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Não sei quando tudo começou. Objetivamente, como 
todo protetor, após um primeiro resgate bem-sucedido, 
mas talvez a resposta esteja um pouco antes.

Há alguns anos, sofri um acidente que me levou a um 
CTI. Tratava-se de um acidente crotálico. Eu invadi o 
território e o ninho de cascavéis: fui picado por duas 
cobras adultas.

O socorro, em razão de um erro médico, veio mais de 
vinte e quatro horas depois, oportunidade em que já não 
mais me movia e tinha os rins paralisados, ou próximos 
de um colapso.

Os exames acusaram o mais grave acidente ofídico já 
registrado, quer fosse pela quantidade de veneno, quer 
pela demora no atendimento. Por tudo isso, os médicos 
não puderam dar prognóstico, por não haver registro 
na medicina de casos semelhantes. Eles se limitaram a 
aplicar o soro anticrotálico na dose máxima suportável 
por humanos e esperar pelos incertos resultados.

Após apenas três dias no CTI, recebi alta médica sem 
qualquer sequela. 

Assim que me recuperei, senti a vontade de entender 
e saí em busca de respostas. Nessa diligência, descobri 
que o acidente seria fatal, mas tive uma segunda chance 
em razão de um propósito. Eu ainda tinha algo a fazer 
por aqui, algo estava por acontecer e eu precisaria ficar 
atento aos sinais da vida. 

Algum tempo depois, outra mordida, dessa vez de um 
quati, me impôs sessenta dias de tratamento contra 
raiva, o que me garantiu uma imunidade a mais, como 
se já não tivesse soro suficiente nas veias.

Logo depois veio o primeiro resgate, um Poodle com 
o corpo coberto de feridas provocadas por sarna. Foi 
tratado e adotado por alguém da família. Convivi com o 
Pelinho por alguns anos e vi a diferença que poderíamos 
fazer na vida de um animal abandonado. 

Entendi que, ainda mais gratificante que receber uma 
segunda chance, é ser capaz de dar uma segunda 
chance.

Mas o acidente não foi o início de tudo, nem o resgate 
do Pelinho. 

Alguns anos antes, tive a alegria de receber como filho 
o Guilherme, o mais especial dentre todos os filhotes 
humanos, sem desconto para a corujice paterna 
em respeito aos outros pais. Mas ele é um legítimo 
representante de uma geração que veio para fazer 
tudo diferente, para transformar o mundo em um lugar 
melhor e mais justo.

E, ainda buscando a origem de tudo, anos antes me 
casei com a mulher certa.

Mas as coisas não começaram no nascimento do 
Guilherme, nem em meu encontro com Regina.

Nota do Autor
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Vivi parte da infância no interior, onde a carne que 
alimenta os homens não nasce nas prateleiras dos 
supermercados. Vi cenas que não precisam ser 
relatadas, por não serem compatíveis com o propósito 
deste livro.

O fato é que somos também produto do meio e cada 
experiência contribuiu para formar o homem que sou. 
A grande diferença, entretanto, veio deles: os lobos. 
Tenho a certeza de que me tornei melhor a cada animal 
resgatado. Cada um deles contribuiu para construir 
um homem. Fui moldado por eles. Aprendi valores que 
poucos humanos conhecem. Experimentei sentimentos 
só conhecidos por aqueles que fizeram a opção de viver 
entre lobos. 

Algum tempo depois que iniciei o trabalho com 
animais, recebi o “convite” (me chegou por intuição, 
ideia ou seja lá o nome que for) para conduzir e cuidar 
das questões práticas de um projeto que tinha como 
ambição ajudar a mudar o mundo. O Projeto O LOBO 
ALFA, ao contrário do que acreditam aqueles que me 
conhecem, nunca foi meu. Foi idealizado por um grupo 
de protetores de animais que não está mais entre 
nós. São os mesmos que recebem os animais que não 
conseguimos salvar ou que os conduzem, ainda em 
vida, para que cruzem o caminho de um protetor em 
terra. O Projeto veio para preparar as pessoas para os 
novos tempos, quando maus-tratos e abandono de 
animais não terão lugar.

Para a tarefa de conduzir o Projeto, seria necessário 
alguém que não enxergasse obstáculos, que confiasse 
na condução da vida, com a certeza de resultados 
certos, planejados por quem sabe o que faz e aonde é 
possível chegar.

Acreditei, de início, que a condução deste Projeto seria 
uma troca. Algo que precisaria fazer para retribuir a vida 
que me foi devolvida após o acidente com as cascavéis.

Mas não precisei de muito tempo para entender que 
não havia troca. Tratava-se de uma via de mão única. Eu 
receberia uma segunda chance e teria de volta a vida e, 
além disso, receberia um prêmio ainda maior, de poder 
ajudar a conduzir um projeto que viria a mudar todo o 
rumo da minha vida. Minha postura diante da vida foi 
também mudada. Eu passaria a respeitar e amar a vida 
com a força de quem quase a perdeu.

Devo explicar que a história contada neste livro também 
não é minha. Não falo de psicografia, mas de uma 
história escrita pela vida. A mim coube apenas a tarefa 
de registrar e contar os fatos.

Não resgatei Hulck porque seria emocionante contar seu 
reencontro com Pepê. Não resgatei Lua e Sany porque 
seria bonito reunir Suzi e sua família, assim como não 
resgatei as lobinhas selvagens porque a história tinha 
tudo a ver com o nome do Projeto e o título do livro.  

Hoje sei que também não foi obra do acaso. O Projeto 
O LOBO ALFA sempre foi conduzido, desde o início, por 
quem sabia aonde queria chegar. É certo também que, 
se não fossem Pepê e Hulck, seriam outros. Todos têm 
uma história capaz de sensibilizar. Mas o fato é que toda 
a história aqui contada me foi entregue pela vida. 

O objetivo deste livro, do site e do Projeto como um todo 
é mesmo ajudar na transformação que, de outro plano, 
vem sendo planejada e conduzida. Alguns chamam de 
era de aquário, outros dizem que a Terra deixará de ser 
um mundo de provas e expiações, e assim por diante.
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Não importam as definições nem as convicções religiosas. O fato é que o mundo está 
mudando e o Projeto O LOBO ALFA veio com objetivos muito definidos de ajudar nessa 
mudança.

Quando iniciei este livro, a maior parte das histórias aqui contadas não tinha ainda 
acontecido. Eu não sabia aonde chegaria, mas hoje tenho a clara visão de que tudo foi 
conduzido. 

Lamentei muito a morte do Snoopy (que estava comigo por ocasião do acidente com as 
cascavéis) e só me conformei quando o reconheci em outro corpo. Até hoje me entristece 
ver suas fotos.

Recebi o nome do livro e do Projeto, “O LOBO ALFA”, antes mesmo do resgate da 
Pintada. Naquela ocasião, as ideias eram confusas e eu não sabia muito bem por onde 
começar.  

Para não me estender mais que o necessário, esclareço que o objetivo deste livro 
é sensibilizar e despertar as pessoas que fazem parte dos novos tempos para a triste 
realidade do abandono de animais.

Sei da força desta obra e das transformações que ela será capaz de operar. Desafio a 
qualquer um que goste de animais a não se sensibilizar com as histórias aqui contadas. 
Se, em razão desta obra, um só lobo vier a ser salvo, já terá valido a pena, embora saiba 
que tudo isso não teria sentido para se atingir resultados tão modestos. 

Preciso também explicar que cada protetor de animais (e são milhões em todo o mundo) 
é um elo de nosso Projeto. Os objetivos traçados somente serão atingidos quando todos 
os humanos se tornarem “protetores de animais”. 

Aos leitores, desejo uma boa leitura e uma enorme e profunda TRANSFORMAÇÃO.



8



9

Agradecimentos

Quando se fala em agradecimento, vem o receio de esquecer alguém e ser injusto. E 
são tantos nomes que não seria capaz de citar todos sem tornar este agradecimento 
cansativo e extenso demais.

Então, à minha família, que entendeu desde o início o que estava ocorrendo e a 
importância do trabalho, suportando todos os custos de meu excesso de trabalho e falta 
de tempo.

Aos veterinários, que entenderam a importância e a necessidade de sacrificar parte de 
sua receita para viabilizar o salvamento de mais vidas. 

A cada protetor que revisou, compartilhou e divulgou nossas histórias; a cada adotante, 
que preferimos chamar de “futuros protetores”, esses os mais importantes em todo o 
processo.

Aos protetores que atuam no outro plano, idealizadores do Projeto O LOBO ALFA, que 
confiaram a mim uma tarefa que nem sei se merecia. Hoje acredito que nosso combinado 
antecede ao meu nascimento.

Por fim, embora sequer saberão da existência deste livro, a eles: os lobos, que fizeram de 
mim um homem merecedor de viver no mundo que está nascendo.

De agora em diante, passo a narração a ele: o meu LOBO ALFA.



10



11

Minha história começa em um lugar remoto da América 
do Norte, por volta de 1800, onde, setenta anos depois, 
viria a ser criado o Parque Nacional de Yellowstone, no 
estado norte-americano de Wyoming.

Contudo, antes de narrar este meu nascimento, volto 
um pouco mais no tempo, quando meus antepassados 
decidiram se aproximar dos humanos. Naquela época, 
os canídeos, hoje classificados como Canis lupus, viviam 
em matilhas, em estado selvagem. Aliás, não havia outro 
estado que não fosse esse, já que, naquele tempo, os 
humanos também viviam assim, em “matilhas humanas”.

Os humanos tinham muita habilidade e força. Caçavam 
animais que os lobos não ousavam tentar abater. 
Também dominavam o fogo, construíam abrigos, 
armadilhas, ferramentas e sabiam bem como usá-las.
Viviam em aldeias, numa sociedade organizada e com 
muitos indivíduos. 

Os canídeos descobriram que viver ali, rondando 
as aldeias, poderia lhes trazer grande vantagem. 
Os humanos caçavam, assavam a carne e sempre 
jogavam os restos nos arredores da aldeia, com os 
quais os lobos se banqueteavam. Assim, homens e 
lobos foram se aproximando, surgindo uma relação 
de comensalismo. Era mais fácil e seguro, para os 
canídeos, esperar pelos restos descartados pelos 
humanos do que se arriscar nas caçadas.

Depois de algum tempo, os lobos começaram 
a auxiliar os humanos nas caçadas, cercando as 
presas ou mesmo segurando-as para que fossem 
capturadas e abatidas. Também protegiam as 
aldeias contra invasão de outros predadores. Os 
humanos tinham as armas, a habilidade, a força, a 
inteligência e a estratégia, mas os lobos tinham a 
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velocidade, o olfato, a visão noturna e a força nas 
mandíbulas. A relação passou a ser de cooperação. 
As melhores partes das caças sempre ficavam 
com os humanos, mas, ainda assim, os lobos se 
banqueteavam com os restos. Os humanos passaram 
a reconhecer a ajuda dos lobos e a oferecer-lhes restos 
cada vez melhores.

Nossa espécie tinha algumas características 
evolucionárias que viriam a facilitar a aproximação com 
os humanos. Com o objetivo de criar fortes laços dentro 
da alcateia, nossos filhotes, até determinada idade, 
possuíam uma incrível facilidade de estabelecer ligações 
afetivas com outros membros da matilha. Somente mais 
tarde ocorreria uma redução dessa capacidade, e os lobos 
adultos se tornariam hostis com indivíduos estranhos.

Essa facilidade de estabelecer relações afetivas 
permitiu a aproximação com os humanos. Com o 
tempo, os filhotes canídeos nascidos nos arredores das 
aldeias passaram a se aproximar dos filhotes humanos, 
surgindo uma relação de amizade e profundo afeto que 
viria a se tornar o maior vínculo afetivo entre espécies 
em toda a existência deste planeta.

Essa aproximação viria a alterar o curso da nossa 
evolução. Nascia ali a primeira matilha formada por 
lobos e homens, e os lobos deram seu primeiro passo 
rumo à domesticação.

Com o surgimento das primeiras matilhas mistas, os 
lobos cederam espaço e começaram a aceitar alguns 
humanos como líderes. Mesmo tendo um humano 
alfa liderando o grupo e assumindo algumas funções 
restritas ao lobo alfa, mantinham os lobos sua hierarquia 
canina. O verdadeiro lobo alfa, embora substituído em 
algumas tarefas, não foi subjugado e seu espírito de 

liderança atravessaria o tempo e se manifestaria em 
seus descendentes, já domesticados.

Assim teve início o processo de domesticação dos 
lobos. No início, eram apenas animais amansados. A 
domesticação, propriamente, viria muitas e muitas 
gerações mais tarde, num processo natural de evolução 
da espécie, que levaria milhares de anos.

Com a vantagem obtida pelos lobos, com aquela proxi-
midade, aqueles indivíduos mais afáveis e mais próximos 
dos humanos passaram a receber destes mais alimento, 
tornando-se mais eficientes na luta pela sobrevivência.

Com isso, a docilidade passou a ser uma característica 
que trazia maior sucesso aos lobos, pelo menos àqueles 
que viviam nos arredores das aldeias. Recebendo mais 
alimento, tornavam-se os mais fortes e mais facilmente 
ocupavam a posição de lobos alfas. Como reprodutores, 
passavam essas características às futuras gerações. 
Os machos e as fêmeas mais afáveis recebiam mais 
alimento, tornavam-se mais fortes, assumiam a 
liderança da matilha e se reproduziam mais. Assim, os 
canídeos se tornavam mais dóceis a cada nova geração.

Mais tarde, essa evolução, antes natural, passou a ser 
manipulada pelos humanos, os quais tinham grande 
inteligência para tanto. Selecionavam as fêmeas e os 
machos mais afáveis, mais inteligentes, mais fortes. 
 
A evolução dos canídeos, com os primeiros passos do cão 
doméstico, ocorreu quase simultaneamente à evolução 
humana. Homens e cães nasceram, cresceram e evoluíram 
juntos. Essa amizade teve início há mais de cem mil anos, 
época em que os humanos ainda se arrastavam em sua 
própria evolução. Aqueles humanos foram os primeiros de 
sua linhagem, hoje conhecidos como Homo sapiens.
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Depois que os lobos já estavam domesticados e com a evolução das sociedades humanas, os cruzamentos 
manipulados, que até então buscavam as melhores características de cada animal, como inteligência, força e 
docilidade, passaram a ocorrer para que fossem obtidas características específicas e, até, por questões estéticas, 
dando origem às diversas raças de cães hoje existentes.

Algumas, por serem raças mais antigas, passaram por poucas mudanças e conservam muitas características de 
nossos antepassados. Outras, por terem sido excessivamente manipuladas, perderam as características. Algumas 
raças não são nem sombra do que fomos. Não seriam, sequer, capazes de sobreviver sozinhas.

Em verdade, todos os cães perderam a capacidade de sobreviver sozinhos. Somos dependentes do amparo e da 
proteção humana. Os homens nos tiraram a capacidade de sobrevivência, mas nos deram a segurança e a alegria de 
viver entre eles.

***

Voltando à minha história, nasci no ano de 1800, aproximadamente, numa matilha ainda intacta e protegida. Não 
tínhamos qualquer contato com humanos e vivíamos em estado selvagem. Eu era o filhote mais forte de uma 
ninhada de cinco, todos machos, filhos do casal alfa de uma grande e estruturada alcateia.

Embora fosse um lobo selvagem, naquela época já existiam os cães domésticos, que viriam, no futuro, a ser mansões 
para a minha alma.

Meu pai era o lobo mais forte daquele local. Comandava a matilha com dentes de aço. Liderava as caçadas e assumia 
a responsabilidade no enfrentamento de grandes presas. Ao menor sinal de ascensão de quaisquer dos lobos 
comandados, mostrava os enormes caninos e subjugava o pretendente à coroa. Cresci vendo esse comportamento 
e me espelhando. Com o tempo, foi inevitável, para mim, ambicionar ocupar o lugar de meu pai.

Dois anos mais tarde, eu já era adulto e atingia a maturidade sexual. Tornei-me tão grande e forte quanto meu pai. 
Por algumas vezes, tentei demonstrar dominância e fui severamente subjugado por ele, que, a essa altura, já me 
via como ameaça ao seu reinado.

Nas caçadas, não raras vezes, eu assumia a função do lobo alfa e chamava a responsabilidade pelo confronto direto. 
Ali começava a se impregnar em minha alma o gosto pela caçada e pela vida em matilha.

Não foi minha primeira vida como canídeo, mas ali começava, verdadeiramente, a se desenvolver meu 
espírito de liderança.

Numa noite, após uma caçada bem-sucedida, nós nos deparamos com um grande urso-pardo. O grande predador 
ambicionava, claramente, apropriar-se de nossa presa. Parecia estar faminto e determinado. Um lobo não 
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era páreo para um grande urso-pardo, mas a força da matilha nos encorajou e não 
estávamos dispostos a ceder. O confronto foi inevitável.

O saldo foi um urso e três lobos mortalmente feridos. Entre eles, meu pai, que entregou 
sua vida ali mesmo, sem forças até mesmo para voltar ao grupo. Confrontos dessa 
natureza são muito raros. O instinto de sobrevivência é mais forte, mas, naquela noite, 
o urso faminto atacou, e nós, os lobos, confiamos na força do grupo. Era inverno e a 
comida estava escassa. Aquela presa poderia ser a diferença entre a vida e a morte para 
todo o grupo.

Com a morte do grande macho alfa, as disputas pelo mais alto posto da matilha se 
intensificaram. Eu havia herdado o tamanho e a força de meu pai, e não foi difícil me 
impor e me estabelecer como o novo líder do grupo.

Tornei-me o lobo alfa de uma grande e estruturada alcateia. Tinha o tamanho, a força e a 
coragem para assumir as responsabilidades do posto. Liderei aquela matilha por quatro 
anos. Deixei muitos e muitos descendentes e estabeleci fortes ligações afetivas.
 
Fui destituído do posto de lobo alfa depois que um acidente em uma caçada, com um 
grande bisão, me destruiu uma das patas. Subjugado por um de meus filhos, cedi o 
posto. A matilha, entretanto, não me desamparou. Sobrevivi ainda algumas semanas, 
até entregar minha vida numa noite muito fria de inverno. 

Depois dessa experiência, retornei a este mundo muitas e muitas vezes. Estive na 
Austrália, como dingo, um descendente direto do lobo-cinzento e pai de muitas raças 
de cães domésticos. 

Minha linhagem como dingo tinha origem no Leste Asiático, precisamente na Tailândia. 
Essa linhagem era pura. Não havia passado por seleções e cruzamentos manipulados 
pelos humanos. Permaneceu inalterada, intocada, por pelo menos cinco mil e quinhentos 
anos, até chegar à Austrália. 

Naquele continente, experimentei a vida nômade e solitária. É que os dingos não formam 
matilhas, tal como os lobos. Vivem sós ou em pequenos grupos familiares. Desenvolvi 
técnicas diferentes de caça e sobrevivência, contando com caninos mais desenvolvidos, 
velocidade, força e estratégia.
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Estive também no Chile, como cão abandonado, vivendo de furtar lanches dos 
humanos nas praias, como fazem ainda hoje os ursos em Yellowstone. No Chile, apesar 
do grande número de cães abandonados e soltos pelas ruas, os humanos os aceitam, 
respeitam e até os alimentam. Os cães abandonados do Chile são fortes, saudáveis e 
equilibrados. Se a grandeza de um povo é medida pela forma como trata seus animais, 
o Chile é uma grande nação.

Mais tarde, conheci o outro extremo. Vi-me na Europa, mais precisamente na Itália, como 
Canis lupus familiaris, vivendo em estado selvagem. Os cães abandonados daquele país 
se uniram e formaram matilhas, vivendo nos arredores das cidades. São cães que, pelo 
histórico de maus-tratos, conservam medo dos humanos, passando essa característica 
aos filhotes. Os filhotes nascidos nessas matilhas começam a fazer o caminho inverso do 
de nossos antepassados.

Essa volta ao passado está ocorrendo à custa de muito sofrimento e dor. A maioria 
dos cães abandonados não possui as características físicas necessárias para uma vida 
em estado selvagem e definha a cada dia. Esses cães morrem à míngua, com feridas 
infeccionadas, de fome, sede ou frio. Os homens extirparam dos canídeos a força e a 
capacidade de sobrevivência. Têm agora a responsabilidade de ampará-los. Infelizmente, 
alguns humanos não sabem disso.

Quanto mais apuradas as raças, mais frágeis, mais rápido definham e maiores são os 
sofrimentos experimentados. Na Itália, nasci e vivi como membro de matilha selvagem. 
Ali os cães abandonados já haviam passado por um período de adaptação à vida livre, 
conservando, através dos cruzamentos naturais, características selvagens, recuperando 
parte de seus instintos de sobrevivência.

Embora tenha vivido bastante como canídeo em estado quase selvagem, 
experimentei também, em muitas outras ocasiões, a convivência com humanos. Fui 
cão doméstico na Rússia, na Sibéria e em muitos outros lugares. Era treinado para 
caça. Meu espírito de caçador gritava e eu já nascia sabendo tudo. Fui o melhor em 
muitas vidas e, por isso, usado como reprodutor ou reprodutora. Experimentei, por 
muitas vezes e em muitas vidas, a maternidade, o que me tornava cada vez mais 
dócil. Minhas primeiras experiências como membro de matilhas mistas (homens e 
lobos) foram ótimas e me arraigaram as melhores marcas. Meu vínculo afetivo com 
humanos se estreitava a cada novo ciclo.
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Depois de muitas idas e vindas, cá estava eu novamente 
para mais um ciclo. Nascia, novamente, como lobo 
doméstico, numa cidade do interior de Minas Gerais, 
Brasil, numa fazenda de gado. Filhote macho, sem 
raça definida, branco e com algumas poucas manchas 
pretas, de porte médio. Nessa ocasião, já não vivia em 
estado selvagem. Tinha uma família humana, que me 
adotou logo após a minha separaração de minha mãe.

Minhas experiências como membro de matilhas 
mistas sempre foram muito boas, salvo algumas raras 
exceções. Embora ainda trouxesse em meu espírito os 
instintos de caça, eu me deliciava com as relações de 
afeto com humanos.

Dessa vez, não seria diferente. Eu era um cachorro 
esperto e gostava muito de brincar e de estar com 
humanos. Certamente, tudo caminhava bem e eu teria 
uma ótima vida.

No entanto, depois de algum tempo, senti que algo não 
ia bem. Na verdade, eu não me sentia parte daquela 
matilha. Embora me alimentassem, os humanos não 
me davam a atenção que esperava. Deram-me o nome 
de “Sai”. Pelo menos era a palavra que eu mais ouvia, 
geralmente seguida de um arrastar de botas.

Fui crescendo e, aos cinco meses de idade, estava 
ficando grande e forte. Um dia, vi a movimentação de 
minha família, que se preparava para uma mudança. 
Claro que eu iria com eles para qualquer lugar, mas ali 
era perfeito. Eu tinha espaço para correr, brincar, podia 
interagir com outros cães e até formar matilhas caninas. 
Se pudesse opinar, preferiria ficar por ali mesmo.

