
dar com uma pessoa em doida! Consigo ajustar o volume e 
até pôr um DVD a passar se alguém o tiver metido no leitor. 
Muitas vezes vejo vídeos antigos que o Papá fez de mim.

Porém, também me agradam os canais por cabo que 
falam de cenas como reis e reinos que conquistaram, ou 
médicos e doenças que curaram. Já vi documentários sobre 
vulcões, ataques de tubarões, cães que nascem com duas 
cabeças e as múmias do Egito. Lembro-me de todos. Cada 
palavra.

Não é que me sirva de grande coisa. Ninguém sabe que 
lá está, só eu. Nem sequer a minha mãe, embora ela tenha 
aquele «sentido de Mamã» que lhe diz que eu compreendo 
as cenas. Mas até isso tem limitações.

Ninguém percebe. Ninguém. Fico doida.
Por conseguinte, de vez em quando, descontrolo-me 

mesmo. Quero dizer, mesmo! Os braços e as pernas ficam 
muito rígidos e agitam-se violentamente como ramos de 
árvore numa tempestade. Até a minha cara fica distorcida. 
Por vezes nem consigo respirar bem quando isto acontece, 
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mas tem de ser porque preciso de guinchar e gritar e sacu-
dir. Não são ataques. Esses são do foro clínico e fazem a pes-
soa adormecer.

Essas coisas — a que eu chamo as minhas «explosões-
-tornado» — são pedaços de mim. Todas as cenas que não 
funcionam ficam numa bola e ao rubro. Não consigo parar, 
mesmo querendo, mesmo sabendo que as pessoas estão  
a ficar aterradas. Perco-me. Pode ser muito feio.

Uma vez, tinha eu cerca de 4 anos, fui com a Mamã a um 
daqueles armazéns que vendem tudo, desde leite a sofás. 
Ainda era tão pequena que cabia naquele assento para 
bebés que os carrinhos de compras têm. A Mamã ia sempre 
preparada e enfiava almofadas de cada lado para eu não 
tombar. Tudo corria bem. Ela ia pondo papel higiénico, elixir 
e detergente dentro do carrinho, e eu olhava em redor e 
gozava o passeio.

Nisto, na secção dos brinquedos, vi-os. Embalagens de 
cores garridas com blocos de plástico. Ainda nessa manhã 
tinha visto na televisão um aviso relativo a esse brinquedo 
— estavam a ser recolhidos porque os blocos tinham 
sido pintados com tinta cheia de chumbo. Já havia várias 
crianças hospitalizadas com intoxicação por chumbo, dizia 
no noticiário. Contudo, ali estavam — ainda na prateleira.

Apontei para eles.
A Mamã disse:
— Não, fofinha. Não precisas disso, já tens brinquedos 

que cheguem.
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Apontei outra vez e guinchei. Dei pontapés.
— Não! — exclamou a Mamã. — Não me vais fazer agora 

uma birra!
Eu não queria os blocos. Queria dizer-lhe que eram peri-

gosos. Queria que ela dissesse a alguém para se livrar deles 
antes que alguma criança ficasse doente. No entanto, eu 
não conseguia fazer mais do que gritar e apontar e dar pon-
tapés. E assim fiz. Cada vez mais alto.

A Mamã saiu a correr da secção dos brinquedos, empur-
rando o carrinho bem depressa.

— Para com isso! — ralhava.
Eu não conseguia. Fiquei tão zangada por não ser capaz 

de lhe dizer. O tornado apoderou-se de mim. Os braços 
tornaram-se varapaus, as pernas fizeram-se armas. Dei- 
-lhe pontapés. Berrei. Continuei a apontar na direção dos 
blocos.

As pessoas olhavam. Algumas apontavam. Outras des-
viavam o olhar.

A Mamã chegou à porta da loja, tirou-me do carrinho 
e saiu com todas as compras ainda lá dentro. Estava quase 
a chorar quando chegou ao carro. Enquanto me sentava  
e apertava os cintos, quase gritava:

— O que é que se passa contigo?
Bem, ela sabia a resposta, mas também sabia que aquele 

não era o meu comportamento habitual. Engoli em seco, 
funguei e finalmente acalmei-me. Fiquei na esperança de 
que as pessoas da loja vissem as notícias.
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Quando chegámos a casa, ela telefonou para o médico 
e contou-lhe do meu comportamento tresloucado. Ele man-
dou a receita de um sedativo, mas a Mamã não mo deu. 
Nessa altura, a crise já tinha passado.