Acho que eles adivinharam meus pensamentos, pois 
se mudaram sem mim, como se eu nem fosse parte da 
matilha. Demorei dois dias até perceber que estava por 
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minha conta e risco. Comecei a vagar pelas casas vizinhas, buscando amizade com 
outros cães ou outros humanos. Era ainda filhote e não sabia me sustentar sozinho. 
Os sinais da desnutrição começaram a aparecer, deixando à mostra as costelas.

Numa manhã, tentei aproximação com um humano que me estendeu os 
braços. Seu nome era Fabiano. Era um rapaz jovem e me convidou a segui-lo. 
Fui sem hesitar. Cheguei a uma fazenda onde havia muito espaço, muita mata e 
muita água. Recebi comida, que aceitei com a gulodice de um cão abandonado 
e faminto. Saciada a fome, pude observar o lugar, que parecia um paraíso. O 
cheiro que vinha da mata me trazia todas as lembranças. Era cheiro de mato e 
de animais. Meus instintos logo se afloraram.

Aquela fazenda era pouco movimentada. Eu era ainda filhote. Deram-me o 
nome de Snoopy, graças a uma mancha preta que me cobria uma das orelhas 
e o olho. Depois de alguns dias, eu me vi ambientado àquele lugar. Moravam 
ali apenas dois humanos, mas, durante alguns poucos dias, a fazenda recebia 
novos moradores. Fiquei então conhecendo aqueles que viriam a ser a minha 
matilha, pelo menos nos dias em que estivessem por ali. Havia um filhotinho 
muito pequeno e até outra cadelinha.

O filhote humano não tinha mais que dois anos. Juntando a energia dele com 
a minha, a festa estava completa. Éramos dois filhotes crescendo juntos. A 
perfeita repetição, ou uma versão atual, de histórias iniciadas há cem mil anos. 
Desde os primeiros contatos, percebi que aqueles humanos viriam a ser meus 
melhores amigos.

Como eu crescia rapidamente e ele era muito pequenino, às vezes, eu exagerava nas 
brincadeiras e, sem querer, machucava-o. Ele corria e eu o perseguia, agarrando-o 
pelas fraldas e jogando-o no chão. Afinal, eram meus instintos de caçador se 
aflorando. Mas nunca fui repreendido por isso. Não me faltavam comida nem 
carinho. Aquela era a matilha ideal. Só lamentava não ser minha em tempo integral. 
Eles moravam longe e vinham àquela fazenda poucos dias na semana.

Se com os humanos a interação foi instantânea, com o outro cachorro 
da matilha, as coisas não iam bem. Ela era linda. Uma cadelinha branca, 
pequena, pelagem espessa, mas nem parecia cachorro. Dormia dentro de 
casa e não queria nem saber de explorar o ambiente. Devia ser um daqueles 
casos de cães fabricados que sequer seriam capazes de sobreviver sozinhos. 
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Tentei chamá-la muitas vezes para me acompanhar, 
mas ela nem se movia e demonstrava claramente não 
entender meus sinais. 

Seu nome era Kika. Não se aproximava nem deixava 
que eu me aproximasse. Tinha um cheiro distinto dos 
cachorros que eu conhecia. Era muito diferente de mim. 
Nela não havia nem sombra do lobo que fomos. Desde 
pequena, foi treinada a interagir com outros animais 
que, para mim, eram apenas presas.

Acabei me acostumando e respeitando sua indiferença. 
Éramos membros de uma mesma matilha, ligados 
pelo amor aos mesmos humanos, mas mantínhamos a 
necessária distância.

Durante os dias em que minha matilha humana não 
estava presente, eu acompanhava aquele rapaz que 
havia me convidado a morar ali. Eles me chamavam 
sempre que iam trabalhar, como se quisessem me 
ver por perto. Por mim, tudo bem. Eu só precisava 
me deitar em uma sombra e ficar por ali, às vezes 
levantando o focinho e captando algum cheiro no ar.

Além de mim, naquela fazenda havia alguns outros 
animais maiores, como cavalos e bois. Era uma 
fazenda, mas muito diferente daquela onde vivi os 
primeiros meses. Alguma energia diferente havia 
naquele lugar. Os bichos pareciam mais felizes. Todos 
tinham nomes e viviam tranquilos, como se soubessem 
que nada os tiraria daquela boa vida. Nem mesmo a 
Laranja, a vaca da fazenda, demonstrava insegurança, 
como se não precisasse cumprir metas e soubesse que 
jamais seria abatida.

Depois de um tempo, descobri por 
que havia sido levado para aquele 
lugar. Antes de mim, moravam 
ali alguns carneiros que foram 
abatidos por duas onças-pardas.

Minha função ali seria a de manter 
as onças longe da casa, dos animais 
e de minha matilha humana. Por 
isso, os trabalhadores faziam tanta 
questão de minha companhia 
quando se afastavam da casa. Eu 
era um cão de trabalho.

18
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Não poderiam ter-me dado melhor função. 
O lugar era uma área muito preservada que 
abrigava muitos animais. Mais tarde, aquele 
espaço viria a se tornar um santuário de 
animais, mas eu não viveria para ver, pelo 
menos naquele ciclo.

Eu cresci forte e ali dava vazão aos meus 
instintos primitivos. Podia correr pela mata, 
latir, perseguir presas e descansar quando 
me conviesse. Tinha cama quente e seca, 
mas preferia dormir ao relento.

Parecia que aquele lugar havia sido feito para 
mim. Eu tinha mesmo era vida boa.
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Em minhas incursões pela mata, deparava-me com vários animais, mas onças, nunca vi. 
Os carneiros nunca mais voltaram, e o meu cheiro, diziam os humanos, era suficiente 
para manter longe os felinos. Os bichos mais perigosos eram as cascavéis, mas delas eu 
mantinha distância. Sabia, por instinto, que não deveria me aproximar. Também evitava 
morder sapos, que tinham um gosto insuportável.

Eu era um cão de trabalho que não precisava fazer nada, além de ficar por ali, marcando 
território. Era a vida que pedi ao Deus dos animais. Era equilibrado e feliz, mas sentia 
falta de mais membros caninos naquela matilha.

Quando minha verdadeira família humana aparecia, a monótona vida se transformava. 
Eu recebia mais atenção e até era convidado a grandes caminhadas pela mata. Minha 
interação com aquela família era intensa. Não me subjugavam e me permitiam ser líder. 
Além do afeto que recebia, tinha uma vida completamente livre. Tomava água no riacho, 
ou na lagoa, e banho quando me convinha. Eu era um cão doméstico, membro de uma 
matilha mista, vivendo as delícias da vida selvagem sem os perigos dela.
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Certo dia, numa dessas caminhadas, estávamos eu e minha matilha mista. Caminhávamos pela mata quando percebi 
a presença de uma cascavel que se escondia no interior de um abrigo onde as crianças estavam prestes a entrar.

Imediatamente, dei um sinal e mostrei o perigo ao meu dono. Com isso, evitei um acidente com as crianças e conquistei 
ainda mais respeito e admiração dos humanos. Fui reconhecido como o herói daquela matilha. Tudo caminhava muito 
bem. Eu não tinha motivos para me queixar, mas, ainda assim, me faltava um bom companheiro canino.

Numa tarde, o rapaz que me resgatou apareceu trazendo mais um resgatado. Tinha sido escolhido para me fazer 
companhia. Afinal, eu merecia. Era o Tiguim, um vira-lata pequeno. Como aquele cachorrinho poderia servir de 
companhia para mim? Aquilo nem parecia cachorro, de tão pequeno. Mas eu devia ter paciência. Afinal, ainda era 
filhote e poderia crescer. Ele também se deu muito bem em nossa matilha.

O tempo passou, ele cresceu, mas só um pouquinho. 
O Tiguim era mesmo um pedaço de cachorro. Ele era 
meu amigo. Brincávamos, corríamos, latíamos e nos 
sujávamos muito. Mas companheiro de caçada ele não 
era. Não se afastava da casa por nada. Melhor assim. Se 
um predador maior aparecesse, ele seria apenas mais 
um a precisar de minha proteção.
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Foi aí que percebi que a implicância da Kika não era 
comigo. Ela não gostava mesmo era de outros cães. 
Também do Tiguim mantinha distância. Afinal, o que ela 
achava que era? Não se considerava um cachorro? Corria 
de medo quando um de nós se aproximava.

Mas a vida seguiu assim mesmo. Eu e Tiguim éramos 
inseparáveis quando estávamos na sede. Quando eu me 
embrenhava na mata, entretanto, tinha de ir sozinho. 
Ele não saía dos arredores da casa.

Em uma manhã, meu dono humano apareceu trazendo 
mais um cachorro. Seu nome era Spirit. Foi encontrado 
perdido numa rodovia movimentada, seguindo as 
pessoas. Aquele, sim, tinha porte e poderia dar um 
ótimo companheiro de caçada. Era grande, bem maior 
que eu. Tinha pose e era altivo. Tratava-se de um 
Golden Retriever puro.

Logo fizemos amizade. Mas o que o Spirit tinha 
de grande, tinha também de preguiça. Ele mal 
conseguia andar. Antes de cair nas ruas e ser 
resgatado, vivia numa casa, confinado em um espaço 
muito pequeno. Por isso não tinha resistência para 
correr e andar longas distâncias. Ele logo fez grande 
amizade com o Tiguim, que tinha o temperamento 
mais parecido com o dele. Os dois brincavam em 
volta da casa e eu acabava ficando de lado. Nenhum 
deles se dispunha a me acompanhar para a ronda 
diária pela mata.

Tenho de admitir que o Spirit era muito melhor 
companheiro para os humanos. Ele os seguia 
incondicionalmente e não se desviava por nada. Não 
entendia como um cão poderia manter-se calmo, 
mesmo diante de uma trilha de cheiro.

Muitas vezes, saíamos em grupo, para longas 
caminhadas pela mata. Lá chegando, quando farejava 
algum rastro, nada me tirava dele e eu acabava 
deixando meus donos sozinhos. Literalmente, no mato 
sem cachorro. Já o Spirit era diferente. Nenhum cheiro 
o tiraria do lado dos humanos. Ele os acompanhava em 
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qualquer lugar, até dentro d’água. Aquele cachorro era estranho. Ficava 
mais tempo dentro d’água que fora.

O Tiguim e o Spirit eram ótimos amigos, mas eu queria mesmo um 
bom companheiro de caça. Um cão que conservasse, ainda, os mesmos 
instintos caçadores que eu trazia impregnado em minha alma. 

Um dia, decidi que eu mesmo cuidaria de me arranjar a companhia 
ideal. Afinal, depois de duas tentativas frustradas, não poderia mais 
confiar aos humanos a missão de me arranjar um companheiro.

Numa tarde, seguindo trilha de uma paca, encontrei outro cão farejando 
a mesma trilha. Embora não o tivesse reconhecido, era meu irmão de 
ninhada. O Luco tinha se perdido. Havia passado pelo mesmo histórico 
de abandono e vivia por sua própria conta. Não confiava em humanos 
nem se aproximava deles. Ficamos juntos na mata por três dias, até 
que decidi voltar para a fazenda. O Luquinho me acompanhou. Na 
fazenda, sempre havia comida disponível. Nos últimos dois dias, nós 
não havíamos conseguido caçar e estávamos famintos. 

Quando lá chegamos, fomos recebidos pelos amigos Tiguim e Spirit, 
que acolheram bem meu novo amigo Luquinho. Nos dias que se 
seguiram, o Luco ficou por ali, experimentando a boa vida naquela 
fazenda e demonstrando ter gostado do lugar. Quando minha matilha 
humana chegou, em poucas horas, conseguiram se aproximar dele 
e dar-lhe as boas-vindas. Ganhou algumas vacinas e um tratamento 
contra parasitas, sinal de que foi mesmo bem aceito por todos. 

Ele não se aproximava de humanos. Era 
arredio. Mas, naquelas pessoas, sabia 
que poderia confiar. Minha alegria estava 
completa. Nossa matilha mista era perfeita. 
Eu tinha amigos fiéis em casa, humanos com 
os quais poderia sempre contar e um ótimo 
companheiro de caça. Luquinho era um 
grande caçador. Tinha muita experiência e 
me ensinou ainda muito mais.
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Nós éramos cães verdadeiramente rústicos. Tínhamos 
intactos os instintos que nos permitiam sobreviver 
sozinhos. Não que precisássemos deles, mas aquela 
vida era perfeita. 

Um dia, ao voltarmos de uma caçada, sentimos falta do 
Tiguim. Ele havia sido atacado por um animal selvagem 
e seu corpo foi rapidamente consumido ali mesmo, na 
mata próxima da casa. 

Embora não se aventurasse nas caçadas, ele era metido 
a valentão e, às vezes, entrava correndo na mata 
próxima, afugentando qualquer animal estranho que 
por ali passasse. Normalmente, eu estava também 
junto. Mas naquele dia eu estava longe e não pude dar- 
-lhe a retaguarda tão necessária. 

Foi um baque para todos nós. Minha matilha humana, ao 
saber do desaparecimento do Tiguim, espalhou cartazes 
com fotos dele, mas não adiantou. Os humanos pensavam 
que ele havia fugido, mas eu sabia que ele jamais sairia dali. 
Foi então a vez de o Spirit ficar sozinho, já que ele não 
nos acompanhava e nós passávamos a ficar cada vez 
mais dias enfronhados na mata. 

Para fazer companhia ao Spirit, veio para a fazenda o 
Jack. Deram-se muito bem, mas poucos dias depois os 
dois decidiram partir juntos. Spirit e Jack se foram. Os 
dois eram fisicamente muito diferentes. O Jack era um 
mestiço de Basset, preto e amarelo, pequeno, e o Spirit, 
um Golden Retriever puro. Certamente encontraram 
novo lar. Nossos donos procuraram por eles por muitas 
semanas, mas não os acharam.

Continuamos ali, Luquinho e eu, morando naquela 
fazenda, parte de uma matilha mista perfeita, mas 
passando a maior parte do tempo pelas matas, como 
cães selvagens. A diferença era que tínhamos uma cama 
quente e boa ração, para descansar e repor as energias 
perdidas com caçadas difíceis. Quando sentíamos falta 
de contato humano, voltávamos para a fazenda, onde 
recebíamos afeto. Era uma vida perfeita.

Algum tempo depois, arrebanhamos mais um cão 
para nossa matilha. O Leão era um mestiço de 
pastor-alemão, muito grande e forte. Ele morava 
em uma casa próxima. Nós saíamos da fazenda, o 
encontrávamos no meio do caminho e seguíamos 
para as nossas andanças. Caçávamos pelas matas e, 
às vezes, nos divertíamos com algumas galinhas de 
fazendas vizinhas. Na falta de caça, as galinhas nos 
serviam bem. Infelizmente, esse hábito passou a 
desagradar a alguns humanos, que decidiram dar fim 
aos cães que matavam suas galinhas.
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Numa tarde, depois de muitos dias de andanças, conseguindo comida aqui e ali, deixamos 
o Leão em casa e seguimos para a fazenda. No dia seguinte, não mais encontramos nosso 
companheiro, que havia morrido envenenado, alguns minutos depois que o deixamos em 
casa. Ele havia comido algum petisco deixado para nós, recheado de veneno.

Todos sentiram muito a falta do Leão, principalmente seus donos humanos. Ele era um 
cachorro muito especial e deixou muita saudade. Era ótimo nadador e gostava de pular 
na lagoa atrás de qualquer coisa que seus humanos lhe jogassem. Algumas coisas, porém, 
não estão sob nosso controle. Seus donos humanos jamais o esqueceram. Ainda hoje 
lamentam sua morte.

A vida seguiu e nós, Luco e eu, continuamos morando ali naquela fazenda, passando mais 
tempo nas matas do que na sede. Passávamos, às vezes, dez ou quinze dias sem aparecer, 
nem mesmo para filar a ração que estava sempre à nossa disposição. 

Mais alguns meses após a morte de nosso amigo Leão, e aí chegou a minha vez de me 
despedir da vida. Eu encontrei um petisco delicioso, que parecia ter sido deixado ali para 
mim. Comi com a gulodice própria de um cão sem dono, embora não fosse o meu caso. 
Quase imediatamente comecei a sentir muitas dores e deitei ali mesmo, sem forças para 
voltar para casa. Entreguei minha vida naquele pedaço de carne envenenado.

O Luquinho voltou para a fazenda. Ao notarem que o Luco havia voltado sozinho, meus 
donos já sabiam o que teria acontecido e nem se deram ao trabalho de procurar por mim. 
Eu encerrava mais um ciclo. Foram apenas dois anos e meio de vida, mas os últimos 
dois anos foram os melhores que já tive. Ainda não tinha experimentado uma relação 
afetiva com humanos com tamanha intensidade. Sentia que deixaria muita saudade. 

O Luquinho continuou ali alguns dias e depois partiu, apesar da afeição que recebia de 
nossa matilha humana. Ele era um caçador de vida livre e precisaria partir e encontrar uma 
nova matilha.

Algum tempo depois, meu dono humano encontrou o Luco em uma estrada próxima 
à fazenda. Eles se olharam, reconheceram-se e se cumprimentaram com alguns 
afagos. Mas nem assim o Luquinho quis voltar para a fazenda. Na mesma estrada, 
alguns metros à frente, outro cão esperava por ele. Um cão sem raça, marrom, grande 
e forte. Era seu novo companheiro de caçada. O novo amigo que havia me substituído. 



26

Depois de alguns minutos, um sinal de seu novo 
amigo canino, imperceptível para os humanos, 
dizia que já era hora de seguir. Luquinho preferiu 
continuar sua vida selvagem. Despediu-se de nosso 
antigo dono com uma última lambida e partiu, 
seguindo seu novo companheiro, sem nem mesmo 
olhar para trás. 

Aquele encontro, para o meu dono humano, foi 
muito intenso, já que trouxe todas as lembranças de 
minha curta passagem pela fazenda e por suas vidas.
Naquela ocasião, eu já me preparava para mais um 
nascimento.  

Aquele encontro entre o Luquinho e meu dono 
desencadeou neste uma grande saudade. Foi aí que 
senti, pela primeira vez, a força de uma oração. Um 
pedido muito especial havia sido dirigido ao alto. 
Um pedido para que eu voltasse para aquela matilha. 
Eu não imaginava que era tão estimado. Cheguei a 
me arrepender de ter passado tanto tempo pelas 
matas. Pensei que poderia ter aproveitado mais 
aquela amizade.

O importante, porém, era que a forma como o pedido 
foi feito e a intensidade com que foi recebido garantiu a 
graça de ser atendido.

Meus protetores fizeram com que chegasse a mim a 
certeza de que eu voltaria. Minha ansiedade de voltar 
para aquele lugar e à vida de caçador era grande. Eu 
quase não me continha de alegria.

Mas eu estava errado. Algumas mudanças 
significativas estavam para acontecer. Eu iniciaria 
uma nova fase em meu caminho evolutivo. Iniciaria 
ali o meu processo de humanização. 

Não voltaria como caçador. Aquela fazenda estaria sendo 
preparada para se transformar em um santuário para 
reintrodução de animais silvestres e, nesse ambiente, não 
haveria espaço para um cão caçador. Muita coisa precisaria 
mudar, e as mudanças não foram pequenas. Eu voltaria 
como fêmea e meus instintos de caça seriam extirpados.

Ainda assim, a saudade de minha matilha humana 
era grande e eu estava disposto a qualquer coisa para 
voltar a viver e conviver com eles. Não me importava 
perder meus instintos, desde que pudesse contar 
com bons humanos para me conduzir. Percebi, pela 
movimentação de meus protetores, que eles cuidariam 
de me aproximar de meus antigos donos e também 
fariam com que eu fosse reconhecido por eles.

Sabia que, sem os instintos de caçador, não teria como 
sobreviver sozinho. Eu precisaria fazer parte não mais 
de uma matilha mista, mas de uma família humana. 
 
Lembrei-me da Kika, uma cadelinha de raça pura, frágil, 
sem nenhum instinto de caça e totalmente dependente 
dos humanos. Cheguei a temer o futuro. Não queria 
voltar assim, tão dependente.

Mas as mudanças não seriam tão drásticas. A Kika já 
estava em processo avançado de humanização e eu 
apenas iniciava o meu. Mesmo sem os instintos de caça, 
ainda viveria as delícias da vida de um cão.

Depois de um período de preparação, voltei como uma 
cadelinha sem raça definida, branca, com as orelhas 
pretas e cheia de pintas pretas. Fisicamente, era 
parecida com minha última mansão. Nos primeiros dias, 
conhecia apenas minha mãe, que vivia em um espaço 
muito pequeno, confinada em um terreiro cimentado. 
Definitivamente, aquela não era a vida que eu esperava. 
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 Algumas semanas depois, fui separada de minha mãe e adotada por uma família 
humana. Recebia afeto, comida e água. Parecia que as coisas iam bem, mas, depois 
de algumas semanas, eu havia crescido mais que os humanos desejavam e passei a 
ser mantida permanentemente amarrada a uma corda, num espaço pequeno. Não 
acreditava que aquilo pudesse estar acontecendo. Não era o que eu merecia. Não 
reconhecia, naquele ambiente, nenhum dos meus companheiros de minha última 
vida. Começava a acreditar que a vida não me seria tão generosa. Vivi nessas 
condições por alguns meses. Não faltavam comida e água, mas, definitivamente, 
eu não era feliz.

Numa tarde, decidi que não queria mais viver naquelas condições. Consegui me 
desvencilhar das cordas que me prendiam e rompi o portão que me confinava. Ganhei as 
ruas e me tornei uma cadela de rua. Saí andando sem rumo. Andei por horas, até cair de 
cansaço no fim do dia, passando minha primeira noite ao relento.

Acordei no dia seguinte. Estava faminta e não tinha noção de onde procurar por comida. 
Percebi que havia mesmo perdido os instintos de caça. Precisaria contar com a ajuda de 
alguém. Saí à procura e andei quase o dia inteiro, atravessando ruas, praças, lotes vagos, 
revirando lixo e comendo tudo que conseguisse mastigar.

Cheguei a uma rua calma, sem movimento, e segui andando pela calçada, já 
desanimada. Ao passar por uma grade, fui atacada por uma cadelinha pequena, 
que avançou com toda sua ferocidade, demonstrando claramente que não me 
queria por ali. Parei diante da grade e percebi algumas pessoas dentro da casa, 
andando em minha direção. Até aquele momento, ainda não havia sido hostilizada 
nas ruas e não tinha medo de humanos.

Eles se aproximaram da grade e começaram a me afagar. Aceitei aquele carinho e 
fiquei por ali, apesar dos latidos insistentes da cadelinha branca que estava do lado 
de dentro da grade. Alguns minutos depois, as pessoas abriram a porta da casa, 
chamando a pequena esbaforida para entrar, pedindo-a que parasse de latir. Eles a 
chamaram pelo nome: Kika.

Naquele momento, parece que um estalo me acordou. Reconheci imediatamente aquela 
cadelinha e as pessoas. Eram a Kika e minha matilha humana. Eles estavam prestes a 
entrar na casa e fechar a porta, deixando-me na rua. Eu estava fisicamente em ótimas 
condições e não parecia estar abandonada. Algo parecia me incentivar, indicando-me o 
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que fazer. Eu tentei atravessar a grade com toda a força 
que ainda me restava. Mas eu era uma cadela de grande 
porte e não havia a menor possibilidade de passar 
por aquela grade. Mesmo assim, continuei tentando, 
desesperadamente.

Os humanos então se assustaram com a cena inusitada e 
passaram a me observar. Eu continuava freneticamente 
empurrando meu corpo contra a grade, como se 
implorasse para entrar. 

Eles entenderam meus sinais e abriram o portão, 
deixando-me entrar, mesmo com os protestos da Kika. 
Recebi comida, água, muito carinho e passei aquela 
noite naquela casa. 

No dia seguinte, fui levada a uma clínica veterinária, onde 
permaneci por quatro dias. Foram dias angustiantes, 
embora estivesse muito bem tratada.

Passado esse período de internação, já com as vacinas 
em dia e com os exames indicando ótima saúde, voltei 
para aquela casa, onde fiquei durante alguns dias. Os 
humanos não me reconheceram. Tiraram algumas 
fotos minhas, que foram espalhadas, procurando meus 
donos ou pessoas que se dispusessem a me adotar. 

Eu não sabia bem o que estava acontecendo. Mas o fato 
é que ninguém apareceu para me ver e eu fui ficando. 
Na casa existiam também alguns animais silvestres 
domésticos e, quando os vi, senti vontade de brincar. 
Percebi que meus instintos de caça haviam mesmo 
desaparecido. Eu agora me dispunha a brincar com um 
coelho, sem esboçar qualquer agressividade.

Cada dia que passava, mais eu me aproximava daquelas 
pessoas. Eu já não tinha mais dúvida de quem eram. 

Faltava, agora, que eles me reconhecessem, para 
que fosse definitivamente integrada àquela família. 
Ainda precisaria conquistar a amizade da Kika. Afinal, 
de todos daquela casa, ela foi a única que me rejeitou 
desde o início.

Um dia, meu dono tentou me levar para passear, 
colocando em mim uma coleira e guia. Eu havia 
passado os primeiros meses de vida amarrada 
a uma corda e aquela coleira me trazia as piores 
lembranças. No início, resisti muito, mas com o 
tempo e com muita paciência de meus novos donos 
percebi o quanto era bom passear na coleira. Ali eu 
podia extravasar minha liderança. Os humanos me 
permitiam ser líder e eu não dispensei. Andava na 
coleira, mas sempre à frente e quase arrastando 
quem estava do outro lado da guia.

Em uma tarde, meu dono sentou-se ao meu lado, 
no terreiro, me abraçou e disse baixinho: “Snoopy, 
se for você, nos dê um sinal. Para mim, não 
precisa”. Snoopy não era o meu nome. Naquela 
ocasião, eu já me chamava Pintada, mas mesmo 
assim entendi o recado. Acho que eles começavam 
a me reconhecer.

No dia seguinte, minha dona humana veio passar 
algum tempo comigo no terreiro, como fazia todos 
os dias. Eu brincava com o Guilherme, que era 
aquele mesmo garotinho que conheci lá na fazenda, 
mas, agora, um pouco mais crescido. Enquanto 
brincávamos, sua mãe ficava vigiando, para 
impedir que eu fosse excessivamente estabanada 
e machucasse o menino. Ela tinha razão. Eu era 
mesmo muito estabanada. Essa característica me 
foi permitido conservar, até para que eu pudesse 
ser reconhecida.
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Minha dona sentava-se no terreiro e ficava ali observando. E novamente, como se meus protetores estivessem 
me conduzindo, saí andando despretensiosamente pelo terreiro, dei a volta em minha dona, cheguei por trás 
sem que ela percebesse e dei-lhe uma lambida que começou na nuca, passou por trás da orelha e terminou no 
queixo. Essa era a minha assinatura na relação com minha matilha humana em minha última vida. Ela levou as 
mãos para enxugar o molhado e reclamou: “Ai, Snooooopyyy!”

Ela nem percebeu que havia me chamado de Snoopy, mas acho que ela também começou a me reconhecer. Desse 
dia em diante, todos passaram a me observar e perceber os pequenos sinais de minha vida anterior. Finalmente, 
senti que estava definitivamente integrada àquela família. Havia encontrado meu lugar.

                                     
Passei a viver naquela casa, como parte daquela família. Recebia atenção, afeto, boa ração, água fresca, muitas e 
muitas vacinas e tudo mais que um cão sem o instinto de caça precisa.

29



30

Alguns dias depois, meu dono chegou com uma casinha de madeira e me disse: “Esta 
casinha já foi sua. Veja se reconhece”. Eu entrei e senti muitos cheiros diferentes, que me 
lembravam os antigos amigos. Senti cheiro do Spirit, do Tiguim, do Luco e de todos os 
outros que passaram pela fazenda. Embora apagados pelo tempo, ainda estavam lá. Senti 
também o meu próprio cheiro, como Snoopy, em minha última passagem pela vida. Senti 
o cheiro de mato e da terra daquela fazenda. 

Aninhei-me dentro da casinha e me senti calma e protegida. Foi aí que meu dono colocou 
metade do corpo para dentro da casinha e me disse no ouvido: “Qualquer dia eu te levo para 
passear na roça. Acho que você vai gostar de voltar lá”. Eu não entendi bem as palavras, 
mas, pela energia, ele deve ter dito alguma coisa muito, muito boa.

Alguns dias depois, chegou por ali outro cachorrinho. 

O Floquinho era um cãozinho branco, pequeno. Estava muito assustado. Foi encontrado 
pelo meu dono em meio a uma chuva forte. Ele passou a noite ali e partiu no dia seguinte, 
já com destino ao novo lar.

Dias mais tarde, outro Floquinho, também filhote, muito parecido com o primeiro, chegou 
a nossa casa. Este havia sido jogado para fora de casa em uma manhã de domingo, aos 
chutes, pelo próprio dono. Estava muito assustado. Algumas crianças presenciaram o 
que havia acontecido com aquele cachorrinho, pegaram-no e começaram a cuidar dele. 
Ao chegarem a casa, foram impedidas por seus pais de entrarem com o cãozinho. Sem 
coragem de deixar o Floquinho, permaneceram na rua, sem entrar em casa, nem mesmo 
para comer. No final da tarde, bateram à nossa porta com o cãozinho nos braços, contando 
sua história e dizendo que não teriam mais como continuar cuidando dele. Também ficou 
apenas um dia e partiu. 
 
Depois dos Floquinhos, vieram o Índio, o Bidu e muitos outros.

O Índio era um cão sem raça, de porte grande, preto e branco. Devia ter algum parentesco 
comigo. Ele vivia nas ruas e se mostrava manso. Mesmo sem resgatá-lo, meus donos 
tiraram algumas fotos dele e o anunciaram, na esperança de que alguém o aceitasse e 
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ele pudesse ser resgatado. Em um dia, alguém atendeu 
ao apelo, dispondo-se a adotá-lo. Depois disso, meus 
donos saíram à sua procura. Somente o encontraram 
dois dias depois e disputaram-no com a carrocinha, que 
estava rondando pelo bairro. Foi um final feliz. 
 
O Bidu era um Poodle cinza muito esperto, que foi 
também rapidamente adotado.

Percebi que por ali passariam muitos outros cães que 
meus donos recolhiam, cuidavam e entregavam a 
outras famílias. Alguns ficavam apenas um dia, outros, 
algumas horas, e outros ficavam mais tempo. Senti 
que minha vida naquela casa seria muito intensa. Eu 
passaria a acompanhar e até participar diretamente da 
recuperação de muitos cães.

Meu temperamento era ideal para esse trabalho, já 
que me relacionava muito bem com todos os cães que 
passavam por lá. 

Pela grade, conheci muitos outros cães que viviam nas 
ruas e que, às vezes, costumavam aparecer para comer 
a ração que meus donos deixavam na calçada.

Todos eles tinham histórias de abandono e maus-tratos. 
Muitos estavam desnutridos e doentes. A maioria acabava 
se recuperando e conseguindo novos lares. Outros não 
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sobreviviam sequer aos primeiros exames. Vi muitos cães 
passarem por nossa casa. Chegavam e partiam.

Um dia, conheci a Clarinha. Era uma Poodle branca, 
parecida com a Kika. Quando a vi, percebi o quanto 
alguns humanos poderiam ser ruins e o quanto um 
processo de humanização pode ser doloroso.

A Clara foi encontrada por meu dono em uma rua 
próxima de nossa casa. Ela estava deitada em um 
canto, esperando pela morte. Estava muito suja, com 
os olhos encobertos de pelo e sujeira endurecida, o que 
lhe causou uma inflamação grave não curada. Não era 
possível sequer saber se ela tinha os olhos ou se haviam 
sido arrancados. Tinha uma acentuada degeneração 
das juntas das pernas e não mais andava. Estava sendo 
comida viva por pulgas e carrapatos. E, como se já não 
bastasse, seu sangue estava infectado por um parasita 
que causa uma doença muito ruim, conhecida como 
“tristeza canina”.
 
Tudo indicava que seria um daqueles casos que não 
teriam solução. Ela havia sido deixada ali para morrer de 
fome, sede e frio. Não andava nem enxergava e, assim, 
não poderia procurar comida ou água. Seu fim trágico 
estava anunciado. Ela era uma Poodle em processo 
avançado de humanização. Não possuía os instintos 
de sobrevivência e veio ao mundo completamente 
dependente dos humanos. Deixá-la sozinha foi uma 
covardia, para não dizer outras coisas.

Resgatada, ela ficou internada por dois meses. A 
infecção nos olhos foi totalmente curada, o problema 
das articulações mostrou-se incurável, mas controlável 
por meio de fortes medicamentos que ela teria de tomar 
pelo resto da vida. Os parasitas foram controlados.

Apesar de todo esse sofrimento, ela foi curada, recebeu 
alta médica e foi adotada por uma pessoa muito, muito 

boa. Viveu os últimos anos de sua vida em companhia 
da Eny, sua dona humana, sendo muito bem tratada, ao 
lado de outras duas companheiras caninas.

Quando foi adotada, achei que não mais a veria, mas a 
vida nos proporcionaria ainda alguns encontros.

A diferença mostrada nas fotos parece grande. De fato, 
pensando no que era aquela cadelinha no dia do resgate 
e como ela estava quando foi adotada, é difícil acreditar 
que seja o mesmo cão. A primeira foto abaixo foi tirada 
depois de mais de trinta dias de internação e tratamento.
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Conhecer a Clara e sua história me deixou muito apreensiva 
quanto ao processo de humanização. A proximidade com 
os humanos poderia ser muito prazerosa, mas poderia 
também trazer muito sofrimento. Aprendi que nem todos 
os humanos são bons, que vir ao mundo sem os instintos 
de caça e cair nas mãos de humanos maus seria o pior que 
poderia acontecer a uma alma canina.

A Clara era um daqueles casos cuja recuperação ninguém 
acreditava ser possível. Ela foi uma guerreira na luta pela 
vida e mostrou que sempre vale a pena viver.

Outros cães em melhores condições que ela não 
sobreviveram. O Mendigo, a Mel e o Tico estavam muito 
doentes, com leishmaniose e cinomose, e não puderam 
ser salvos. O TJ foi socorrido após um atropelamento 
grave e morreu minutos depois, de hemorragia interna. 
O Pingo, ou Paul, como foi chamado na clínica, teve 
também o primeiro diagnóstico de leishmaniose e estava 
aguardando alguns outros exames mais aprofundados 
quando morreu numa manhã de segunda-feira. A Tuca foi 
encontrada por meu dono em trabalho de parto em uma 
avenida. Foi operada às pressas, mas não sobreviveu.

Vendo tudo aquilo, percebi o quanto me arrisquei 
fugindo de casa para tentar a vida nas ruas. Claro que 
estava sendo guiada e tinha destino certo. Ainda assim, 
sinto um arrepio de pensar no que poderia ter passado 
se continuasse vivendo nas ruas. 

Eu entrei no cio poucos dias depois que cheguei a minha 
atual casa e passei intocada por essa fase.

Mais tarde, vim a conhecer minhas amigas Glorinhas.
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As Glorinhas eram duas cadelinhas pretas, sem raça 
definida, que viviam sempre juntas pelas ruas. Elas 
iam todos os dias no portão de nossa casa, comer a 
ração que meus donos lhes ofereciam. Eram tantos 
os cachorros que passavam pela vida de meus donos 
que era difícil escolher nomes diferentes. Elas 
acabaram recebendo o mesmo nome, mas, para 
diferenciá-las, ficou Glória e Glorinha.

Todas as noites, eu me deitava na varanda e observava 
o movimento da rua. Quando elas apareciam, eu dava 
o sinal e meus donos vinham com a ração. Naquela 
ocasião, as duas já estavam prenhas e, vivendo nas 
ruas, esperavam por um parto difícil, em um buraco 
escavado em algum lote vago. O cio nas duas ocorreu 
com diferença de dez dias, primeiro a Glorinha e 
depois a Glória.

Glorinha era uma cadelinha de pelo médio, toda preta, 
pesando uns dez quilos. A Glória era uma mestiça 
de Basset, também preta. Era mais velha e tinha as 
perninhas curtas.
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As duas não se separavam e dividiam a comida, sem qualquer sinal de agressividade.

Quando faltavam dez dias para o nascimento da 
primeira ninhada, a Glorinha foi vítima de um daqueles 
humanos que não gostam de cachorro e que parecem 
ter vindo ao mundo para causar dor e sofrimento.

Eles lhe jogaram grande quantidade de água fervente, o 
que lhe causou uma profunda queimadura, ficando com 
metade do corpo em carne viva.
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Como as Glorinhas não se desgrudavam, meus donos 
decidiram resgatar as duas juntas e levá-las para a 
mesma clínica veterinária, para onde costumavam 
encaminhar os casos mais graves. Ali ficariam internadas 
até o nascimento dos filhotes, e a Glorinha poderia ter 
as feridas tratadas.

Ela, especialmente, precisaria de acompanhamento 
veterinário vinte e quatro horas por dia, para que, 
na hora de dar à luz os filhotes, o colar que a impedia 
de interferir nas feridas fosse retirado e ela pudesse 
fazer o próprio parto. Foram feitos os exames de 
ultrassonografia, para descobrir a idade exata dos fetos 
e, assim, intensificar a vigilância quando os filhotes 
estivessem por nascer. Foi aí que também se descobriu 
o tamanho da ninhada. Glorinha teria seis filhotes, e a 
Glória, três.

Dez dias depois, a ninhada da Glorinha nasceu bem, 
apesar dos ferimentos e do sofrimento da mãe. 
Foram seis filhotes, todos fortes e saudáveis. Mesmo 
queimada e sentindo muitas dores, Glorinha assumiu 
a responsabilidade de amamentar seus filhos e de 
mantê-los vivos, até que não precisassem mais dela e 
fossem adotados.
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Três dias depois do nascimento da ninhada da Glorinha, 
deu entrada na clínica a Tuca, uma Poodle preta, em 
trabalho de parto. Ela foi encontrada por meu dono 
em uma avenida, com o primeiro filhote já entalado e 
morto. Devia estar há horas em trabalho de parto, sem 
conseguir parir.

Foi socorrida e operada às pressas. A maioria dos 
filhotes já estava morta e em estado de decomposição 
dentro dela. Com todo esse quadro, seria muito difícil 
encontrar algum filhote vivo, mas, por milagre, uma 
filhotinha que estava no final da placenta reagiu às 
massagens de ressuscitação e sobreviveu.

A Tuca voltou bem da anestesia, mas se manteve viva 
apenas por algumas horas, para que sua filhotinha 
mamasse o colostro. Morreu na manhã do dia seguinte, 
de infecção generalizada.

A filhotinha que sobreviveu, que passou a ser chamada 
de Tuquinha, foi adotada pela Glorinha, que, mesmo 
com metade do corpo queimado e com seis filhotes 
pendurados em suas tetas, achou espaço para abrigar 
uma órfã.

Estas são fotos da Tuquinha tiradas minutos após o seu 
nascimento.

A Glorinha era mesmo ótima mãe e trazia isso de 
experiências passadas.

No dia seguinte ao do nascimento da Tuquinha, 
foi a vez da Glória. Ela pariu prematuramente três 
filhotes, sendo um já morto. Em razão do parto 
prematuro, seu leite não desceu, e a Glorinha acabou 
adotando os dois prematuros de sua companheira 
de rua. Já somavam nove, de três mães diferentes, 
sob seus cuidados, com apenas oito tetas com leite. 
Os filhotes menores, além do leite da Glorinha, eram 
alimentados pelos humanos com mamadeiras, numa 
tentativa de salvá-los e de mantê-los vivos e fortes, 
até que o leite da Glória descesse.

Os filhotes prematuros não haviam mamado o colostro 
e, mesmo com todo o cuidado da mãe adotiva e dos 
humanos que os ajudavam, não sobreviveram. O leite da 
Glória desceu quando os filhotinhos já estavam com dois 
dias e muito fraquinhos. Não deu tempo de salvá-los.

Vendo a tristeza da Glória com a perda de seus filhotes, 
a Glorinha decidiu dividir com a amiga sua ninhada. 
Viviam juntas enquanto estavam nas ruas, por que não 
continuar juntas pertilhando a mesma cama quente que 
lhes era oferecida?

Aquela caixa de papelão 
era um luxo. Esperavam 
por um parto difícil 
em algum lote vago e 
estavam agora vivendo 
em um quarto, dormindo 
em uma caixa de papelão 
quentinha e seca, abrigadas 
do sol e da chuva e com 
cuidados médicos.
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Assim, as duas passaram a dividir o mesmo ninho, amamentando juntas os seis filhotes da 
Glorinha e a Tuquinha, filhotinha órfã da Tuca.

As mamadas eram sempre monitoradas por humanos, para que a Tuquinha sobrevivesse, 
já que, sendo bem menor que os filhotes da Glorinha, não conseguiria disputar o leite com 
os irmãos adotivos. 

Mas essa luta durou poucos dias. Logo a Tuquinha cresceu e passou a disputar o leite das 
mães de igual para igual, ou quase isso. 

Assim que os filhotes abriram os olhos e estavam mais espertinhos, meus donos os tiraram 
da clínica e os levaram, todos, para nossa casa. 

Quando chegaram, foi uma grande festa. Para mim foi recompensador rever a Glorinha e 
poder interagir com ela.
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Seus ferimentos já estavam cicatrizando e os filhotes estavam fortes e saudáveis.

Os filhos da Glorinha eram três machos e três fêmeas. Os machinhos eram o Tourinho, o 
Carvão e o Lobinho. 

E as três fêmeas, Lola, Carly e Xuxa. 

O período em que pude conviver com a turma foi muito gratificante. À medida que os 
filhotes iam crescendo, exigiam cada vez mais das mães, que se doavam por inteiro na 
amamentação. Eles sugavam até as últimas forças. Foi aí que todos reconheceram a 
preciosa ajuda da Glória. Na verdade, ela também se mostrou uma boa mãe. Sem o seu 
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leite, a Glorinha não teria suportado a carga. As duas tinham um histórico de abandono e alimentação deficiente. 
A Glorinha, sozinha, não teria energia para amamentar todos aqueles cachorrinhos. Mesmo com a boa ração e as 
vitaminas do pós-resgate, a ajuda da Glória foi essencial para que todos os filhotes sobrevivessem.

Esse período em que estiveram em nossa casa foi muito movimentado e eu me tornei uma ótima babá. Para mim não 
era nenhum sacrifício brincar com os filhotes. Eu também era jovem e me sentia um deles. A energia que esbanjavam 
era enorme. Às vezes, juntavam três ou quatro para brincar comigo. Cada um mordia de um lado. Foi um período 
muito intenso para todos nós.
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Quando os vi pela primeira vez, imediatamente 
reconheci um deles. Meus donos não sabiam, mas um 
daqueles filhotes representava um reencontro. Um 
daqueles cachorrinhos que não puderam ser salvos 
voltou ali, dando aos meus donos a possibilidade 
de ajudá-lo e conduzi-lo a uma vida melhor, livre de 
abandono, maus-tratos e doenças que teria acumulado 
em sua última passagem.

O Mendigo voltou como Tourinho. Ele era um vira- 
-lata muito feio e talvez, por isso, tenha sido rejeitado. 

Com quarenta e cinco dias de vida, eles estavam prontos para serem adotados. 

Estes são o Tourinho, o Carvão e o Lobinho.

Quando foi resgatado, já estava com leishmaniose em 
estado avançado. Nessa vida, voltou um belo cãozinho. 
Nasceu em uma clínica veterinária, amparado por 
médicos, teve abrigo e boa alimentação. Ficou com 
sua mãe usufruindo de seu leite enquanto pôde e foi 
adotado por pessoas que lhe garantiram uma vida 
plena, em companhia de bons humanos. Sua nova dona 
foi uma menininha de oito anos, chamada Evelyn, que 
o recebeu com o coração aos saltos. Foi integrado em 
uma ótima família e recebeu novo nome, passando a 
ser chamado de Panda.
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As meninas, Xuxa, Lola e Carly.

E, por fim, a mascotinha, Tuquinha. Embora tivesse apenas três dias de vida a menos que 
seus irmãos de leite, seu desenvolvimento era mais lento. O tamanho não indicava muito, 
já que a Tuca era menor que a Glorinha. Mas não estariam só no tamanho as diferenças. 
Os filhotes da Glorinha já tinham as presas bem desenvolvidas e a Tuquinha ainda não 
tinha nenhum dente, talvez por deficiência de nutrição da mãe durante a gestação. 
Ainda assim, o fato é que, depois da divulgação da história, houve fila de pretendentes 
para adotar a Tuquinha.

Ela foi adotada por humanos que a acolheram como parte da 
família. Foi feliz enquanto viveu, convivendo com humanos 
e com outros cães. A Tuquinha dividia o travesseiro com a 
Adriana, sua mãe humana. Depois do fim trágico de sua mãe 
de sangue, teve a felicidade de ganhar duas mães de leite 
e, depois do desmame, uma mãe humana dedicada. Ela era 
mesmo muito especial e devia ter uma estrela a mais.