Não me parece que a Mamã tenha conseguido deslindar 
o que é que eu lhe tentava dizer nesse dia.
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C A P Í T U L O  4

Médicos. Por onde hei de começar? Os médicos não me 

topam mesmo nada. A Mamã é enfermeira, acho que fala 

a língua deles, mas de certezinha que eles não sabem como 

hão de falar comigo.

Em toda a minha vida já fui a dezenas de médicos, e todos  
me tentam analisar e interpretar. Não há nenhum que me 
possa curar, pelo que geralmente não lhes ligo nenhuma e 
porto-me como a pessoa atrasada que eles pensam que eu 
sou. Ponho um ar inexpressivo, concentro-me na parede e finjo  
que as perguntas são tão difíceis que eu não as compreendo. 
É mais ou menos do que eles estão à espera, seja como for.

Quando fiz 5 anos, era altura de pensar em matricular- 
-me na escola. Por conseguinte, a minha mãe levou-me  
a um médico cuja função era descobrir a minha inteligência. 
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Ela empurrou-me a cadeira de rodas, prendeu o travão para 
a cadeira não fugir e confirmou que a correia do colo estava 
bem presa. Quando o cinto de segurança se abre — e acon-
tece de vez em quando —, eu deslizo da cadeira como um 
pedaço de esparguete molhado.

O especialista era um homem muito gordo. O botão de 
baixo da camisa estava de fora, e a barriga dele via-se por 
cima do cinto. Que nojo!

— Eu sou o Dr. Hugely — disse ele, numa voz tonitruante.
A sério. Eu não podia inventar uma coisa destas1.
— Hoje vamos fazer um jogo, está bem? Eu faço-te umas 

perguntas e tu podes brincar com estes brinquedos. Vai ser 
divertido, não vai?

Eu sabia que ia ser uma hora muito, muito comprida.
Ele sacou de uma pilha de blocos de madeira muito gas-

tos, eu esperei logo que não tivessem tinta com chumbo, e 
debruçou-se tão sobre mim que até lhe vi os poros da cara. 
Que nojo!

— Sabes empilhar os blocos por tamanhos? — pergun-
tou ele, em voz muito alta e lenta, como se eu fosse dura de 
ouvido e mesmo estúpida.

Mas quem é que estava a ser estúpido? Então ele não 
sabia que eu não conseguia agarrar nos blocos? Claro que 
eu sabia quais eram os blocos maiores e menores, mas 
não os conseguiria empilhar nem que me pagassem! Por 

1 Huge pode traduzir-se por «enorme». [N. da T.]
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conseguinte, estendi o braço e deitei-os todos ao chão. Caí-
ram com um baque surdo. Tentei não me rir quando ele os 
apanhou. Ficou logo a arquejar enquanto lhes pegava.

A seguir, mostrou-me oito cartões de 20 cm por 25 cm 
com cores diferentes pintadas em cada um.

— Diz-me quando vires a cor azul, Melody — disse ele, 
naquela voz que me indicava que ele pensava ser tudo um 
desperdício de tempo.

Quando o cartão azul apareceu, apontei e fiz barulho.
— Dul! — fiz eu.
— Maravilhoso! Tremendo! Estupendo! — exclamou. 

Elogiou-me como se eu tivesse acabado de passar nos exa-
mes para a universidade. Se eu conseguisse revirar os olhos, 
tê-lo-ia feito.

Depois mostrou-me verde, dei pontapés e fiz barulho, 
mas a minha boca não sabe fazer o som «v». O médico fez 
um ar desapontado.

Escrevinhou qualquer coisa na prancheta, sacou de 
outro maço de cartões e disse, em voz alta:

— Agora vou fazer-te umas perguntas, Melody. Podem 
ser difíceis, mas dás o teu melhor, está bem?

Limitei-me a olhar para ele e esperei que me pusesse  
à frente o primeiro conjunto de cartões.

— Número 1. Qual destes não é como os outros?
Mas onde é que ele ia buscar aquilo? À Rua Sésamo?
Mostrou-me imagens de um tomate, uma cereja, um balão  

vermelho e uma banana. Sei que ele devia estar à procura 
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da resposta do balão, mas achei demasiado fácil. Apontei 
para a banana porque as três primeiras eram vermelhas  
e redondas, e a banana não.

O Dr. Hugely suspirou e escrevinhou mais qualquer coisa.
— Número 2 — disse, e mostrou-me mais quatro car-

tões. Desta vez, eram imagens de uma vaca, uma baleia,  
um camelo e um elefante. — Qual destes animais dá à  
luz um bezerro?