Não havia outro desfecho possível. Quando chegaram à idade 
certa, foram todos adotados, levando na mala um pedaço de 
nossos cobertores e muitas recomendações. As despedidas 
foram difíceis. Um a um, os filhotes se foram, deixando saudade 
e levando uma enorme torcida para que a escolha dos adotantes 
tivesse sido acertada. 
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De todos os filhotes, foi com a Xuxa que senti maior afinidade. Havia algo 
diferente nela. Senti que ela ficaria definitivamente conosco, como parte de 
nossa matilha. Sabia que nossos destinos estavam ligados, mas, estranhamente, 
ela também foi adotada. Ainda assim, sentia que aquela cadelinha voltaria 
para nossa casa e em definitivo. Talvez fosse devolvida. Esperava que o tempo 
confirmasse minha intuição.
 
Mas não foi o que aconteceu. Ela foi adotada por uma ótima mãe humana. Recebeu 
um novo nome e passou a se chamar Hanna. Foi morar em um sítio muito bonito, em 
companhia de vários outros cachorros. Teve uma vida feliz, mas curta. Viveu apenas sete 
meses. Foi encontrada morta em uma manhã, sem qualquer razão aparente. A autópsia 
revelou acidente ofídico. Sua morte foi lamentada, mas foi uma fatalidade. Restava-nos 
esperar que um dia ela pudesse voltar e concluir seu processo de humanização, sem 
maiores sofrimentos. 

Infelizmente, outro filhotinho das Glorinhas também teve vida curta. O Lobinho morreu 
pouco mais de dois meses depois de sua adoção, vítima de uma doença de pele. A 
adotante sequer se dignou a avisar que ele estava doente. Nossos donos o teriam 
recebido de volta ou custeado seu tratamento, mas somente foram informados depois 
que o Lobinho havia morrido.  

Porém a vida tinha suas formas de consertar as coisas. Hanna e Lobinho voltariam a 
encontrar nossa matilha. A Hanna já estava em processo avançado de humanização e 
voltaria algum tempo depois, em definitivo para nossa casa, tal como eu previ desde o 
primeiro momento em que a vi. Chegaria como novo membro de nossa matilha e viveria 
conosco. Por acaso, receberia o mesmo nome: Hanna.

Já o Lobinho também voltaria para nossa casa, mas, dessa vez, com um nome mais 
adequado a um cãozinho em processo de humanização. De Lobinho passaria a se 
chamar Mogli.

Foi difícil me despedir de cada um deles, especialmente da Xuxa. Foi uma despedida 
emocionante para todos nós, com uma grande torcida para que caíssem em boas mãos. 
Os votos de boa sorte e felicidade foram trocados com muitas lambidas, beijos e abraços.

A lembrança das brincadeiras dos filhotes ficou registrada em vídeos e fotos.
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Em uma manhã de domingo, quando estávamos 
todos no terreiro, chegou a nossa casa uma visita. Era 
a Clarinha, com sua nova dona, a Eny. Ela também 
conhecia as Glorinhas e os filhotes, da clínica, e pudemos 
matar a saudade. 

Ali eu conheci a grande diferença que poderiam fazer 
as boas ações dos humanos. Rever a Clarinha bem 
tratada, livre das dores, correndo e brincando foi 
muito gratificante, inclusive para os meus donos, que 
participaram de seu resgate.

Ela ainda estava internada na clínica quando as 
Glorinhas chegaram. Ela precisava ser vigiada para 
não “roubar” um dos filhotes. Queria de qualquer 
forma um dos pequenos. Não sabemos se ela chegou 

a experimentar a maternidade, mas é certo que tinha 
uma atração especial por filhotes. 

Apesar disso, as Glorinhas a recebiam bem, sem 
qualquer sinal de agressividade. Sabiam que a Clara não 
oferecia perigo aos pequenos. Apenas queria ajudar a 
cuidar deles. 

Depois da partida dos filhotes, as Glorinhas puderam 
aproveitar um período de merecido descanso. As feridas 
da Glorinha ainda não haviam cicatrizado, mas estavam 
melhorando a olhos vistos. A queimadura tinha sido tão 
grave e tão profunda que demoraria meses para fechar 
completamente e, ainda assim, deixaria uma grande 
cicatriz. Para ela, isso não faria qualquer diferença, mas 
serviu e servirá para lembrar o quanto alguns humanos 
podem ser maus.
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Sem a responsabilidade da ninhada, as Glorinhas puderam relaxar e aproveitar a vida de um 
cão bem cuidado e amparado. Ganharam peso, saúde e ficaram com pelo bem tratado.
 
Nos primeiros dias após a partida dos filhotes, a Glória deu sinais de fraqueza e causou muita 
preocupação. Dava a impressão de que, depois do dever cumprido, com filhotes que nem 
sequer eram seus, havia relaxado e se entregado. Parecia que não teria forças para reagir. Ela 
havia mesmo se doado por inteiro na jornada de cuidar e alimentar os filhotes. A Glorinha já 
não mais suportava a amamentação e se afastava dos filhotes, e a Glória permaneceu firme, 
deixando que sugassem até a última gota, como se quisesse compensar o que ocorreu com 
os seus próprios filhos.

Um período de descanso, boa alimentação e vitaminas foi suficiente para que se recuperasse 
inteiramente. Dois meses depois da partida dos filhotes, ela já estava em plena forma física, 
esperta e brincalhona.

45



46

As Glorinhas e eu passávamos os dias brincando, como três filhotes. Foram momentos 
inesquecíveis. Chegamos a desejar que as duas não fossem adotadas e que fossem 
definitivamente integradas a nossa casa. Mas sabíamos que isso não aconteceria. Assim, 
decidimos aproveitar o tempo que nos restava e viver cada dia como se fosse o último.

Os dias foram passando e ninguém se oferecia para adotá-las. Enquanto isso, elas foram ficando. Aos poucos se 
acostumando e conquistando meus donos. Já idealizávamos a permanência definitiva delas. Nós três realmente nos 
dávamos muito bem. 

Num final de tarde, estávamos as três na varanda, como de costume, latindo até para o vento, quando apareceu uma 
cadelinha preta. Meus donos já haviam se encontrado com ela naquela manhã. Ela tinha uma grande ferida na perna 
traseira e não a apoiava, andando com muita dificuldade, usando apenas três patas.

Como já era noite, ela foi colocada para dentro, para ser levada à clínica no dia seguinte. Sua ferida estava infeccionada 
e repleta de larvas. Foi rapidamente medicada, o que lhe garantiu uma noite melhor, já amanhecendo com os sinais 
de que as larvas já estavam mortas, sendo expulsas pelo forte medicamento.

Ela era uma cadelinha muito bonita. Parecia ser de raça. Depois de um bom banho, não foi difícil encontrar quem a 
quisesse. Foi disputada por alguns pretendentes, sendo rapidamente adotada. 
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Embora eu tivesse gostado daquela cadelinha 
e tivesse tentado fazer amizade, as Glorinhas 
não a aceitaram e tentaram agredi-la. Fomos 
separadas naquela noite para evitar as brigas. 
No dia seguinte, a Naomi, como foi chamada, 
foi levada para a clínica e lá passou a receber os 
tratamentos necessários. Não chegou a voltar 
para nossa casa. Da clínica seguiu direto para 
seu novo lar, sendo adotada por uma família que 
a recebeu de braços abertos.

Aquele episódio serviu também de alerta. As Glorinhas eram territoriais, dominantes 
e agressivas com outros cães, uma característica que não combinava com a rotina de 
nossa casa. 

Mais alguns dias de relativa tranquilidade e mais uma surpresa. Em uma noite, veio 
a nossa casa um casal pretendente à adoção das Glorinhas. Eles chegaram e logo se 
sentaram no chão da varanda, num sinal claro de que tentavam interagir conosco. 
Acho que foi amizade à primeira vista. As Glorinhas, normalmente arredias e às vezes 
demonstrando sinais de agressividade, logo se aproximaram e aceitaram a amizade 
daquelas pessoas. 

Os cães têm sempre um sentido a mais e 
reconhecem imediatamente as pessoas que 
gostam de animais. Foi assim com a Ana e o 
Daniel. Depois de conhecerem as Glorinhas, 
decidiram adotá-las. Marcaram de vir buscá-
las no dia seguinte, à noite. 

No dia da despedida, passamos toda a manhã 
e a tarde brincando, como se soubéssemos da 
partida que se aproximava. Naquele dia, junto 
com o sol, chegava a nossa casa a Estopinha, 
uma cadelinha que estava vivendo na rua, 
recebendo comida e água de alguns, sendo 
ameaçada de ser envenenada por outros. Seu 
fim trágico e doloroso era iminente.
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Foi recolhida por meus donos e trazida para nossa 
casa. As Glorinhas, embora um pouco enciumadas e 
demonstrando sinais de agressividade, acabaram por 
fazer amizade com a Estopinha, aceitando-a na matilha.

De qualquer forma, horas depois, elas, as Glorinhas, 
partiriam para sua nova e definitiva vida. 

O dia foi intenso, com muitas brincadeiras sempre 
acompanhadas de perto por meus donos, que 
registraram cada instante de nossos últimos 
momentos juntas. 

A Glória preferiu gastar seus últimos momentos naquela 
casa desfrutando da massagem na barriga, que sempre 
reivindicava de nossos donos, e era prontamente 
atendida. Ela era uma cadelinha mais velha e não tinha 
a nossa energia para brincadeiras. 

A Estopinha, no início, acompanhava as brincadeiras a 
distância, demonstrando medo e insegurança. Só depois 
que percebeu que nós éramos uma matilha do bem se 
aproximou e passou a participar das brincadeiras. No 
final do dia, já éramos uma matilha feliz e harmoniosa. 

Mas seria por poucas horas. As Glorinhas estavam 
mesmo de partida.

À noite, Ana e Daniel chegaram para buscá-las. Foi uma 
despedida triste para todos nós. Por outro lado, tivemos 
a convicção de que elas estavam sendo adotadas por 
uma família de verdade. Eram ótimas pessoas, que 
se sensibilizaram com sua história e demonstraram a 
intenção de lhes dar o carinho e cuidado que todo cão 
merece. Passariam a viver em uma casa com quintal, 
terraço, muito espaço e, sobretudo, carinho e atenção.
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Havia alguns obstáculos para a adoção das Glorinhas. Primeiro, as feridas da Glorinha 
ainda não tinham cicatrizado completamente. Além disso, a exigência feita por nossos 
donos, de que permanecessem juntas, sem contar o fato de serem cadelinhas sem raça, 
de porte pequeno a médio, e já adultas. Mas nem isso impediu a adoção, o que também 
contribuiu para demonstrar quem eram as pessoas que estavam se dispondo a levá-las.

O sonho de serem adotadas por boas pessoas e de permanecerem juntas foi finalmente 
realizado. A história vivida por elas havia sido muito intensa e consolidara uma grande 
afeição e amizade entre elas. O fato de terem permanecido juntas contribuiu muito para 
a adaptação à nova vida. 

Alguns dias mais tarde, tivemos notícias da completa adaptação delas à nova casa e à 
nova família. Foi, sem dúvida, um final muito feliz. Elas deixaram sua marca em nossa 
casa e em todos nós. São seres iluminados e mereciam essa felicidade. Uma despedida 
triste, mas cheia de esperança de dias melhores. 
 
Para mim, além da saudade, ficou também o desejo de reencontrá-las, ainda que em 
outras vidas. Depois de tantas surpresas e reencontros, eu já me dava o direito de sonhar 
e esperar por outros.

O dia seguinte ao da partida das Glorinhas foi especialmente triste para mim. Fiquei 
quieta, sem disposição para as brincadeiras da Estopa.
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Aliás, não fosse pela presença da Estopinha, minha tristeza teria sido ainda maior. Ela chegou na hora certa, em 
todos os sentidos. Tanto para me alegrar, depois da despedida das Glorinhas, quanto por ela mesma, que, além do 
risco de envenenamento, entrou no cio no dia seguinte. Não tivesse sido resgatada naquele dia, teríamos mais uma 
ninhada perdida, ou mais uma tragédia. Ela era uma cadelinha muito pequena e não suportaria o parto de filhotes 
grandes. Lembrei-me da Tuca, a mãe da Tuquinha, que foi encontrada em trabalho de parto havia horas, sem forças 
para parir os filhotes.

No caso da Estopinha, com o resgate, passou intocada pelo cio. Ela era ainda uma filhotinha de cerca de sete meses 
e aquele foi o seu primeiro cio. A Estopinha recebeu os primeiros cuidados, vacinas e vermífugos. Estava em ótima forma 
e, sendo filhote ainda, não lhe faltava energia para as brincadeiras. Eu também ainda era jovem e gostava muito de brincar. 
Os dias se seguiram alegres. Às vezes, minhas brincadeiras estabanadas a machucavam e ela se irritava comigo. Não a 
reconheci imediatamente, mas, depois de alguns dias de convivência, tive uma surpresa emocionante e indescritível. 

Aquela cadelinha seria, para todos nós, mais um reencontro. Meu amigo Tiguim teria voltado, também como 
fêmea, e sem aqueles rompantes de valentão que lhe haviam custado a vida. Senti naquele reconhecimento que 
nossa matilha estava novamente se reunindo. Pela primeira vez, senti grande confiança na vida. Foi uma alegria 
indescritível, como se ali tivesse o sinal de que a vida, para nós, seria um presente. Em nossa última passagem, não 
tivemos muito tempo para aproveitar aquela amizade, fosse em razão da curta vida do Tiguim, morto de forma 
trágica por predadores, fosse porque eu era caçador e vivia livre nas matas, enquanto o Tiguim era um cãozinho dócil 
que não saía de perto da sede da fazenda. Dessa vez, tudo seria diferente.
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Não podia prever o futuro, mas, quaisquer que fossem 
os acontecimentos que estivessem por vir, tinha a 
convicção de que, dessa vez, tudo estava programado 
para dar certo. O Tiguim e a Estopinha tinham pouca 
semelhança física, a não ser no tamanho. Mesmo 
assim, não foi difícil reconhecê-lo. A Estopa havia sido 
trazida por nossos donos no mesmo dia em que estava 
prevista a partida das Glorinhas. Ela veio para me fazer 
companhia, já prevendo meus donos que eu sentiria 
a partida das Glórias. Foi, de fato, um santo remédio. 
As Glorinhas deixaram muita saudade e a Estopinha 
preencheu o buraco que ficou, não só para mim, mas 
para toda a nossa matilha. Finalmente, os humanos 
acertaram na escolha de uma companhia para mim.

Nós nos demos tão bem que a Estopinha acabou ficando 
em definitivo. Uma cadelinha ainda filhote, daquele 
tamanho, seria rapidamente adotada. No entanto, 
nada aconteceu por umas duas semanas. Ela foi ficando 
e nós fomos nos afeiçoando cada vez mais, estreitando 
nossos laços e escrevendo a história do que viria a ser 
uma grande, duradoura, inesquecível e eterna amizade. 
Tínhamos toda a vida pela frente e quantas mais nos 
fosse permitido o reencontro.

Se um dia voltássemos para a fazenda, tudo seria 
diferente. Eu não deixaria a Estopa sozinha, à mercê 
dos predadores. Não me desgrudaria dela e não mais 
me afastaria da sede. Mas o que mais desejava era que 
pudéssemos envelhecer juntas, não importava onde.
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Vivíamos as duas naquela casa, em total harmonia. 
Nossa vida só não era melhor porque ainda não 
havíamos conquistado a amizade da Kika, que não se 
aproximava de nós. De qualquer forma, nós duas nos 
bastávamos. 

Depois de alguns dias, a saudade das Glorinhas já 
não mais se fazia sentir com tanta intensidade. O 
reconhecimento da Estopinha como sendo o retorno de 
meu amigo Tiguim me encheu de alegria e de esperança 
de que essa nossa passagem pela vida seria perfeita. 

Nossas brincadeiras eram contagiantes e, como sempre, 
foram exaustivamente registradas. 
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Depois que a Estopinha chegou, muitos outros vieram e se foram. Alguns por pouco 
tempo, outros por períodos maiores. Ali tivemos a certeza de que a Estopa e eu estaríamos 
juntas pelo resto de nossas vidas. Vivíamos naquela casa desfrutando da companhia de 
bons humanos e passávamos os dias brincando. 

A Estopa tinha o temperamento muito parecido com o meu, o que permitia que aceitasse 
com facilidade outros cães. Essa característica era essencial naquela casa.

Vinte dias depois de sua chegada, ela já foi colocada à prova quanto à aceitação de outros 
animais. Numa manhã de domingo, uma cadelinha mestiça de Maltês foi trazida ao 
nosso convívio. Era a Luna. Caminhava por uma estrada de muito movimento, seguindo 
as pessoas. 
 
Depois de andar muito e de ser rechaçada por dois homens em um ponto de ônibus, 
deitou-se debaixo de uma árvore e ficou ali imóvel, como se esperasse por um milagre. 
A cena foi presenciada por nosso dono, que passava na hora. Ele parou o carro e ficou 
observando. Decidiu descer e chamá-la. A pequena veio em sua direção, com o rabinho 
entre as pernas, humilde e com medo. Aproximou-se e se deitou a seus pés, como quem 
pedisse: “Me leva?”. A súplica foi atendida. Estava muito suja e com o pelo embolado, mas 
muito bem de saúde. Tinha apenas muitas pulgas, fome e sede. Ao chegar, mostrou-se 
uma cadelinha mansa e humilde. No mesmo instante, foi aceita por mim e pela Estopa. 
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Mas a Luna tinha outro destino. Ela estava prestes a 
experimentar um encontro que já estava escrito. Depois 
de um bom banho e cuidados médicos, parecia outra 
cadelinha. Como seus donos não foram encontrados, 
ela foi logo adotada pelas pessoas certas. Seu estado 
geral indicava que não estava nas ruas havia muito 
tempo. Era um daqueles casos de cães totalmente 
dependentes de humanos, sem nenhuma capacidade 
de se virar sozinhos. Não sabem sequer procurar 
comida. Definham e morrem rapidamente quando 
impulsionados a viver nas ruas. A Luna não parecia 
ter sido abandonada, já que não apresentava sinais 
de maus-tratos. Parecia ter-se perdido. Estava apenas 
um pouco assustada, mas, aos primeiros contatos 
humanos, já se mostrava dócil, num sinal de que tinha 
uma família e era bem tratada. 

Depois do primeiro banho, ficou linda e apareceram 
muitos pretendentes.

Ela ficou em nossa casa poucos dias, mas pudemos 
exercitar nossa capacidade de auxiliar na adaptação 
de outros cães. O poder da matilha operava milagres. 
No início, ela não se animava a participar das nossas 
brincadeiras, mas era fraqueza, já que estava com os 
ossos salientes. Devia estar há muito tempo sem comer. 
Depois de uns poucos dias e alguns gramas a mais, já se 
mostrava mais animada e brincava como um filhote. Ela 
era ainda jovem. Devia ter em torno de sete meses de 
idade. Ao se sentir protegida e amparada, começou a se 
soltar e libertar o filhote que ainda havia nela.
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Apesar dos poucos dias que Luna ficou em nossa casa, 
nós nos afeiçoamos a ela. A despedida foi triste, como 
todas as outras. Ganhou uma ótima mãe humana, a 
quem se apegou logo no primeiro contato. Era mesmo 
um reencontro. Depois que se foi, passamos mais um 
período de relativo sossego. A cada dia que passava, 
mais eu me identificava com a Estopa. Tornamo-nos 
inseparáveis. Parecíamos irmãs gêmeas.

Depois da Luna veio a Tina, ou Tininha. Uma filhote 
com aproximadamente 45 dias que já experimentava 
o abandono. Foi separada de sua mãe e adotada por 
uma senhora que dizia gostar de cachorro. Como já era 
de se esperar, a pequena chorou bastante na primeira 
noite, sentindo saudade de sua mãe. A senhora que 
a havia adotado não teve paciência de esperar pela 
adaptação. Sequer dignou-se a devolvê-la ao doador. 
Preferiu jogá-la na rua. Foi condenada a morrer de 
fome e sede. Naquela idade, ainda estava em processo 
de desmame e não teria qualquer possibilidade de 
sobreviver sozinha.

Sua história foi conhecida porque alguns meninos que 
brincavam na calçada presenciaram tudo e relataram a 
forma como ela havia sido jogada na rua, pelo portão 
de um prédio de apartamentos. 

Enquanto aguardava por um adotante, ela ficou 
conosco, em nossa casa. Na primeira noite, nossos 
donos prepararam para ela uma casinha de madeira 
com cobertores. Era a mesma casinha e os mesmos 
cobertores que haviam servido de ninho para as 
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Glorinhas e seus filhotes. Havia na casinha cheiro de mãe e de ninhada. Acho que isso 
acalmou um pouco a Tininha, mas mesmo assim ela ainda chorou bastante à noite.

A partir do segundo dia, ela passou a ficar conosco. Minha experiência como babá era 
excelente e, nesse caso, não foi diferente. A Tininha era muito parecida com a Lola 
e a Carly, filhotinhas das Glorinhas. Ter novamente um filhote sob meus cuidados 
foi reviver os momentos de alegria que passei com as Glorinhas e seus filhotes. Foi 
impossível não lembrar e não sentir saudades. 

Alguns dias se seguiram e as brincadeiras com a Tininha 
nos alegravam. Ela pulava, mordia, me puxava as 
orelhas e a cauda, mas foram ótimos momentos. Depois 
de ajudar a cuidar de sete, uma só era pouco para mim. 
No tempo das Glorinhas, os filhotes me mordiam por 
todos os lados. Com a Tininha tudo era mais fácil.

A Estopinha, embora um pouco enciumada, logo se 
acostumou e passou a participar das brincadeiras. 
Nossa Estopa era muito especial. Também tinha muito 
jeito com filhotes. 
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Devo confessar que também senti um pouco de ciúmes. Quando há um filhote por perto, 
todas as atenções se voltam para ele, mas, ainda assim, não nos faltava carinho. Todas as 
noites nós brincávamos na varanda com nossos donos. Nós éramos cães muito felizes. 
Tínhamos a vida que todo cão merecia.

Contudo, o dia da despedida chegaria. Mais uma vez, um cachorro partia e deixava uma 
enorme saudade. A Tininha se foi, feliz em sua ingenuidade de filhote, para os braços 
de uma adotante carinhosa, com uma expectativa maravilhosa de futuro. Como filhote, 
em poucos dias, não mais se lembraria de nós e se adaptaria fácil e rapidamente à 
nova casa e aos novos donos. A facilidade de estabelecer relações afetivas na infância 
era uma característica dos lobos que nós, cães, conservamos. Tininha partiu, levando 
na bagagem um pedaço de nossos cobertores, um punhado de ração, um manual do 
adotante, muitas recomendações e uma enorme torcida para que a escolha do adotante 
tivesse sido acertada.

Para todos nós, ficaram a saudade e as lembranças. Nossos donos conservavam 
lembranças, fotos e filmagens de cada um que por nossa casa passava.

Nossa casa pareceu vazia de novo. Um filhote realmente preenche tudo. Mas a vida devia 
seguir seu curso. Em dois dias, nada mais lembrava a partida da Tininha. Estávamos 
novamente, Estopa e eu, inseparáveis companheiras, vivendo uma relativa tranquilidade. 
Isso não seria por muito tempo.
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Duas semanas mais tarde, estávamos no terreiro quando o portão da área se abriu e 
nos deparamos com a Tininha. Ela havia sido devolvida. Os adotantes a levaram a um 
veterinário e receberam a informação de que ela poderia ficar de grande porte. Como 
residiam em um apartamento pequeno, tiveram receio de que de fato crescesse muito 
e decidiram devolvê-la. Felizmente, essa devolução aconteceu rapidamente e o retorno 
não foi tão traumático. Para um cachorro, cada mudança de casa é um abandono. Foi 
abandonada quando separada da mãe, quando jogada na rua e resgatada por nossos 
donos, novamente quando foi adotada pela segunda vez e, depois, quando devolvida. 
Ela era muito pequena e já havia experimentado o abandono por várias vezes. Porém, se 
estava de volta, certamente era porque o futuro lhe reservava algo melhor.

Cá estava ela sob nossos cuidados. Estava um pouco mais crescida, já quase do tamanho 
da Estopa, mas continuava sendo a mesma filhotinha bagunceira. Embora já estivesse 
acostumada com a nova família, ainda não havia nos esquecido e o reencontro foi uma 
grande festa. Estopa e eu tínhamos grande afinidade e sabíamos como disciplinar 
um filhote. Passamos mais alguns dias assim, brincando e ajudando na disciplina e 
socialização da Tininha. Apesar de levada, era uma ótima cadelinha e merecia encontrar 
rapidamente uma família que a aceitasse. 
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Alguns dias mais tarde, mais uma despedida. Era a segunda vez 
que sentíamos a partida de um mesmo filhote. Desejávamos que 
dessa vez a adoção fosse definitiva. Para a Tininha, a partida tinha 
sabor de mais um abandono. Ela estava muito bem adaptada e 
acostumada à nossa casa. Mas a partida era inevitável. Sabíamos 
que viria, mais cedo ou mais tarde, era apenas uma questão de 
tempo. E o tempo dela chegou. Torcíamos apenas para que a 
adotante fosse pessoa de bem e que a tratasse com o carinho e 
a dedicação que a Tininha merecia.

Levou novamente mais um pedaço de nossos cobertores, 
um pouco de ração, um manual do adotante e muitas e 
muitas recomendações. Deixou saudade e mais outro tanto 
de fotos e filmes. 

Em sua nova casa, além de donos carinhosos que gostavam 
de animais, ela encontrou a Pretinha, uma cadelinha 
sem raça definida, de porte pequeno. Seus novos donos 
contaram que a Pretinha sentiu um pouco de ciúme, mas, 
em poucos dias, elas já haviam feito amizade. Foi um final 
feliz. Ganhou nova casa e nova matilha. Encontrar outros 
cães é sempre uma festa para qualquer cachorro adotado, 
principalmente para um filhote.

Alguns meses mais tarde, nossos donos receberam fotos da 
Tininha. Ela havia crescido, mas só um pouco. Tinha mesmo 
ficado de porte pequeno e já estava completamente adaptada 
e feliz na nova casa.

Depois da partida da Tininha, seguiu-se mais um período de 
relativa tranquilidade em nossa casa, mas esses períodos de 
tranquilidade costumavam ser curtos.

Muitos eram os cães resgatados por nossos donos que não 
chegavam a passar por nossa casa. O Pepê foi um caso muito 
triste, mas com final feliz. Ele era um mestiço de Cocker com 
Golden Retriever. Era bonito e se parecia muito com o Spirit.
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Pertencia a uma senhora que o estimava muito. Sempre foi bem tratado, desfrutando da 
companhia e dos cuidados de sua dona. Era um cachorro dócil, calmo e gostava daquela 
vida de príncipe canino.

Mas sua dona já era idosa e veio a falecer. Logo após, o Pepê foi jogado na rua pelos 
filhos daquela senhora, que, infelizmente, não estavam no mesmo estágio evolutivo da 
mãe. Sem experiência para viver nas ruas, foi atropelado. Sem assistência, recuperou-se 
sozinho, mas ficou com algumas sequelas, passando a mancar de uma das patas. Depois 
de alguns meses na rua, já em pele e osso e com o corpo coberto por feridas, chegou às 
portas de um mercadinho, onde o proprietário o medicou e passou a alimentá-lo. 

Necessitado daquele carinho, passou a viver ali, na porta do mercadinho, onde recebia 
comida e água. Mais três meses se passaram e ele se recuperou completamente. Já estava 
com ótima saúde e sem sinais do abandono, apesar de continuar vivendo na rua.

Em uma tarde, já no final do dia, foi novamente atropelado. Os donos do mercadinho o 
colocaram no local de costume, debaixo da marquise, e foram buscar socorro. O socorro 
não veio e o Pepê passou a noite gemendo e chorando de dor, deitado em uma caixa de 
papelão, debaixo da marquise que o abrigava. À noite, choveu bastante, o que aumentou 
ainda mais a sensação de completo abandono.

No dia seguinte, meus donos receberam um pedido de ajuda para o Pepê. Ele foi levado 
para a mesma clínica veterinária próxima de nossa casa. Sua história ficou conhecida e 
despertou a compaixão e o interesse de muitas pessoas. Foram inúmeros pretendentes. 
Embora adotado rapidamente, durante muitas semanas nossos donos recebiam ligações 
diariamente, de pessoas que apenas queriam notícias do Pepê.

Mas o final da história não poderia ter sido melhor. Foi adotado pelo Reynaldo, que 
o recebeu como a um filho. Embora houvesse muitos pretendentes, a insistência do 
Reynaldo pela preferência na adoção foi tanta que nossos donos perceberam que aquele 
encontro havia sido planejado lá do Céu. Foi uma nova e maravilhosa fase para os dois. 
Não sabemos qual dos dois ganhou mais com aquela adoção, mas isso não importava. Eles 
se mereciam. Parecia terem nascido um para o outro. Quem sabe já não estiveram juntos 
antes e aquela adoção teria sido apenas um reencontro?
 
O Pepê foi morar em um apartamento grande, de cobertura, com direito a dividir a cama 
com o dono e a tomar banhos de piscina.



61

Lembrei-me do Spirit. Se o Pepê tiver alguma descendência Golden, ele encontrou mesmo 
seu lugar no mundo. Nenhuma outra raça de cão gostaria mais de uma piscina.

Mas a história do Pepê ainda teve muitos outros momentos. Vez ou outra, seu dono 
dava notícias. Em uma ocasião, contou o Reynaldo que passeava com o Pepê, como de 
costume, em uma rua calma. Em sentido contrário, vinha uma pessoa. De repente e sem 
nenhuma causa aparente, o Pepê partiu em direção àquele homem, pulando em seu peito, 
derrubando-o e atacando-o ferozmente. 

Assustado, o Reynaldo tentou com todas as forças segurá-lo, sem conseguir. O Pepê 
somente terminou o ataque depois que conseguiu desarmar e afugentar o homem. 
Tratava-se de um assaltante que estava prestes a fazer do Reynaldo sua próxima vítima. 
Todos ficaram admirados com aquela história e o Pepê, como não podia ser diferente, 
virou o salvador de seu dono. 

Eu entendia bem o que tinha acontecido. Na verdade, está em nosso código genético o 
amor incondicional por humanos. Qualquer um de nós faria o mesmo por nossos donos.

Ainda assim, é sempre bom quando um representante de nossa espécie tem a 
oportunidade de mostrar isso. É como se, em cada pequena atitude, conseguíssemos 
alardear nossas qualidades, tão desprezadas em tantas ocasiões.

E a história do Pepê ainda seria contada em vários outros capítulos. 

Numa tarde de domingo, em uma conversa com aqueles antigos donos do mercadinho, 
nosso dono ficou sabendo que o Pepê tinha um companheiro canino, nos tempos em 
que viveu nas ruas. Quando soube da existência do amigo do Pepê, nosso dono levou a 
informação ao conhecimento do Reynaldo. 

Como já era de se esperar, o dono do Pepê logo se interessou por mais notícias, 
manifestando o desejo de receber aquele cão desconhecido. Até então, não se sabia nada 
a respeito daquele cachorro.

Procurando as informações, nossos donos descobriram que o cão se chamava Hulck, era 
sem raça definida, de porte médio, pouco maior que o Pepê, muito forte e rústico. Hulck 
era o líder e o Pepê, o seguidor. Eles moravam debaixo da marquise do mercadinho e 
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defendiam aquele pedaço de chão, tal como uma matilha de lobos defende o território 
onde caça. 

Afinal, se ali não havia presas em abundância, havia comida suficiente. Mas o mercadinho 
fechara havia vários meses e, desde então, o Hulck não foi mais visto. Encontrá-lo não 
seria fácil. Depois de muitos meses, talvez já tivesse morrido. Poderia estar machucado, 
ou muito doente, ou, ainda, ter-se mudado, em busca de outro território distante.

Em uma manhã de domingo, nossos donos foram contatados pelo ex-dono daquele 
mercadinho, dizendo que foi informado de que o Hulck havia sido atropelado e foi avistado 
se arrastando por uma avenida movimentada. Saíram todos à caça do Hulck. Como já se 
podia esperar, ferido, ele buscaria asilo nos lugares onde se sentia seguro. Foi encontrado 
há poucos metros da marquise do antigo mercadinho. 

Sua ferida não era grave, mas seu estado de infecção indicava que o acidente teria ocorrido 
há uns quatro ou cinco dias, no mínimo.  

Resgatado, foi o Hulck levado a uma clínica veterinária, medicado e entregue aos cuidados do Reynaldo. Naquela 
ocasião, Reynaldo e Pepê já haviam se mudado. Eles haviam trocado o apartamento na cidade por uma casa 
encravada nas montanhas.  

Nos tempos em que estiveram nas ruas, em muitas ocasiões, o Hulck defendeu o Pepê do ataque de cães maiores. 
Agora o Pepê pôde receber o Hulck e dividir com ele o novo território que havia conquistado. Agora, sim, eles teriam 
um território de verdade. Em pouco tempo, os dois voltariam a ser amigos como antes e o Hulck voltaria a ser o alfa.
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No dia do resgate, o Hulck esteve conosco em nossa 
casa, por alguns poucos instantes. Ele era um cão 
rústico, de pouca conversa, muito forte e com espírito 
dominante. Qualquer um reconhecia nele o verdadeiro 
lobo alfa.

Ao chegar a seu novo território, logo se ambientou. 
Afinal, um cão rústico e forte como ele, nascido e criado 
na rua, não havia experimentado nada parecido com a 
vida que ali se iniciava. Esses dois tinham passado por 
muitas coisas juntos e, agora, teriam a oportunidade de 
escrever uma nova história.

Com uma diferença de oito meses, os dois foram 
resgatados nas mesmas condições, após um 
atropelamento. Voltaram a se encontrar e dividir o 
mesmo território, numa situação muito diferente do 
abandono inicial. É incrível como age a vida. Podemos 
dar muitas voltas e passar por muitas coisas, mas 
sempre chegamos aonde deveríamos chegar.

Depois do Pepê, foi a vez da Laika e suas Tripas. Laika 
era uma cadela de porte médio para grande, marrom 
e com as orelhas enormes, como as de um lobo-guará. 
Pertencia a um carroceiro e o acompanhava pelas ruas. 
A vida de cães de trabalho costuma ser muito prazerosa 
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e produtiva. Todos os cães adoram seguir matilha. Seguir humanos e aceitar seus comandos 
nos remete a um passado distante. A velocidade e os deslocamentos constantes nos fascinam.

Aquela era uma matilha diferente. Além de outros cães e um humano, havia um equino. Laika 
tinha uma vida equilibrada. Comia apenas restos, mas, para ela, isso não importava. Preferia 
comida escassa e de baixa qualidade, desde que tivesse liberdade e pudesse contar com a 
proteção da matilha. Claro que essas preferências só valem para uma cadela rústica como ela. 

Seguindo aquela matilha, entrou no cio e acabou prenhe, pela primeira vez. Pariu seis filhotes, 
que nasceram fraquinhos, em razão da desnutrição da mãe. Só aí sentiu a falta de uma boa e 
equilibrada ração. Mas a vida era assim mesmo. Se pudesse contar com a proteção da matilha, 
alguns filhotes vingariam e a vida seguiria seu curso.

Mas não foi o que aconteceu. Seu dono parou a carroça debaixo de uma marquise, colocou 
num canto uma caixa de papelão com os filhotes dentro, deixou a Laika ao lado da caixa e 
partiu. Ela sentiu muito medo e vontade de seguir sua matilha, mas não teve coragem de 
abandonar os filhos. A visão de sua matilha se afastando foi a pior de toda a sua vida. Era sua 
primeira cria. Não tinha experiência, mas não lhe faltavam garra e vontade de amparar os 
filhotes. Ela os defenderia com unhas e dentes, principalmente com dentes.

Passou a viver debaixo daquela marquise com seus filhos, usando uma caixa de papelão como 
abrigo. No dia seguinte, recebeu comida e água de algumas pessoas, o que lhe garantiu o 
mínimo para manter-se viva e aos pequenos.

Mas rua não é lugar para cão, nem mesmo para uma cadela rústica como a Laika, e muito 
menos para filhotes com menos de vinte dias. A tragédia estava anunciada e não tardaria. 
Assustada, Laika passou a demonstrar agressividade, avançando e ferindo qualquer pessoa 
que passasse perto da marquise que lhe abrigava. Depois de ferir várias pessoas, passou a ser 
hostilizada. Foi apedrejada e agredida. Dois filhotes morreram feridos a pedradas. 

Dias depois, um terceiro filhote foi levado por uma pessoa. Sentindo as boas intenções daquele 
humano, a Laika não resistiu e permitiu que seu filho fosse levado. Afinal, ali na rua nenhum 
deles teria muitas possibilidades de sobreviver. Embora ainda estivesse muito novinho e 
dependesse de seu leite, ela sabia que o pequeno teria mais chances se fosse adotado, ainda 
que prematuramente. Parece ironia, mas filhotes de cães têm mais chances quando cuidados 
por humanos que pelas próprias mães, quando sozinhas. É o preço que nossa espécie teve de 
pagar pela aproximação com os humanos. 
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O processo de humanização é lento e, às vezes, muito doloroso. Infelizmente, não 
somos apenas nós, os cães, que estamos em processo de humanização. Muitos 
humanos ainda vivem nesse processo e ainda não desenvolveram a compaixão. 
São capazes das piores atrocidades, pelo simples prazer de ferir e machucar.

Mas a vida tinha de continuar e a Laika permaneceu ali, à espera de um milagre, 
tentando manter-se viva, cuidando e protegendo suas três filhotinhas restantes.

Quando a história chegou ao conhecimento de meu dono, ele foi até o local 
conhecer a Laika. Foi alertado de que a aproximação seria perigosa, em razão 
da agressividade da mãe. Já fazia dez dias que a Laika e seus filhotes estavam 
vivendo na rua e a mãe ficava mais agressiva dia a dia.

Ao chegar ao local, foi recebido com fortes e ameaçadores latidos. Mas a 
aproximação era inevitável e todo cão sabe em quem pode confiar. Assim que 
pisou no território dela, meu dono foi recebido com lambidas e muitos abanos 
de rabo. A fera que aterrorizava a vizinhança havia desaparecido e dado lugar a 
uma cadela dócil e amorosa.

Ela permitiu que meu dono a examinasse, olhasse seus dentes e que examinasse 
cada uma das filhotinhas. Finalmente o resgate viria, mas chegaria tarde para 
uma das pequenas. 

Depois de tirar algumas fotos da família, meus donos saíram à procura de 
um abrigo provisório para onde pudessem levar todos. Conseguido o abrigo, 
voltaram para buscar a família, mas só encontraram duas filhotinhas vivas. 

Um catador de papel que passou pelo local decidiu que aquela caixa de papelão 
que abrigava a ninhada poderia render algumas moedas e tentou pegá-la. A 
Laika avançou sobre ele. O homem jogou a caixa com força sobre a Laika, ferindo 
gravemente uma das meninas que dormia dentro da caixa. Ela ainda agonizou 
alguns minutos, antes de despedir-se da vida.

A filhotinha morta era a única que tinha a cor da mãe. Era marronzinha, com 
a boca preta típica de vira-lata legítimo. Morreu antes mesmo de receber um 
nome. Passou brevemente pela vida, deixando apenas algumas fotos que viriam 
a ser usadas no futuro para sensibilizar e humanizar outras pessoas.
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Ao chegar ao local para o resgate da família, meu 
dono foi informado do ocorrido. A pessoa que esteve 
alimentando a Laika naqueles dias presenciou tudo e 
ainda tentou socorrer a pequena, mas ela não resistiu. 
Mais um anjinho voltava prematuramente para o Céu.

Se o resgate veio tarde para a pequena Fadinha, nome 
que recebeu depois de morta, ainda havia tempo para 
salvar a mãe e as duas sobreviventes.

Na clínica, foram todas examinadas. As meninas foram 
chamadas de Tripa e Tripinha. Estavam infestadas de 
vermes e muito desnutridas. Receberam cuidados 
médicos, foram vermifugadas, passaram a ser alimentadas 
com ração de boa qualidade e muitas vitaminas.

Resgates tardios não eram raros. Muitos e muitos cães 
padecem pelas ruas, em sofrimento, sem qualquer 
socorro ou ajuda. Afinal, os humanos ainda tinham 
muito a evoluir. Muitos e muitos cães ainda viriam a ser 
abandonados ou mortos, vítimas de maus-tratos.

As fotos da Tripinha deitada com a irmãzinha causavam 
ainda mais indignação e lamento. Mas a Laika era uma 
mãe cuidadosa e as chances das pequenas eram boas.
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A Laika também recebeu vermífugo e suplementos de vitaminas que lhe ajudaram na amamentação.

A Tripa se recuperou mais rapidamente e virou uma bolinha. Já a Tripinha demorou um pouco mais para reagir; 
precisou ser alimentada com mamadeira e receber doses extras de ferro e suplementos de vitaminas. Depois de duas 
semanas de internação, as pequenas já estavam sendo chamadas de Barriga e Barriguinha.

A Laika também havia ganhado bons quilos e já se apresentava grande e forte. A fúria havia desaparecido. Era 
brincalhona com qualquer um que se aproximasse. Mostrou-se uma das cadelas mais mansas que já passaram pela 
clínica, chegando a ser comparada a mim.

Em três semanas, estavam as três prontas para serem adotadas.
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A Tripa foi adotada por uma família que a recebeu com muito carinho. Na nova casa, 
ela teria outras duas amigas caninas, uma Rottweiler e uma Poodle pequena. Segundo 
sua dona, ela se deu muito bem com ambas. Espalhou sua alegria e energia assim que 
chegou. Foi chamada de Xuxa, em homenagem a outra cadelinha da casa que havia 
morrido havia algum tempo e que tinha esse mesmo nome.

Alguns dias mais tarde, foi a vez de a Laika e a Tripinha encontrarem um lar. O melhor foi 
que puderam ficar juntas. Sensibilizada com a história da família, uma ótima alma humana 
decidiu adotá-las. Foram morar em uma casa com um terreiro grande, onde passavam os 
dias brincando, correndo, cavando e rolando na terra. Receberam novos nomes e foram 
chamadas de Laila e Ciara. Mais um final feliz, pelo menos para as sobreviventes.

Sua história não terminou aí: a habilidade de mãe dedicada da Laika não poderia ser 
desperdiçada e a vida sabia como usar isso. Duas semanas depois da adoção da Laila e 
da Ciara, sua dona decidiu adotar dois gatinhos, também órfãos e abandonados. Teve 
receio de que a Laika não os aceitasse, mas ainda assim decidiu tentar. 
 
Uma mãe como ela, depois de tudo que passou com seus filhos, jamais rejeitaria um 
filhote, ainda que sequer fosse de sua espécie. Não só aceitou como adotou os dois 
gatinhos, levando-os para dormir em seu colchão, aquecendo-os junto a suas tetas, 
ainda inchadas. A Ciara também aceitou os pequenos. Os três filhotes passavam os 
dias brincando, como se fossem irmãos de sangue. Laika e Tripinha, agora Laila e Ciara, 
ganharam mais que uma casa. Ganharam uma família.



69

Poucos dias depois da adoção da Laika e das Tripinhas, 
foi a vez do Pingo. Ou os protetores espirituais dos 
animais estão constantemente guiando cãezinhos aos 
lugares certos, ou o número de cães abandonados pelas 
ruas é mesmo tão grande que eles são achados em 
todos os lugares. 

O Pingo não foi resgatado por nossos donos. Ele bateu 
à porta de nossa casa. Chegou, não se sabe de onde, e 
ficou parado na porta, abanando o rabo para a Kika, que 
não parava de latir. Era um Poodle, tosado, mas com 
muitas feridas por todo o corpo, causadas pelo ataque 
de um cão maior, e ainda com grave infecção nos olhos 
e nos ouvidos. Tinha sangue escorrido e agarrado por 
todo o pelo. Não sabemos como sobreviveu. Apesar dos 
ferimentos, estava bem, alegre e brincalhão.

Em razão dos cuidados médicos de que necessitava, 
não ficou em nossa casa. Ficou hospedado em um 
hotelzinho, com acompanhamento veterinário 
permanente e enfermeira dia e noite, cuidando de 
medicá-lo nas horas certas, até quatro vezes ao dia.

Foram muitos dias e muitos medicamentos, colírios e 
vitaminas. Ele tinha também uma catarata grave em 
um dos olhos. Enxergava pouco e já era um cachorrinho 
idoso. Era mais um caso de adoção especial, mas 
nossos donos tinham muita sorte e sempre conseguiam 
encontrar bons adotantes. 
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Nos primeiros dias, não ficou em nossa casa, esteve 
conosco só por alguns momentos. Ele era um cãozinho 
muito esperto e brincalhão. Não demonstrava ter medo 
de humanos, o que indicava que não era maltratado, 
nem foi muito hostilizado enquanto esteve na rua. 
O pelo curto também indicava que tinha sido tosado 
havia pouco tempo. Não parecia ter sido abandonado. 
Deve ter-se perdido, mas, infelizmente, seus donos não 
foram encontrados.

No pouco tempo em que esteve em nossa casa, foi 
muito bem recebido por mim e pela Estopinha. Ele se 
assustou um pouco comigo, talvez pelo meu tamanho. 
As lembranças da agressão sofrida enquanto esteve nas 
ruas, vinda de um cão de grande porte, ainda estavam 
presentes. Mas não precisei de muito tempo para fazer 
com que confiasse em mim. Em poucos minutos, já 
estávamos brincando e comendo juntos.
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Um mês de tratamento foi o bastante para o Pingo. Ao 
final desse período, já estava bem. No hotelzinho onde 
ficou hospedado para o tratamento, ele conheceu 
a Margarida, uma cadelinha pequena, com quem 
passava os dias e as noites. Era junho e o frio intenso 
fazia com que dormissem juntos, aquecendo-se, 
dividindo a mesma casinha e os mesmos cobertores. 
Afeiçoaram-se muito.