Ora, eu estou sempre a ver o Animal Planet. Sei de cer-
tezinha que todos os animais ali retratados tinham bebés 
a que se podem chamar «bezerros»2. Achava eu que os 
médicos deviam ser inteligentes. O que fazer? Bati em cada 
imagem devagar e com cuidado, e depois bati mais uma vez 
para garantir que ele percebia. Não me parece que tenha 
conseguido.

Ouvi-o resmungar «vaca» quando tirou mais aponta-
mentos. Era evidente que desistia de mim.

Reparei num exemplar do livro Goodnight, Moon na 
estante. Acho que estava escrito em espanhol. O título era 
Buenas Noches, Luna. Teria sido tão divertido folheá-lo, mas 
eu não tinha como dizer ao médico que me apetecia ver  
o livro.

Depois de assistir à Rua Sésamo e à Dora, a Exploradora 
um milhão de vezes, e de passar horas sentada a ver os 
canais espanhóis, eu já percebia bastante de espanhol se 

2 Do inglês calf, que também significa «cria». [N. da T.]
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falassem devagar — e, pelo menos, conhecia palavras sufi-
cientes para ler o título do livro. Claro que o médico nunca 
pensou sequer em perguntar-me nada disso.

Eu sabia a letra e a melodia de centenas de canções — 
uma sinfonia explodia dentro da minha cabeça sem nin-
guém a ouvi-la além de mim. Mas ele nunca me perguntou 
nada de música.

Eu sabia todas as cores, formas e animais que as crian-
ças da minha idade já devem saber, e muito mais. Na minha 
cabeça sabia contar até mil — por ordem crescente e decres-
cente. Sabia identificar centenas de palavras só de as ver. 
Mas estava tudo preso cá dentro.

Mesmo que o Dr. Hugely tivesse andado na faculdade 
cerca de um milhão de anos nunca teria esperteza suficiente 
para ver dentro de mim. Por conseguinte, fiz a minha cara 
de deficiente e rememorei o último verão em que eu e a 
Mamã fomos ao jardim zoológico. Gostei mesmo dos ele-
fantes, mas que fedor! Aliás, o Dr. Hugely até me fazia lem-
brar um deles. A minha mãe e o médico não faziam ideia 
do motivo que me levava a sorrir enquanto empurravam  
a minha cadeira até à sala de espera, e ele escrevia a avalia-
ção que fizera de mim. Não demorou muito.

Fico sempre abismada com a facilidade com que os adul-
tos acham que eu não ouço. Falam de mim como se eu fosse 
invisível, calculam que sou atrasada e não compreendo a 
conversa. Aprendo muita coisa desta forma. Ora, aquela con- 
versa foi um pavor. Ele nem sequer tentou informar a minha 
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mãe da maneira mais delicada e ela, de certeza, sentia-se 
como que atropelada por um camião.

Ele começou por pigarrear.
— Sra. Brooks — disse —, na minha opinião, a Melody 

tem danos cerebrais graves e é profundamente atrasada.
Ena! Embora eu tivesse apenas 5 anos, já assistira a mara- 

tonas televisivas com programas sobre deficientes para 
saber que aquilo era mau. Era péssimo. Até senti um baque 
no estômago.

A minha mãe abriu a boca, mas não disse nada durante 
um minuto. Finalmente, respirou fundo e protestou baixi-
nho:

— Mas eu sei que ela é esperta. Eu vejo-o nos olhos dela.
— A senhora ama a sua filha. É muito natural que seja 

esse o seu desejo — disse-lhe o Dr. Hugely, amavelmente.
— Não, ela tem uma centelha. Mais do que isso: uma 

chama de verdadeira inteligência. Eu sei disso — insistiu  
a minha mãe, com a voz já mais forte.

— Demora tempo a aceitar as limitações de uma criança 
adorada. Ela tem paralisia cerebral, Sra. Brooks.

— Eu sei qual é o nome da doença, Senhor Doutor — 
retorquiu a minha mãe, com voz gelada. — Mas uma pessoa 
é muito mais do que o nome de um diagnóstico numa ficha!

Boa malha, Mamã, pensava eu, mas a voz dela já perdia 
a contundência, derretia-se no embargo da impotência.

— Ela ri-se de piadas — disse-lhe a minha mãe, o gelo  
na voz a dar lugar ao desespero — mesmo quando têm 
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graça. — A voz da Mamã esmoreceu. O que ela dizia pare-
cia parvo, até a mim, mas eu via que ela simplesmente não 
encontrava as palavras para explicar o instinto que sentia de 
que eu tinha inteligência escondida nalgum lado.