Quando já estavam prontos para a adoção, foram 
anunciados juntos, como um casal que não podia se 
separar, pois os dois eram mesmo muito unidos. Se 
ficassem juntos, seria muito mais fácil a adaptação à 
nova casa e aos novos donos.

Ambos estavam muito debilitados quando 
resgatados. Era mesmo uma pena o estado de 
tristeza e abandono em que esses cãezinhos foram 
encontrados. Mas essa história teve um final feliz. 
Eles tiveram uma segunda chance, apesar de não 
juntos, como os humanos esperavam.

A Margarida entrou no cio e eles tiveram de ser 
separados, para evitar mais uma ninhada. Com a 
separação, o Pingo passou a ficar sozinho. Para evitar 
essa solidão, nossos donos o pegaram e o trouxeram 
para nossa casa. Ele passou alguns dias conosco, 
aguardando por um adotante.

Foi muito bom tê-lo conosco. Em poucos dias, o Pingo já 
estava ambientado em nossa casa. Mesmo apreciando 
nossa companhia e começando a se interessar por 
nossas brincadeiras, ele demonstrava claramente 
preferência por companhia humana. Foram poucos dias, 
mas muito agradáveis para todos nós.
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Nada como dar tempo para um cachorro se ambientar. Depois de uma semana, o Pingo já 
ficava na varanda conosco, latindo até para o vento que soprasse na rua. Ninguém achou que 
fosse possível, mas ele latia mais que a Estopa.

Mais alguns dias e tivemos de nos despedir 
dele. Foi adotado por uma família que 
o recebeu como um novo membro. Ele 
passaria a dormir dentro de casa e teria 
companhia humana o dia todo, inclusive 
de três crianças, que já estavam ansiosas 
pela chegada de um amiguinho de focinho 
molhado. Apesar da tristeza da despedida, 
tínhamos de admitir: o Pingo foi para um 
lugar melhor. Ele se dava muito bem conosco, 
mas precisava conviver com pessoas dentro de 
casa. Ele merecia um lugar assim. Foi mesmo 
um ótimo final.

Algumas semanas mais tarde, nossos donos receberam notícias dele. Já adaptado à nova 
família, não queria outra vida. Era disputado todas as noites para ver quem o teria na cama. 
Os finais felizes eram mesmo um grande incentivo para os resgates de animais abandonados. 
 
Mas nem sempre era assim. Uma das histórias mais tristes foi da Tiuzinha, nome provisório 
que recebeu de quem a alimentava, e com o qual se despediu da vida. Os sintomas da 
leishmaniose, mais que aparentes, já estavam lhe impondo grande sofrimento. Partiu para 
sua segunda chance, antes mesmo de qualquer exame que confirmasse a doença.
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A experiência que tínhamos com 
humanos não poderia ser melhor, 
mas, quando nos deparávamos com 
casos de maus-tratos e abandono, nos 
assustávamos. Era difícil acreditar que 
humanos pudessem ser capazes de 
tantos absurdos.

Tiuzinha ainda voltaria a este mundo e, 
quem sabe, com a sorte de encontrar 
bons humanos para lhe conduzir. 
Algumas histórias precisam mesmo 
ser sepultadas. Sua segunda chance viria, mas numa outra vida. De sua curta e sofrida 
passagem pela vida, ficaram algumas fotos, tiradas na esperança de serem usadas no cartaz 
em que mostrasse o antes e o depois. Tristes fotos. O depois não viria.

Sua tristeza estava estampada em seus olhos. Parecia pedir uma trégua à vida. A trégua veio, 
mas não da forma como nossos donos desejavam. A Tiuzinha despediu-se da vida sozinha. 
Nenhum amigo chorou sua morte ou lhe prestou homenagens. Ninguém sentiu saudade. 
Ninguém esteve ao seu lado nos momentos finais.

Bom seria se as fotos que ficaram, um dia, chegassem àqueles que a jogaram na rua de forma 
tão covarde e bom se a reconhecessem. Porém talvez isso nada adiante. Humanos assim 
provavelmente não sabem o que é remorso. 

E não eram apenas cães as vítimas dessas atrocidades. Vez ou outra, nossos donos se deparavam 
com um animal diferente e acabavam se envolvendo com resgates, tratamentos e tudo o que 
mais fosse necessário. A história da Tica foi de causar revolta a todos que a conheceram. As fotos 
de seus ferimentos mostraram com detalhes o que não se podia perceber ao vivo, quer fosse pelo 
seu pequeno tamanho, quer fosse por sua agitação.

Numa cidade próxima de onde vivíamos, existia um parque ecológico com uma grande área 
verde, onde viviam muitos animais silvestres. Um dia, sem qualquer prévio aviso, alguns 
humanos, os mesmos responsáveis pela conservação e guarda do parque, decidiram derrubar 
várias árvores para construir alguma coisa sem importância. Fizeram isso sem se preocupar 
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com os animais que lá viviam. Uma família inteira de 
micos foi desalojada. Sem casa e sem comida, ficaram 
desorientados e passaram a viver nos quintais das casas 
de um bairro próximo ao parque. 

Uma semana foi o tempo necessário para que a família 
fosse destruída pela crueldade de pessoas que não 
valem o que consomem.

Veneno e pedras foram as armas usadas. Três micos 
foram envenenados e dois foram mortos a pedradas. 
Dos seis macaquinhos, restou apenas a Tica, nome que 
recebeu depois do resgate.

Mas ela não estava segura, estava vivendo sozinha em 
um campo minado e não tardaria a experimentar as 
mesmas agressões que haviam destruído sua família.

Numa manhã de terça-feira, apareceu em uma das casas 
que lhe ofereciam alimento, com a boca sangrando, 
faltando vários dentes e chorando muito de dor. Não 
conseguia comer, estava muito assustada e tremendo 
de medo. Foi vítima de uma pedrada, dada por algumas 
crianças que queriam se divertir, “caçando”. 

Ao tomarem conhecimento do caso, meus donos 
compraram uma armadilha e prepararam tudo para 
o resgate da Tiquinha. A captura não demorou e 
ocorreu de forma rápida e sem traumas, em razão de 
sua docilidade. Foi levada às pressas para uma clínica 
veterinária especializada em animais silvestres.
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Como última sobrevivente de um bando, não poderia ser solta onde 
houvesse outros bandos, ou seria morta como invasora do território.
Todos acharam que ela estaria condenada a uma vida solitária, em 
cativeiro. Mas o Universo tinha outros planos e cuidou de escrever 
uma história diferente.

Após a alta médica, ela foi levada a um lugar que cuida de animais 
silvestres. Por coincidência, os biólogos estavam trabalhando com 
alguns micos da mesma espécie, observando comportamentos, a 
fim de formar um pequeno bando, em cativeiro, para que, depois 
de adaptados, pudessem ganhar a liberdade, num processo de 
reintrodução. 

Ela ainda passaria por uma avaliação dos veterinários, que 
verificariam a possibilidade de ela viver na natureza, em razão 
das sequelas. Mas, apesar delas, a Tica não era um animal de 
cativeiro. Até quarenta dias atrás ainda vivia em liberdade e as 
feridas dos dedos eram anteriores à sua captura. Tinha boas 
possibilidades.

Quando recebeu alta, refletia o desespero de quem teve a vida destruída por pura 
crueldade. Sua segunda chance não foi registrada em fotos, porque o centro de 
triagem da instituição que a recebeu não abre suas portas, para evitar estressar 
os animais. Não deixou saudade, porque animais silvestres não criam vínculos 
com humanos, mas levou uma grande torcida para que encontrasse a paz que 
merecia, longe das pessoas. Animais silvestres não são domesticáveis e, quando 
se aproximam demais de humanos, acabam experimentando sofrimento e dor.

Na natureza, nenhum animal mata por prazer. Não imaginamos o que pode ter 
dado errado no processo de evolução da espécie humana. Em que momento 
se perdeu. Como chegou a esse nível de agressividade, violência e insensatez. 
Ferir e matar por prazer, aprisionar e escravizar por vaidade ou, ainda pior, 
por ambição. Nós tínhamos muito a evoluir. O processo de humanização 
estava só se iniciando. Tínhamos bons exemplos e esperávamos que a vida nos 
proporcionasse apenas bons momentos.
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Casos como o da Tica e de tantos outros de nossa 
espécie vítimas de crueldade nos assustavam. Embora 
estivéssemos protegidas, não sabíamos o que nos 
esperava mais adiante, em outros momentos de nosso 
caminho evolutivo. 

Depois da Tiuzinha, precisávamos de mais alguns casos 
que pudéssemos comemorar com finais felizes. Por 
sorte, os finais felizes eram mais comuns. O Pingo ainda 
estava em nossa casa quando chegaram por lá os sete 
irmãozinhos: Tina, Pity, Lipi, Luca, Billy, Cuqui e Kiko. 
Duas meninas e cinco meninos. 

Eles nasceram em um terreno baldio, próximo de nossa 
casa. Foram alimentados e cuidados por sua mãe, até 
os quarenta dias de vida. Um dia, ela saiu em busca de 
alimento e não voltou mais. Algo havia acontecido. Foi 
morta ou capturada. A mãe jamais abandonaria filhotes 
daquela idade, ainda que não tivesse mais leite. O fato 
é que, sem a mãe, aqueles filhotes estavam condenados 
a morrer de fome e sede. Quando nosso dono soube 
da história da ninhada, buscou-os na mesma hora. Já 
estavam há três dias sem comida ou água, muito magros, 
já desnutridos e desidratados. Não teriam sobrevivido 
mais um dia sequer se não tivessem sido resgatados.

O socorro precisava ser urgente. Uma dose de 
vermífugo, muita água e muita ração de boa qualidade 
foram suficientes. Em dois dias, eles nem pareciam 
que haviam nascido em um terreno abandonado e que 
haviam ficado órfãos.

Passavam os dias comendo e dormindo. Todos os dias 
ficavam soltos na varanda, conosco. Os filhotes tinham 
muita energia e precisávamos, às vezes, discipliná-los. 
Na época das Glorinhas, tudo era mais fácil. Eram 
também sete filhotes, mas eles tinham duas mães e 

eu me encarregava apenas das brincadeiras. Agora, 
sem a mãe por perto, nossa responsabilidade, minha 
e da Estopa, era maior. Cuidar de sete filhotes não era 
fácil. Eles tinham uma energia que não acabava. Mas 
foram dias alegres. Filhotes têm uma ótima energia. 
São mesmo adoráveis. Conviver com eles nos trouxe 
momentos inesquecíveis.

A Tita era pretinha com as perninhas amarelas e 
algumas manchinhas brancas e amarelas. A Pity era 
pretinha com os dedinhos manchados de branco e uma 
manchinha branca no peito.
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O Lipi era branquinho, de pelo médio. Alegre e 
muito esperto.

O Luca era o menorzinho de todos. Era creme, quase 
branco, e tinha as patinhas brancas. Parecia que havia 
pisado em uma bandeja de tinta. Era o líder da matilha. 
Nasceu com o espírito de lobo alfa. Não se enxergava. 
Gostava de jogos de dominância e desafiava os irmãos 
como se tivesse tamanho. Se cães tivessem espelho, 
ele não seria assim. Mas acho que o pequeno não sabia 
que era o menor de todos. Achava-se o mais valente e 
acabava sendo.

O Billy, o Cuqui e o Kiko eram muito parecidos. 
Pretinhos, com manchinhas brancas nos pés e no 
peito. Mordiam tudo que encontravam, principalmente 
dedos, pés e chinelos.
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Foi muito bom conviver com aqueles filhotes. Também para eles, a convivência conosco 
era benéfica, pois ajudava em sua socialização. Quando fossem adotados, sairiam de 
nossa casa equilibrados e sociáveis. Torcíamos para que encontrassem bons adotantes 
e todos fossem felizes. Até o dia da despedida, restava-nos aproveitar os momentos. 
Naquela ocasião, eles já estavam dormindo no terreiro, comigo e com a Estopa. Nossa 
cama era grande, mas sete filhotes não era fácil. Eles se espalhavam e ficava difícil 
encontrar um canto para me esticar. Para a Estopa era mais fácil, já que tinha quase o 
tamanho deles, mas para mim não sobrava lugar. Se eu me deitasse primeiro, eles se 
deitavam em cima de mim, sem contar as mordidas nas orelhas e cauda.

Por sorte, nossos donos colocaram no terreiro uma casinha de madeira e acabamos nos 
aninhando nela. Fomos literalmente desalojadas de nossa cama. Mas todo o sacrifício 
valeu a pena. 

A despedida viria, mas não tão rápida quanto 
imaginávamos. Ficaram em nossa casa por quase vinte 
dias. A primeira a ser adotada foi a Pity, que ganhou 
uma ótima família. Logo depois, foi a vez de Billy e Lipi 
ganharem um novo dono. Ficaram juntos.  Alguns dias 
depois, foi a vez de o Kiko ganhar uma nova casa. 

Ainda estavam em nossa casa o Luca, o Cuqui e a Tita 
quando recebemos mais uma desgarrada. A Espoleta 
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tinha, aproximadamente, o mesmo tamanho e idade dos filhotes quando foi encontrada 
vagando em nossa rua. Ninguém sabe de onde veio, mas era certo que não tinha tamanho 
para ter vagado por longas distâncias. Foi literalmente abandonada em nossa porta. 

Como nossos donos não recusavam ajuda a um cão que lhes pedisse socorro, lá veio a 
Espoleta fazer parte da ninhada. Filhotes são mesmo tudo de bom. Ela se aninhou quase 
instantaneamente com os irmãos, como se fizesse parte daquela família. 

A adaptação comigo e com a Estopa também foi imediata. Para um filhote abandonado, 
ser resgatado e encontrar irmãozinhos da mesma idade e duas babás como eu e Estopa 
era mesmo muita sorte. Só não foi melhor porque nós não tínhamos leite. 

Apesar de suja, a pequena estava ótima. Não precisou de nada além de vermífugo e 
ração. Afinal, onde dormem nove, dormem dez.

No dia seguinte, foi a vez de o Luca e o Cuqui conseguirem uma nova casa. Os dois 
também puderam ficar juntos. Eles ganharam novos nomes e passaram a se chamar 
Cafu e Max. Foram muito bem recebidos pela nova família.

Restaram conosco a Tita e a Espoleta. 

Mais alguns dias, foi a vez de a Tita começar uma nova história. Foi adotada por uma 
família que a recebeu de braços abertos. Ganhou novo nome e passou a se chamar Susy, 
em homenagem a uma cadelinha que fez parte da família, antes dela, e que morrera 
havia algum tempo. 
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Assim que a Tita foi adotada, a Espoleta ficou sozinha conosco. Sem outros filhotes, ela 
mostrou as garrinhas. Era muito ativa e esperta. Não tinha medo de nada e entrava nas nossas 
brincadeiras sem qualquer receio de se machucar.

Quando a coisa começava a ficar feia para ela, refugiava-se sobre a lona da piscina, único lugar 
onde nós não tínhamos acesso. Afinal, ser pequena tinha algumas vantagens.

Foram dias alegres. A Espoleta era muito parecida, em temperamento, com a Tininha. Deixou 
saudade quando partiu, mas já estávamos preparadas para as despedidas. Foi recebida pelos 
novos donos com muito carinho. Foi morar em um apartamento pequeno, com direito a dormir 
na cama com as crianças e muitos passeios e brincadeiras ao ar livre. Foi outra que ganhou mais 
que um lar. Ganhou uma família.
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Poucos dias depois da partida da Espoleta, nosso dono 
recebeu um chamado para socorrer uma mãezinha com 
filhotes. Ao chegar ao local indicado, encontrou uma 
cadelinha Poodle, pequena, com o pelo muito sujo e 
embolado, muito parecida com a Kika, deitada em um 
ninho de terra, escavado debaixo de alguns arbustos, 
amamentando quatro filhotinhos que não pareciam ter 
mais de quinze dias de vida. Ele procurou informações 
com as pessoas, tentando saber alguma coisa sobre 
aquela mãezinha, e acabou descobrindo toda a sua 
história.

A pequena Princess tinha uma dona e era, segundo 
disseram alguns, bem cuidada. 

No entanto, sua dona enjoou de cachorro e decidiu 
que iria doar a Princess. Mais preocupada em se livrar 
do “problema” do que arranjar um bom lar para ela, 
entregou-a à primeira pessoa que manifestou vontade 
de ter uma Poodle legítima.

O que essa adotante não imaginou é que um 
cãozinho de raça precisasse de cuidados constantes. 
Sem banhos regulares, o pelo cresceu, embolou e se 
sujou. Visualmente feia, foi abandonada. Emprenhou 
e pariu alguns filhotes na rua, dos quais não se teve 
mais notícias.

Continuou na rua e emprenhou pela segunda vez. Foi 
recolhida por uma vizinha, que esperava ganhar algum 
dinheiro com a venda dos filhotes. Afinal, se puxassem a 
mãe, poderiam ser vendidos como Poodles.

Mas os pequenos puxaram o pai. Nasceram quatro filhotes 
vira-latas, dois pretinhos e dois rajadinhos. Sem valor 
comercial, não havia justificativa para conservá-la em 
casa. Foi jogada na rua, com os filhotes recém-nascidos.
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Sem ter para onde ir, cavou um buraco debaixo de 
alguns arbustos e abrigou seus filhos naquele ninho de 
terra, infestado de pulgas e carrapatos. Era julho e o frio 
estava intenso.

Assim que ouviu a história, nosso dono a resgatou e 
a levou para a clínica, a mesma onde eu fiquei e onde 
costumávamos ir para tomar as vacinas. Lá certamente 
seria bem cuidada. Ganhou ração de boa qualidade, água 
fresca e uma caminha quente, onde se aninhou com os 
pequenos, apesar do olhar ainda triste e inseguro.

No dia seguinte, além da ração de ótima qualidade, recebeu muitas 
vitaminas, tratamento contra parasitas, um bom banho e uma tosa, que a 
livrou do peso daquele pelo embolado.
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Ela ficaria na clínica até que os filhotes estivessem maiorzinhos e em condições de 
conviver com as nossas estabanadas brincadeiras. 

Confesso que estávamos cansadas de filhotes. Cuidamos de oito, sem as mães, e a 
maratona não foi fácil. Mal tínhamos descansado e já estávamos à espera de mais uma 
ninhada. 
 
Por sorte, desta vez a mãe viria junto e tudo seria mais fácil. Era o que acreditávamos, ou 
desejávamos.

Alguns dias depois, a Princess ainda estava na clínica e recebíamos em casa mais um 
filhote sem a mãe. A Hanna veio morar em nossa casa. Era mais um daqueles casos de 
cãezinhos frágeis, incapazes de sobreviver sozinhos. Ela foi comprada de um criador de 
fundo de quintal por alguém que se arrependeu rapidinho. Quis se livrar dela e a entregou 
aos nossos donos.

Quando a vimos nos assustamos. De tão frágil, sequer sobreviveria se fosse deixada no 
terreiro, aos nossos cuidados. Estava infestada de pulgas e carrapatos, mas nada que um 
bom tratamento não resolvesse.
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Ela passou a dormir dentro de casa, dividindo a 
cama e o travesseiro com o Guilherme, nosso 
irmãozinho humano. Além disso, a Hanna foi 
também o início da socialização da Kika. Com 
outro cãozinho dividindo com ela o mesmo espaço, 
seria mais fácil para a Kika se acostumar e aceitar 
o convívio com outros cães. Acostumar-se com 
a Hanna e aceitá-la foi só o primeiro passo para 
que começasse a se acostumar também comigo 
e com a Estopa. Afinal, fazíamos parte da mesma 
matilha e precisávamos nos entender.

Quando foi apresentada a nós, a pequena Hanna se 
assustou um pouco, sobretudo comigo. Acho que 
ela nunca havia visto um cão tão grande. Já com a 
Estopa, foi afinidade à primeira cheirada. As duas 
se entenderam quase instantaneamente e, em 
alguns minutos, já estavam brincando e pulando 
uma sobre a outra.

Todos os dias nós ficávamos na varanda, latindo e olhando o movimento da rua, quando 
a Hanna vinha nos fazer companhia. Era apenas uma, mas tinha energia para uma 
ninhada inteira.
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E não precisou de muito tempo para ela se soltar 
completamente. Afinal, mesmo em avançado estágio 
evolutivo e com todo o distanciamento de nossos 
antepassados de vida livre, os filhotes canídeos 
conservam, ainda hoje, a enorme facilidade de 
estabelecer relações afetivas.

Em pouco tempo, ela já estava à vontade conosco. Nem 
pedia licença para brincar com minha cauda.

E, assim, recebemos a Hanna, com abanos de rabos e 
muitas lambidas. Se recebíamos assim tantos estranhos, 
não seria diferente com uma filhotinha que viria a fazer 
parte de nossa matilha. Além do mais, a Hanna não era 
totalmente estranha, pelo menos para mim. Sua última 
vida havia sido curta, mas foi uma preparação para voltar 
como uma cadelinha em avançado estágio evolutivo.

Eu sempre soube que nossos destinos estavam ligados 
e que aquela cadelinha ainda voltaria para nossa casa. 
Desde que a vi pela primeira vez, enquanto ainda vivia 
no corpo de uma filhotinha vira-lata chamada Xuxa, 
filhotinha da Glorinha, eu sabia que ela viria a fazer parte 
de nossa matilha. Particularmente, torci muito para que 

fosse devolvida, enquanto ainda vivia naquele corpinho 
preto e amarelo. Mas sua morte trágica e prematura, 
em um acidente ofídico, não permitiu. Tanto faz ter 
voltado agora como uma mocinha frágil. Era a mesma 
cadelinha especial, a quem tanto me afeiçoei. Na 
verdade, de frágil ela não tinha nada, mas isso o tempo 
nos mostraria.

Alguns dias depois, os filhotes da Princess já estavam 
mais espertinhos e vieram passar uma temporada 
conosco. A Hanna já estava completamente adaptada 
à nossa matilha.
 
Receber a Princess e seus quatro filhotes foi mesmo 
uma grande festa. Embora um pouco mais velha e maior 
que os filhotes, a Hanna se misturava perfeitamente à 
ninhada, apesar do contraste da cor.

Só não dividia com os pequenos o leite da mãe.

A Princess já estava mais calma e confiante no futuro. 
Ela seria castrada e vacinada contra leishmaniose antes 
de ser disponibilizada para adoção.
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Depois de tudo que passou, não se podia esperar dela comportamento equilibrado. Era 
uma cadelinha humilde e carente. Pedia colo o tempo todo, como se fosse ela o filhote a 
merecer essas regalias. Por sorte, não lhe faltava o colo pedido. Em nossa casa, todas as 
necessidades dos cães que por lá passavam eram atendidas. 

Alguns precisavam apenas de comida e vermífugo. Outros traziam um passado de maus- 
-tratos e abandono, e precisavam de tempo, paciência e muito colo para voltar a confiar 
em humanos.

Em poucos dias, a Princess já estava adaptada à nossa casa e se sentindo parte de nossa 
matilha. Todas as noites ficava na varanda, observando o movimento e latindo, junto 
comigo e Estopa. Deixava os filhotes dormindo na casinha para nos fazer companhia na 
varanda. Vez ou outra, com a Hanna no meio da confusão.

Mas ela não era uma cadelinha de terreiro. Merecia encontrar uma família que lhe 
permitisse conviver mais intimamente com pessoas, vivendo dentro de casa. Os Poodles 
definitivamente não são cães de terreiro. Estão em avançado processo de humanização. 
Nasceram para dividir espaço com humanos. São os cães mais próximos dos humanos e, 
infelizmente, os que mais sofrem quando abandonados.

Mesmo com todo o carinho, amparo e rápida adaptação, nossa casa não era o lugar 
ideal para ela. Embora bem cuidada, só seria feliz de verdade quando encontrasse 
alguém que a aceitasse como parte de uma família. Apesar de tudo, era uma ótima 
mãe. Cuidadosa e atenta.
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Assim que chegaram à nossa casa, os filhotes ganharam nomes. Foram 
chamados de Balu, Mogli, Mel e Xanti. 

Balu parecia um ursinho. Muito peludo, rajadinho, quase preto, com muitas 
manchinhas brancas. Tinha os olhos azulados. Nem parecia vira-lata. Era 
o maior e mais forte da turma. Desde o início, o que mais se afeiçoou à 
Hanna. Os dois tinham tamanhos parecidos e gostavam de brincar juntos.

O Mogli mais parecia um grilo. Era pequeno e magrelinho, de pelo curto, pretinho, 
com manchinhas brancas espalhadas. Para uma alma canina em plena evolução, 
ser chamado de Mogli era mesmo bem mais adequado que Lobinho. Afinal, seus 
instintos selvagens já haviam sido extirpados há muito.

As duas meninas eram a Mel e a Xanti. A Mel era peludinha, muito parecida 
com o Balu, mas sem o branco nas perninhas. Era esperta e brincalhona.

A Xanti era a menorzinha da ninhada. Pretinha, com uma manchinha branca 
no peito em forma de cruz, outra no queixo, como se tivesse se sujado em um 
prato de leite. Era mais arredia e desconfiada, embora, como todo filhote, 
pronta para estabelecer fortes laços afetivos com outros cães ou com humanos.
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Eles ficaram em nossa casa por mais de vinte dias. Foram dias alegres e cheios. 

A vida numa matilha numerosa era mesmo repleta de alegrias. Se os humanos soubessem, 
encheriam suas casas de cães. Lobos vivem em matilhas numerosas. Cães não nasceram 
para viver sozinhos. A companhia de outros de sua espécie é o melhor remédio para 
qualquer cachorro.

Mais uma vez, estávamos nós,  Estopa e eu, e agora também a Hanna, ajudando na 
socialização daqueles filhotes. Para eles, essa convivência refletiria positivamente para o 
resto de suas vidas. Seriam felizes e equilibrados. Esperávamos que encontrassem outros 
cães em seus novos lares, além, é claro, de donos responsáveis e carinhosos.

E foi assim. O primeiro a partir foi o Mogli. Ele foi adotado pela Rosângela, que já possuía 
em casa um cão Labrador chamado Hulck. Muito esperto, logo se afeiçoou ao novo amigo. 
 
Era incrível, mas não surpreendente. A vida sempre nos dá uma segunda chance de acertar e 
corrigir um erro. Se nosso dono errou quando da escolha da adotante, para o pequeno Lobinho, 
teve agora mais uma chance de tomar a decisão certa e entregá-lo a uma família de bem.

Ficou poucos dias conosco, mas o suficiente para interagir com a Hanna. Nesse ciclo, 
embora não fossem irmãos de ninhada, puderam se encontrar e aproveitar ótimos 
momentos. Brincavam com a mesma energia de quando disputavam o leite das duas 
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mães. Estiveram conosco como Xuxa e Lobinho. Depois de adotados, a Xuxa passou a se 
chamar Hanna, e voltou com o mesmo nome.

O Lobinho recebeu, neste ciclo, o nome de Mogli, mais adequado ao seu real estágio evolutivo.

Em seguida, foi a vez do Balu. Foi adotado pela Isabela e ganhou, além de uma ótima dona, uma amiga de quatro 
patas chamada Nina, uma mestiça de Basset bem pequena. Com a energia do Balu, a Nina passou um dobrado, 
principalmente depois que o pequeno cresceu um pouco mais. Ele tinha muita energia e não dava tempo de descanso 
à sua nova companheira.

Logo depois, foi a vez da Xanti. Ela também ganhou uma companhia canina, uma Poodle muito parecida com sua 
mãe, chamada Belinha. Viveria dentro de casa, com direito a dividir a cama com a Belinha e a Andréia. Por último, 
foi a vez da Mel, que também ganhou uma ótima família. Também ganhou uma companhia canina, outra Poodle 
pequena, como sua mãe, chamada Mina. A Mina esteve em nossa casa quando seus donos vieram conhecer a Mel. 
Era uma cadelinha muito bem cuidada, o que indicava que a Mel teve muita sorte. Seria feliz e equilibrada. Teria uma 
família com a qual poderia contar em todas as horas.

Os últimos dias dos filhotes em nossa casa foram bem desfrutados. A Hanna foi quem mais aproveitou os pequenos. 
Afinal, era pouco mais velha que eles e reconhecia neles os irmãozinhos que deixou para trás, quando veio morar em 
nossa casa. Mas também foi a que mais sentiu quando eles se foram. Havia pouco mais de trinta dias de sua chegada 
e já experimentava as despedidas. Afinal, despedidas naquela casa eram constantes. Ela teria de se acostumar. Foi a 
sua primeira experiência, mas não seria a última.

Os momentos finais com os filhotes deixaram saudade, como todos os outros.
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De todos os filhotes, a Xanti era a mais ligada à mãe. E, 
por isso mesmo, a que mais demonstrou a inquietação 
pela separação que se aproximava. No dia de sua 
adoção, enquanto a Mel ainda brincava, alheia aos 
acontecimentos, a Xanti procurou ficar todo o tempo 
do lado da Princess, como se buscasse aproveitar os 
últimos instantes. Para os nossos donos, esses eram os 
piores momentos. Uma mistura de tristeza, saudade e 
apreensão, mas com uma sensação de dever cumprido.
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Apesar da despedida que se aproximava, o dia foi curto 
para tantas brincadeiras. A minha cauda, para variar, 
continuava sendo um dos brinquedos preferidos dos 
filhotes. Foi sempre assim, desde a época das Glorinhas. 
Mas nunca me faltaram paciência e disposição para os 
pequenos.

Dessa vez foi mais fácil. É que tínhamos também a 
Hanna, que já se mostrava indispensável em nossa casa 
e estava se tornando uma cadelinha sociável e adaptada 
àquela vida agitada. 

Depois que os filhotes se foram, a Princess ainda ficou em nossa casa por algumas semanas. 
Tomaria algumas vitaminas e ganharia uma infinidade de vacinas. Passaria por uma cirurgia e 
uma limpeza dos dentes antes de partir para sua nova vida. 

Passado esse período, ela se tornou mesmo uma princesa, digna do nome que recebeu 
enquanto ainda estava com o pelo embolado e vivendo naquele ninho de terra infestado de 
pulgas e carrapatos. Não era difícil imaginar que aquela cadelinha tinha estirpe.

No período em que esteve em nossa casa, pôde experimentar as delícias da vida de um cão de 
estimação, no sentido exato da palavra. Éramos de fato estimados. Ali, nem mesmo os nossos 
malfeitos eram punidos. Tudo era motivo de alegria. Até as nossas bagunças costumavam ser 
registradas em fotos. 

A Princess até que gostava muito daquela cama 
vermelha que lhe serviu após o resgate. Uma 
caminha macia e recheada de espuma. Servia 
para dormir, mas servia também para brincar. A 
tentação foi grande e não resistimos.
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Mais alguns dias se passaram, tempo necessário 
para que a Princess se recuperasse completamente 
da maratona da amamentação. Muito descanso, 
alimentação de qualidade, vitaminas, muitas vacinas, 
cirurgias, limpeza dos dentes e um sem-número 
de outros procedimentos. Mas ela merecia esses 
cuidados e esse descanso. Ganhou até outra cama. Por 
empréstimo, mas ganhou. A verdade era que a Princess 
não teve mesmo nada com aquela bagunça e não era 
justo privá-la do conforto de uma cama macia.

Já recuperada, mostrou-se uma cadelinha carinhosa 
e ciumenta. Estava em plena forma e com todas as 
vacinas em dia. Ficou conosco ainda algumas semanas, 
antes de ser adotada. Nos últimos dias, já se mostrava 
disposta às brincadeiras da Estopa e da Hanna.

Mas chegou o dia da despedida da Princess. Para ela, aquela separação era mais um abandono. 
Um cão adulto sofre sempre que muda de casa. Quando foi retirada da rua, com os filhotes, 
foi levada à clínica, onde ficou por quinze dias. Nesse período, chegou a se acostumar e já 
identificava a clínica como sua casa e os médicos e funcionários como seus donos. Sentiu 
bastante quando veio para nossa casa, apesar da afinidade e gratidão que já demonstrava 
ter com nossos donos. Aqui ficou por mais de dois meses. Já estava novamente acostumada 
e, mais uma vez, teve de trocar de dono e de casa.

Torcíamos para que essa mudança fosse definitiva. Foi adotada pela Sheila, que já possuía 
outros três cãezinhos de raças pequenas. Uma semana é o tempo máximo para que um cão 
saudável se acostume a novos donos e novos ambientes. Ela seria feliz. Era uma cadelinha 
que gostava de andar na coleira e de passear de carro, um sinal de que já teve mesmo uma 
ótima vida. Foi uma pena ter sido abandonada de forma tão covarde. 
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Uma semana antes de sua adoção, a pequena fez uma visita à sua futura dona para 
conhecer o lugar onde iria morar e interagir com sua futura matilha. Ela foi bem recebida. 
Passaram apenas alguns minutos juntos, mas o suficiente para se perceber que a Princess 
havia tirado a sorte grande. Estaria mesmo em ótimas mãos. Passaria a dormir dentro de 
casa e contar com os cuidados tão necessários a uma cadelinha de raça pura como ela.

O último dia da Princess em nossa casa foi também registrado. Naquele dia, em especial, ela 
se manteve afastada das confusões de nossa animada matilha, como se pressentisse algo.

Infelizmente, para ela, aquela despedida era mais um 
abandono que se aproximava. Contudo, dessa vez, a 
mudança seria para melhor.

Desejávamos que a Princess fosse adotada junto com 
uma das meninas. O que ocorreu foi quase isso. A Princess 
viria a morar a apenas uma quadra de distância da casa 
onde vivia a Mel. Embora vivendo em casas diferentes, 
com donos diferentes, as duas voltariam a se encontrar 
algumas vezes. As adotantes eram amigas de infância e 
ainda proporcionariam às duas alguns reencontros.
 
A Mel também aprovou a nova matilha da Princess, outros três cãezinhos de raças pequenas, alegres e brincalhões. 
Mel era uma cadelinha sociável e se adaptava facilmente a outros cães. O período de socialização em nossa casa era 
mesmo benéfico aos filhotes.

Com a partida da Princess e de seus filhotes, pensamos que teríamos uma temporada de descanso. Mas nos 
esquecemos da Hanna. Esta não seria adotada. Fazia parte de nossa matilha. Era uma filhotinha cheia de energia 
e, sem os outros pequenos por perto, não tinha com quem extravasar além da Estopa e de mim. Todos os dias ela 
passava um tempo conosco no terreiro ou na varanda.
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Ela e a Estopa se entendiam muito bem, embora às vezes a Estopinha exagerasse 
nas brincadeiras e a machucasse, mas tudo bem. Isso fazia parte de um processo de 
socialização. Seria importante para ela essa convivência. A Kika não era o melhor exemplo 
de cão sociável. Em algumas semanas, Hanna e Kika já estavam mais entrosadas, mas, 
ainda assim, muito longe daquilo que nós consideramos uma dupla perfeita. A Kika não 
admitia brincadeiras e, com isso, sempre que queria brincar, a Hanna pedia para vir ao 
nosso encontro. Foi assim desde que veio morar em nossa casa.

A Hanna estava crescendo muito rápido, mas ficaria 
do tamanho da Estopa. Ela tinha a vida que precisava 
para crescer feliz e equilibrada. Tinha tudo, na dose 
certa. Em casa, dividia a cama e até o travesseiro com o 
Guilherme. Banhos regulares, alimentação equilibrada, 
passeios ao ar livre e ainda podia experimentar alguns 
momentos de vida livre, quando viajava para a fazenda.

Se os humanos soubessem, proporcionariam a seus 
cães momentos selvagens, ainda que fossem cães 
frágeis e delicados como a Hanna. É surpreendente, 
mas existe um lobo em cada um de nós. Essa volta ao 
passado, ainda que por poucos momentos de lazer, 
proporciona-nos momentos indescritíveis. Eu sabia 
que também viveria esta alegria e teria paciência para 
esperar o meu momento.
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Enquanto isso, Hanna e Kika já formavam uma matilha. Ainda longe do 
ideal, mas uma matilha. A dificuldade de socialização da Kika tinha apenas 
uma vítima: ela mesma. É pena que nossos donos não tiveram, na infância 
da Kika, as informações que têm hoje. Ela não foi socializada. Faltou 
informação e até orientação. Mais importante que vacinas e ração de boa 
qualidade, um filhote precisa se socializar. Precisa conviver intensamente 
com outros cães. Precisa viver as delícias da vida em grupo.

A Hanna, com apenas quatro meses de vida, já era um exemplo de cão 
sociável. Nossa matilha era mesmo perfeita, em todos os sentidos.

Era certo que Poodles não combinam com ciscos e carrapichos, mas, 
ainda assim, todo cão merece essa alegria. Nada que um banho ou tosa 
não pudessem resolver. Quando a Hanna chegava da fazenda, Estopa e 
eu a cercávamos, sentindo nela cheiros que nos remetiam a um passado 
não tão distante e que, esperávamos, pudéssemos encontrar também 
no nosso futuro.

Enquanto isso, restava-nos aproveitar o que a vida 
nos oferecia. E não podíamos nos queixar dela. Afinal, 
tínhamos tudo. 

Eu sentia que ainda voltaria para a fazenda, nem que fosse a passeio. Pisar 
novamente aquele chão seria a maior alegria que a vida poderia me dar. 
Eu esperava que merecesse esse presente. Também a Estopa desejava um 
retorno àquelas terras.
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Depois da estada da Princess, foi a vez da Flecha, mas 
esta não foi aceita em nossa matilha. Eu até a aceitaria 
e a Hanna também, mas a Estopa levaria um tempo 
para isso. O maior problema era que a própria Flecha 
também não nos aceitava. Tinha apenas três meses 
de idade quando foi resgatada. Mesmo assim, parecia 
um filhote selvagem. Era brava e agressiva. Seu nome 
era oportuno. Não aceitava a aproximação de pessoas, 
o que impediu que seu resgate ocorresse antes. Havia 
vivido, por quase um mês, em um buraco com uns 
quinze metros de extensão. Era um cano que recebia 
água da chuva, onde a pequena felina se refugiava. 

Entrava em nossa casa apenas para comer a ração e a 
água que eram deixadas ali para ela, por isso sobreviveu. 
Até as fotos precisaram ser tiradas de longe. Ela parecia 
mesmo uma flecha, de tão ágil.
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As pedras e os barbantes que aparecem ao lado de sua toca dão a noção do que 
aquela gatinha foi obrigada a suportar.  Crianças perseguiam-na, tentavam agarrá-la, 
preparavam-lhe armadilhas, atiravam-lhe pedras e, ainda pior, algumas pessoas já a 
tinham condenado, sob a alegação de que a pequena tinha raiva. 

Ora! Qualquer um ficaria com raiva sendo tratado daquela forma! Ela não precisou de muito 
para se socializar e esquecer o trauma dos dias que viveu naquele buraco, tendo de fugir de 
armadilhas e abusos. Por sorte, nenhuma das agressões a atingiu e ela estava ótima.

Nosso dono conseguiu pegá-la minutos antes de uma chuva que inundou seu esconderijo. 
Foi adotada rapidamente por uma ótima família. Na verdade, sua nova dona foi a mesma 
protetora que a recebeu com a missão de amansá-la e 
cuidar de sua socialização. Afeiçoou-se tanto à pequena 
que decidiu adotá-la. Gatos são mais adaptáveis à vida 
livre que os cães. São fiéis aos seus instintos de caça e 
não os abandonam. Um felino jamais deixará de caçar, 
ainda que tenha boa comida à disposição. Isso lhes 
garante a independência. Ainda assim, uma gatinha 
sem raça como a Flecha, com apenas três meses de 
vida, correria muitos perigos. Precisava mesmo ser 
resgatada, para que tivesse uma melhor oportunidade.

Logo após o resgate da Flecha, outra cadelinha pediu 
socorro em nossa porta. A Marina era uma mestiça 
de Poodle, preta. Tinha muitas feridas pelo corpo, 
sendo uma infeccionada na cauda, na qual havia um 
pedaço arrancado e seus ossos estavam aparentes. 
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Ela foi recolhida e internada em uma clínica. Passou 
por uma cirurgia para a retirada da parte infeccionada 
de sua cauda. Foi um tratamento longo. Lá, enquanto 
gemia e gritava de dor durante os procedimentos de 
curativos, ainda encontrava forças para lamber a mão 
de quem a segurava. Nem mesmo nesses momentos de 
dor intensa Marina usava ou sequer mostrava os dentes. 
Foram dias de muito sofrimento para ela.

Assim que terminou o tratamento, ela foi levada para um hotel de animais, onde passou a viver, aguardando pela 
adoção. Foi viver na mesma casa que havia adotado a Flecha. As duas se entendiam muito bem, chegando a dormir 
juntas em algumas ocasiões.
 
Enquanto aguardava por uma família, a Marina sentia-se em casa. Aquele hotelzinho era mesmo um paraíso para 
qualquer animal. Até a Estopa passou uns dias por lá, quando precisou fazer uma cirurgia. A Estopinha precisaria de 
um período de sossego no pós-cirúrgico e, nesse caso, eu não era a melhor opção. Receavam nossos donos que, com 
minhas brincadeiras estabanadas, pudesse romper os pontos da cirurgia. Assim, a Estopinha ficou sob os cuidados 
da Giovanna por uma semana, até se recuperar e voltar para nossa casa. Sabíamos que a Marina e a Flecha estavam 
em ótimas mãos.

Em uma manhã de segunda-feira, estávamos em casa quando por lá foi deixada mais uma cadelinha. Ela estava 
vagando numa avenida, entrando na frente dos carros. Estava muito bem cuidada, bem alimentada, hidratada. 
Parecia ter fugido naquele momento e não conseguia achar o caminho de volta. 

Era a Carol, uma filhotinha de aproximadamente três meses, de porte pequeno, e parecia uma mestiça de Pinscher 
com Galgo.
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A primeira a lhe dar as boas-vindas foi a Hanna. As duas tinham quase a mesma idade e tamanho. Como já era 
de se esperar, a empatia foi imediata, como se fossem irmãs de ninhada.

Depois de ser recebida pela Hanna, a Carol foi apresentada a nós, que a recebemos com 
a hospitalidade de sempre. Sua adaptação em nossa casa foi instantânea. Ela passou a 
dividir a cama e a ração comigo e com a Estopa. 

Foram dias muito intensos. A Hanna e a Carol passavam horas brincando e brigando, 
disputando a posição de fêmea alfa de nossa matilha, como se o posto estivesse vago. 
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Apesar das disputas, havia harmonia. Todas nós nos entendíamos, mas aquelas duas 
filhotinhas tinham muita energia. Não foi fácil conter os instintos de dominância das 
duas. Precisávamos ser enérgicas às vezes. No final, tudo daria certo, seria sempre assim.

Nos intervalos, havia momentos de paz, tranquilidade e descanso.

Em um domingo, estávamos aproveitando alguns minutos de 
merecido descanso. As pequenas pareciam ter esgotado toda a 
energia. Dormíamos, quando o portão se abriu. Teríamos visita. 

A Marina chegou para uma seção de fotos e um teste de 
socialização. Como não nos conhecia, aquele teste era ideal 
para ela. Teria a oportunidade de interagir, repentinamente, 
com uma matilha inteira de cães desconhecidos. Só assim 
nossos donos poderiam saber se ela era mesmo uma cadelinha 
sociável. Nos primeiros dias depois que foi para o hotelzinho, 
ela usava um colar que tanto a impedia de interferir nos 
curativos quanto de brigar com outros cães. Quando tirou o 
colar, já estava acostumada com os outros animais. Por isso 
seria necessário um novo teste.
 
Ela foi muito bem recebida e sentiu-se à vontade conosco.
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A Estopa, ao se deparar com uma cadelinha maior 
que ela, mostrou-se amedrontada. Ela deve ter tido 
alguma experiência ruim com cães maiores, do tempo 
em que esteve nas ruas. Procurou refúgio ao meu lado, 
demonstrando claramente a insegurança daqueles 
momentos iniciais.

Acho que ela sabia sobre a minha missão de protegê-la, mas da Marina... Ela 
não precisaria ser protegida. Aquela cadelinha era muito jovem e tinha atitudes 
de filhotes. Era alegre, brincalhona e um pouco estabanada. Sentiu-se logo à 
vontade em nossa casa.

Em alguns minutos, Marina já estava correndo e 
brincando com a Hanna e a Carol, como se fosse 
parte daquela ninhada. A diferença de tamanho não 
atrapalhava.

Fim do dia, já era hora de nos despedirmos da 
Marina. Ela voltou para o hotelzinho, onde continuou 
aguardando por um adotante. Despedimo-nos dela, 
torcendo para que encontrasse seu lugar. Ela merecia 
uma família de verdade. 



102

Nem deu tempo de sentirmos saudade da agitação da Marina. A Hanna tinha uma energia e uma agilidade que 
impressionavam. Ela devia comer alguma coisa diferente. Nem mesmo a Estopa, com toda a experiência com a vida 
livre, tinha tanta agilidade. Ela corria, pulava e até escalava parede!

Todos achavam que eu era uma cadela esperta porque havia aprendido a abrir a porta da área de serviços apertando 
a maçaneta, mas a Hanna superava isso. Ela aprendeu a passar do terreiro para a área. Não abria a maçaneta porque 
não dava altura, mas escalava uma parede e passava pela grade. Quando estava dentro de casa e queria vir para a 
varanda conosco, subia na janela pelo sofá da sala, afastava a tela da janela e pulava para a varanda. Até as telas de 
proteção do portão da rua precisaram ser aumentadas por causa da Hanna.