O Dr. Hugely olhou para mim. Abanou a cabeça e depois 
disse:

— A senhora tem sorte de ela ter a capacidade de sorrir 
e de se rir, mas a Melody nunca poderá andar sozinha nem 
dizer uma única frase. Ela nunca poderá comer sozinha, tra-
tar das suas necessidades pessoais, compreender mais do 
que simples instruções. Uma vez que a senhora aceite essa 
realidade, poderá lidar com o futuro.

Isto foi uma maldade.
A minha mãe quase nunca chora, mas naquele dia cho-

rou. Chorou, chorou, fartou-se de chorar. O Dr. Hugely teve 
de lhe dar uma caixa inteira de lenços de papel. Nenhum 
dos dois me ligou nenhuma enquanto ela soluçava e ele 
tentava encontrar palavras simpáticas para fazê-la sentir-se 
melhor. Não teve lá grande jeito.

Finalmente, deu-lhe opções.
— A senhora e o seu marido têm várias decisões a tomar 

— disse o médico à minha mãe. — Podem optar por ficar 
com ela em casa ou podem mandá-la para uma escola espe-
cial para crianças com deficiências no desenvolvimento. 
Localmente, não há muitas hipóteses.

Aonde é que eles vão buscar estas expressões quase 
agradáveis para descrever miúdos como eu?
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A minha mãe fez um ruído que mais parecia um gatinho 
a miar. Estava a perder a compostura.

O Dr. Hugely continuou.
— Também podem optar por ter a Melody numa insti-

tuição residencial onde tomam conta dela e lhe dão todo  
o conforto.

Ele sacou de uma brochura colorida com uma criança 
sorridente em cadeira de rodas e passou-a à minha mãe.  
Eu tremi quando ela lhe pegou.

— Vejamos — prosseguiu o médico. — A Melody tem 
5 anos. É a idade perfeita para aprender a adaptar-se a um 
ambiente novo. A senhora e o seu marido podem continuar 
a vossa vida sem que ela seja um fardo. Com o tempo, as 
recordações que ela tem vossas hão de desvanecer-se.

Olhei para a minha mãe, muito agitada. Não queria 
que me mandassem embora. Eu era um fardo? Nunca pen- 
sara nisso dessa maneira. Talvez fosse mais fácil para eles 
se eu não estivesse lá. Engoli em seco. Arrefeceram-me  
as mãos.

A minha mãe não olhava para mim. Os seus olhos dar-
dejavam na direção do Dr. Hugely. Amarrotou o lenço que 
segurava na mão e levantou-se.

— Deixe-me que lhe diga, Sr. Dr. Nem que o céu desça  
à terra nós vamos mandar a Melody para um lar!

Pestanejei. Aquela era a minha mãe? Tornei a pestanejar, 
e ela continuava lá, a empertigar-se toda para o Dr. Hugely! 
Ainda não terminara.
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— Sabe que mais? — perguntou a minha mãe, atirando 
a brochura com toda a força para o caixote do lixo. — Eu 
considero-o frio e insensível. Espero que nunca tenha um 
filho com dificuldades — o mais certo era deitá-lo para  
o lixo!

O Dr. Hugely parecia chocado.
— E mais ainda — continuou ela —, considero que o 

doutor está enganado, sei que está! A Melody tem mais 
miolos dentro da cabeça do que o senhor alguma vez há 
de ter, apesar desses diplomas todos de escolas seletas que 
tem afixados pelas paredes!

Agora era o médico quem pestanejava.
— Para si é fácil: todas as suas funções motoras funcio-

nam. Nunca precisou de se esforçar para que o compreen-
dessem. Acha-se muito esperto só por ter um diploma  
em Medicina?

O médico teve a sensatez de ficar de boca calada e, com 
a vergonha, até baixou a cabeça.

A minha mãe estava em alta.
— O senhor não é nada inteligente, tem sorte, mais 

nada! Todos nós que temos as faculdades intactas somos 
abençoados. A Melody sabe coisas, sabe comunicar e sabe 
estar num mundo em que nada funciona como deve ser 
para ela. Ela é que tem verdadeira inteligência!

Nesta altura, a minha mãe marchou do consultório para 
fora, empurrando a cadeira de rodas pelas portas pesado-
nas. No átrio, encostámos rapidamente o punho fechado 
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uma na outra — bem, o melhor que eu consegui. Já não 
tinha as mãos frias.

— Vou matricular-te neste momento na Escola Básica 
Integrada de Spaulding Street — anunciou ela com deter-
minação, já a caminho do carro. — Não há tempo a perder!
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