A Carolina estava abrigada em nossa casa e continuou conosco mais alguns dias. As duas 
pequenas brincavam o dia inteiro. 

Não demorou muito e apareceu uma adotante para 
a pequena Carol. Ela iria morar em uma casa com um 
terreiro muito grande, tendo ainda a companhia de 
outra cadelinha. 

Nós nem chegamos a sentir a despedida. No dia anterior 
ao da partida da Carol, já recebíamos outro filhote. O 
Toquinho era um filhotinho de aproximadamente três 
meses que estava perdido em uma avenida muito 
movimentada. De longe, ele avistou uma pessoa que 
passeava com outros dois cães na coleira e não teve 
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dúvida. Aquela devia ser a matilha ideal. Passou a seguir sua nova turma, 
pulando nos outros dois cães e pedindo colo. De fato, seria uma ótima matilha 
para ele, se já não estivesse completa. Ali não havia lugar para mais um.

O Toquinho foi deixado aos cuidados de uma pessoa que trabalhava em uma 
banca de revistas. Esta dispôs-se a cuidar dele até o final do dia. Se o resgate 
não chegasse até o fim da tarde, ele seria deixado na rua. O pedido de ajuda 
chegou a nossa casa e o socorro foi feito a tempo.

Embora bem alimentado, o Toquinho tinha uma infestação de carrapatos 
que lhe cobria cada centímetro de pele. Apesar disso, era muito sociável. 
Tudo indicava que ele estava vivendo em companhia de outros cães, mas 
que definitivamente não estava em boas mãos. Talvez os fundos ou o canil 
de algum estabelecimento, onde os cães fossem mantidos sem qualquer 
cuidado ou higiene. Ele havia mesmo fugido de uma situação no mínimo 
desconfortável.

Seus donos não foram encontrados e nem se esperava 
que fossem. Afinal, donos assim não se importam com 
o sumiço de um cão, ainda que seja apenas um filhote 
incapaz de sobreviver nas ruas. Seguramente, não 
estavam procurando por ele. 

E foi melhor assim. Logo que chegou, aninhou-se com 
os outros filhotes. Ele tinha quase o mesmo tamanho 
da Carol e da Hanna. Não fosse pelas diferenças físicas, 
passariam como irmãos de ninhada.
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Porém sua estada em nossa casa seria curta. No dia seguinte, 
a Carolina foi embora e, quatro dias depois, o Toquinho.

Depois da partida da Carol, os dois filhotes restantes, 
Hanna e Toquinho, tornaram-se inseparáveis, pelo 
menos nos quatro dias em que ele ficou conosco. Até a 
Estopa entrou na confusão dos pequenos.

O Toquinho foi morar em uma casa, tendo companhia 
de mais dois cães. Foi recebido por uma senhora que 
havia perdido um cãozinho muito parecido com ele. 
Sua missão na nova casa era a de curar uma ferida e 
amenizar a saudade de sua nova dona. Seria muito bem cuidado 
e amado. Este, sim, era um lar de verdade, muito diferente do buraco onde estava. 

Depois da despedida da Carol e do Toquinho, nossa vida pareceu novamente sossegada. Tanto eu quanto a Estopa 
estávamos precisando de um período de descanso. Acho que nossos donos perceberam isso. Claro que éramos 
ótimas babás, mas era também certo que merecíamos momentos de sossego. Cuidar de filhotes não era tarefa fácil.

A Hanna estava crescendo e, em mais alguns meses, já estaria mais calma e menos agitada. Além disso, ela era parte 
de nossa matilha; com ela já estávamos acostumadas.

Em uma tarde, estávamos no nosso descanso do meio-dia quando recebemos em nossa casa uma cadelinha branca 
e preta. Era a Luma. Embora estivesse apenas de passagem, não imaginávamos que ela ficaria tanto tempo conosco.

Ela havia se perdido e, sem que ninguém imaginasse como, chegado a uma avenida muito movimentada. Como ela 
não sabia o que eram carros, entrava correndo na frente deles. Nosso dono correu atrás dela por mais de cinco mil 
metros, numa perseguição que durou mais de uma hora.

Somente conseguiu pegá-la porque ela caiu exausta. Ainda assim, teve forças para morder e furar vários dedos de 
nosso dono, mas ela não era brava: estava apenas muito assustada e morrendo de medo.
 
Era daquele tipo de cachorro que não dura quando cai nas ruas. Esses animais não nasceram para viver livres, nem 
mesmo em terreiro. Nasceram para conviver com humanos, dentro de casa, dormindo em cama macia. São seres 
muito evoluídos no processo de humanização.

Para ela, não faltaria fila de pretendentes à adoção.



105

Quando chegou à nossa casa, foi recebida por nós 
com festa. A recepção sempre foi ótima, e ali não seria 
diferente.

Àquela altura, a Hanna já estava bem crescida, havia 
ficado pouco maior que a Estopa e já se mostrava uma 
ótima cadelinha. Alegre e sociável, recebia muito bem 
todos os cães que necessitassem de nossa acolhida.

Não precisou de muito tempo para que a Luma se 
acostumasse com nossa matilha e já se sentisse em casa.

Levaria algum tempo para ela entrar nas nossas 
brincadeiras, contudo, ainda assim, ela participava. De 
um jeito mais discreto, mas participava. Gostava de 
ficar sempre por perto quando estávamos brincando, 
como se ficasse observando para entender as regras.
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A regra dos quatro dias era infalível. Esse era o tempo 
para um cachorro se acostumar a um novo ambiente.

Depois de quatro dias, a Luma já era parte de nossa 
matilha. Não tinha a mesma energia da Hanna, e nem 
se podia esperar isso dela, porém, adaptou-se muito 
bem à nossa casa.

Esperávamos que a Luma partisse rápido, mas não foi 
o que aconteceu. 

Uma doença muito ruim foi diagnosticada, sendo 
recomendada a eutanásia. Depois da maratona que 
foi a captura da Luma, permitir um desfecho desse não 
estava nos planos.

A vida é muito óbvia e todo esforço tem um propósito. 
Se nossos protetores permitiram que ela fosse 
capturada, apesar das dificuldades e do grande risco 
que correu, alguma missão ela teria. Sua vida não 
poderia terminar num pedaço de papel, em forma de 
diagnóstico de laboratório. 
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Luma foi submetida a um tratamento e a um sem-número de outros exames. Ao final, 
constatou-se que aquele resultado positivo para leishmaniose estava errado. Ela tinha, na 
verdade, uma doença chamada erliquiose canina, muito ruim, mas com um tratamento 
bem mais simples e eficiente. 

Suas chances eram agora muito boas e não demoraríamos a descobrir os motivos.

Em nossa casa, ela permaneceu por vários meses. Tomou uma infinidade de vacinas e foi 
submetida a vários outros procedimentos. Era mesmo o retrato de um cão feliz. Ninguém 
achava que aquela cadelinha tinha sido abandonada. Apesar dos anúncios, seus donos 
nunca foram encontrados. Melhor assim: se não estavam procurando por ela, era porque 
não a mereciam.

Em mais alguns dias, as habilidades da Luma viriam a ser testadas.

Recebíamos de volta a Estrela, uma cadelinha amarela, mestiça de Basset. Ela era a 
testemunha de uma adoção equivocada.
 
A Estrelinha havia estado em nossa casa, de passagem, na época da Princess. Era uma 
cadelinha jovem, muito dócil, mas não muito sociável com outros cães. Preferia a 
companhia humana.

Por esse motivo, ficou separada de nós, em um canil provisório, sendo disponibilizada 
para adoção a pessoas que não possuíssem outros cães. Ela exigia atenção exclusiva.
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Quando ficávamos soltas na varanda, ela era deixada 
conosco, mas sempre com a supervisão de nossos 
donos, para evitar brigas.

Apesar disso, foi ela adotada, partindo para sua segunda 
chance. Não sabiam nossos donos que ela ainda teria 
outras novas chances. 

Alguns meses depois de sua adoção, nossos donos 
receberam uma mensagem da adotante querendo 
devolvê-la. A desculpa era de que a Estrela latia muito 
e incomodava um senhor idoso que morava na casa. De 
fato, a Estrela gostava muito de latir. 

Para evitar que ela voltasse a ficar confinada em um 
canil, foi sugerido à adotante que continuasse com ela, 
até que um novo dono fosse encontrado. Afinal, para um 
cão adulto, qualquer mudança de dono é um abandono. 

Esse novo dono apareceu e ficou com ela uma semana, decidindo 
também devolvê-la, sem muitas explicações. A primeira adotante, por 
sua vez, recusou-se a recebê-la, chegando a dizer que a colocaria em 
um abrigo. Diante desse quadro, o pequeno canil em nossa casa era a 
melhor solução.

Numa noite de terça-feira, recebemos de volta a Estrela. No dia 
seguinte, foi possível ver o quanto alguns donos podem ser ruins para 
um cão. Apesar de não ser muito sociável, a Estrela era uma cadelinha 
alegre, disposta e brincalhona. Aquela que recebemos de volta não era 
nem sombra da cadelinha que havia sido doada alguns meses antes. 
Não me lembro de ter passado por nossa casa outro cão mais triste.
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Foi levada às pressas a uma clínica veterinária, para repetir os exames e descobrir as causas de toda aquela apatia e 
tristeza. Nem seriam necessários exames mais aprofundados. Uma ultrassonografia confirmou os cinquenta e oito 
dias de gestação. Em mais três ou quatro dias, a Estrelinha estaria parindo uma ninhada de seis filhotinhos.

A adotante havia dito que ela não tivera contato com 
outros cães e a devolve depois de três meses e meio, 
com cinquenta e oito dias de gestação, sem qualquer 
satisfação. O silêncio era esclarecedor: mais uma vez, 
nossos donos haviam errado na escolha do adotante. 
Não foi a primeira nem seria a última. Afinal, humanos 
são dissimulados. São os únicos capazes de fingir, 
de mentir e aparentar o que não são. Por sorte, eles só 
conseguem enganar a si mesmos. Nós, canídeos, temos 
sempre uma sensibilidade a mais. Como não entendemos 
muito bem os sons que os humanos emitem, nós os 
identificamos pelo cheiro ou pelo instinto.

Um cão sempre sabe para quem abanar o rabo ou em 
qual colo pode pular. O pior foi que a evolução de nossa 
espécie nos fez amar os humanos incondicionalmente, 
ainda que a recíproca não seja verdadeira. Um cão 
sempre será capaz de perdoar e esquecer.

Enfim, os filhotes nasceram fortes, saudáveis e 
amparados. Nasceram em uma clínica veterinária, 
com toda a assistência que devem ter os filhotes de 
nossa espécie.
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Mas os filhotes eram o mínimo. A Estrela trazia alguns outros problemas que se agravaram depois que os pequenos 
nasceram. Uma grave dermatite na cauda piorou ainda mais e não pôde ser controlada, nem mesmo com fortes 
medicamentos. De tão desesperada, a Estrela chegou a comer parte da própria cauda. Nem mesmo o colar em 
forma de cone no pescoço a impedia de interferir. A única solução foi a amputação.

Logo após essa primeira cirurgia, uma hemorragia indicava uma grave infecção uterina, também agravada pelo 
parto. Novamente os médicos tentaram controlar a infecção com medicamentos, evitando-se que ela tivesse de 
passar por nova cirurgia. Mais uma vez, os medicamentos foram insuficientes.
 
Ela passou os primeiros trinta dias de vida de seus filhotes com o colar no pescoço, sofreu duas cirurgias e ainda 
encontrava forças para alimentar e higienizar seus filhos. Poucas cadelas teriam tanta força.

O fato é que aqueles filhotes tinham de nascer. Filhos 
de uma Estrela, nasceram para brilhar. E não demorou 
muito para percebermos isso. Cada um deles veio ao 
mundo por uma razão, e logo saberíamos.

Com quinze dias de vida, já estavam fortes e saudáveis, 
começando a abrir os olhos.

Permaneceram na clínica por aproximadamente trinta dias, em razão dos tratamentos 
aos quais a Estrelinha estava sendo submetida.

Recuperada depois de duas cirurgias e inúmeros outros procedimentos, estava a 
Estrela em ótima forma. Quando ela e os filhotes chegaram a nossa casa, foram todos 
recebidos por nossa matilha. 



111

Assim que chegaram, ganharam nomes. Deixavam 
de ser “filhotes da Estrelinha” e passaram a ter 
uma identidade. Agora seriam individualizados e 
conhecidos. Era uma família muito especial. 

Os três machinhos foram chamados de Bart, Magoo e 
Alex. As três meninas eram a Danna, Alana e Gaya.

O Bart era marrom claro, como a mãe. O maior e mais 
forte da turma.

O Alex era o menor entre os meninos, preto com 
manchas amarelas.

O Magoo era muito parecido com o Alex. Os dois se 
diferenciavam apenas no tamanho, já que o Alex era um 
pouco menor.
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Das três meninas, a Danna era a menor da ninhada. Tinha a mesma 
cor da mãe.

A Gaya era também pretinha e amarela, idêntica aos irmãos Alex e Magoo.

E, por fim, a Alana, muito pequenina, mas com energia de sobra.

Eles eram espertos e brincalhões. Ficaram em nossa 
casa por aproximadamente quinze dias, quando foram 
adotados. Passavam os dias brincando.
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Quanto à Estrela, recuperou-se muito rápido. Aquela tristeza de quando foi devolvida ficou no passado. Apesar de 
sua dificuldade de socialização, aceitava bem nosso convívio com os filhotes. Ela sabia, por instinto, que éramos 
uma matilha do bem. Voltou a ser aquela mesma cadelinha alegre e brincalhona. Acho que os filhotes vieram para 
ensiná-la a socializar-se e, assim, ganhar a oportunidade de uma vida mais leve.

Nos quinze dias em que ficaram em nossa casa, pudemos aproveitar cada momento. Todos esperavam que Estopa e 
eu assumíssemos as responsabilidades, que sempre foram nossas, de cuidar dos pequenos.

Na verdade, eles ganharam outras duas babás bem 
mais animadas e descansadas. Hanna e Luma se 
encantaram com os filhotes e brincavam como se 
fossem parte daquela ninhada.
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Como já era de se esperar, os pequenos se foram. 
Cada um com uma missão especial. Agora, sim, todos 
entendiam o porquê de seus nascimentos. 

O Magoo foi o primeiro a partir. Ele seria a companhia 
de dois garotinhos que perderam o pai havia algumas 
semanas. Essas crianças haviam aprendido, da pior 
maneira possível, o que era a solidão da perda e 
transfeririam para o Magoo todo o amor que não 
podiam mais dar ao pai. Esse cãozinho tinha mesmo 
que nascer. Veio ao mundo a trabalho, mas o melhor 
trabalho que um cão poderia ter. Os cães trazem em 
seu código genético a adoração por humanos. Ele seria 
amado e muito bem cuidado.

Depois, foi a vez da Gaya. Viveria dentro de casa, com 
direito a dividir a cama com os donos. Era o destino que 
todo cãozinho merecia.

Depois da Gaya, a Danna e a Alana partiram juntas. 
Embora fossem morar em casas separadas, teriam 
como donas a Lara e a Izabella, duas primas que não 
se desgrudavam e que combinaram estar sempre 
juntas para que as duas irmãs pudessem crescer em 
companhia uma da outra. Também dividiriam a cama 
com as donas. 

Por fim, Alex e Bart também partiriam juntos. Também 
viveriam dentro de casa e teriam companhia, tanto de 
humanos quanto de outros cães, em tempo integral.

Só quem não entendeu aquela despedida foi a Estrela, que 
chorou muito por, pelo menos, três dias. Resmungava e 
pulava em nossos donos, como se pedisse uma explicação 
para aquela separação. Sabíamos que esses momentos de 
angústia pela separação eram os mais pesados para todos, 
mas não havia outra opção. Os filhotes teriam de partir. 
Estava escrito desde o nascimento.
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Poucos dias após a partida dos filhotes, tivemos uma 
triste notícia. As duas pequenas, Alana e Danna, haviam 
sido atingidas por uma doença muito grave. A cinomose 
era fatal em filhotes. Tudo foi feito para tentar salvá-las, 
mas as pequenas despediram-se da vida, deixando um 
vazio enorme em suas donas. Restava-nos esperar pelo 
retorno delas.

Algumas coisas não podem ser controladas, mas a vida 
sabe o que faz. Depois de tantos reencontros, eu sabia 
que elas voltariam. Se passassem por nossa casa, eu as 
reconheceria. Mas era certo que elas tinham destino. 
Voltariam para os mesmos donos. 

No dia da adoção dos últimos dois filhotes, chegou a 
nossa casa mais um filhotinho órfão. Nossos donos 
achavam que a Estrela aceitaria outros filhotes, mas ela 
não o aceitou. E, como não havia outro jeito, cá veio o 
Caetano dividir conosco a cama.

Ele era o último de sua ninhada. Foi encontrado, com 
outros quatro irmãozinhos, em uma caixa de papelão, 
dentro de um carro abandonado, no sol. Estavam 
condenados a morrer em intenso sofrimento, em razão 
do calor. Foram resgatados e passaram a viver em um 
abrigo provisório. No dia do resgate, avançaram sobre 
a comida e a água, indicando que estavam naquelas 
condições havia pelo menos dois dias. Se não fossem 
encontrados, não durariam nem mais algumas horas.
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Se não morreram, foi porque nos últimos dois dias o sol não brilhou como de costume. 
Era fevereiro e as chuvas amenizaram o calor que fatalmente os mataria. No dia de seu 
resgate, o sol já estava alto e, no fim da tarde, aquele carro já havia se transformado em 
um forno. De fato, foram salvos por uma questão de horas. 

Dos cinco irmãos, quatro foram adotados rapidamente e o Caetano, como último a 
esperar por um dono, para não ficar sozinho, foi trazido para nossa casa. Mal tínhamos 
nos despedido dos filhotes da Estrela e já recebíamos mais um desgarrado. Ele era um 
cachorro minúsculo, mas tinha algo que fazia dele um cãozinho muito especial. Ele era 
muito agitado e esperto, ideal para uma família com muitas crianças. 

Ficou em nossa casa apenas dois dias e partiu para os braços de dois garotos que o 
receberam com a alegria comum a duas crianças que há muito esperavam por um 
melhor amigo.

Nos dois dias em que ficou conosco, Caetano recebeu atenção especial da Hanna e da Luma. 
A Hanna, como parte de nossa matilha, já se mostrava indispensável para receber e cuidar 
de filhotes. Apesar de sua agitação, ela demonstrava ter muito cuidado quando brincava 
com os pequenos, como se soubesse medir a força e a intensidade das brincadeiras.

Quanto à Luma, aquele contato intenso com filhotes 
fazia parte de um treinamento para a missão que, do 
céu, já lhe havia sido dada.

Depois da partida do Caetano, voltamos a um período 
de relativa tranquilidade, claro, com a Hanna à parte 
dessa tranquilidade.

A Estrela estava mesmo muito abatida e triste com 
a partida dos pequenos. Mesmo pouco sociável, 
nossos donos insistiram em deixar que ela dormisse 
conosco. Tendo companhia, talvez sentisse menos.
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Claro que tudo daria certo no final. A Estrela passou a dormir conosco e, assim, conseguiu superar a dor daquela despedida.

Mas a sua luta pela vida estava só começando. Três dias após a partida dos filhotes, ela apresentou os primeiros 
sintomas da cinomose, a mesma doença que havia vitimado as duas pequenas. Foi imediatamente separada de nós, 
sendo levada a uma clínica, onde passou vários dias confinada e em tratamento intensivo. Tudo foi feito para salvá-la, 
mas tudo indicava que a própria Estrela havia desistido da vida. 

Alguns dias mais tarde, a Estrela ainda estava internada quando chegou o momento da despedida da Luma. Sua 
história acabou se misturando com a da Princess, ou melhor, da Xanti. 

Na verdade, a Xanti, que já se chamava Teté, passou por duas casas antes de chegar ao seu destino, a casa da Mariana. Era 
uma mestiça de Poodle, mas mestiça só no sangue, já que fisicamente era uma legítima representante dos cães misturados. 

Tinha ficado bem pequenina, do tamanho da Princess. Havia passado por alguns traumas, quando foi recebida pela 
Mariana. Infelizmente, para cães adultos, qualquer mudança de casa é um abandono e ela havia vivido essa realidade. 
Quando chegou à casa da Mariana, estava muito triste e abatida. Não queria comer nem beber, estava desidratada, 
com infecção urinária e parecia muito doente.

Havia chegado há apenas dois dias, quando a Mariana 
recebeu a Luma. 

Quando se viram, alguns rosnados por parte da Teté 
mostravam certa insegurança. Mas a pequena tinha 
poucos meses de vida e era ainda filhote. Alguns 
poucos minutos foram suficientes para que elas não 
apenas se entendessem, mas também para que a Teté 
se restabelecesse, como por mágica. 

O poder da matilha operava mesmo milagres. Tudo que 
a Teté precisava era de outra companhia canina. Em sua 
primeira casa, também tinha uma ótima companheira, 
uma cadelinha Poodle, parecida com sua mãe. Essa 
companhia fez dela uma cadelinha sociável. 
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Na casa da Mariana, além de pais afetuosos, as duas teriam a companhia 
de mais três crianças, todas muito carinhosas. Dormiriam dentro de 
casa e passariam a fazer parte de uma família de verdade. A Luma ainda 
estava em tratamento em razão da erliquiose, mas mesmo assim a 
Mariana se dispôs a recebê-la.

Além de muito carinho, convivência dentro de casa 
e companhia humana, as duas ainda teriam alguns 
momentos de vida livre. A família tinha o hábito de 
passear no sítio dos avós e as duas teriam o direito de ir 
na bagagem. Nada poderia ser melhor que aquilo.

Claro que a Luma sentiu muito aquela separação, mas  
um dia ela precisaria partir. Ela se foi deixando muita 
saudade em nossa casa, mas sabíamos que havia 
chegado aonde deveria estar. A Teté também deu 
algumas voltas, mas parecia estar sendo guardada 
para aquela família. As duas passariam a escrever, 
juntas, uma nova história, que ficaria marcada.

Logo após a partida da Luma, recebíamos de volta a Estrela. Ela começava a reagir. O tratamento foi eficaz e, apesar 
da gravidade da doença, tudo indicava que ela a venceria, sem sequelas. A cinomose é uma doença muito grave, que 
normalmente deixa sequelas neurológicas severas.  

No caso da Estrela, ela já havia recebido uma dose da vacina quando da primeira adoção e, por isso, a doença veio 
branda. Infelizmente, a primeira adotante não havia dado continuidade à vacinação. Ninguém duvidava de que a 
Estrela havia mesmo caído em péssimas mãos. Desde que voltou para nossa casa, foram três meses de intenso 
sofrimento, até poder ser novamente disponibilizada para adoção.

Todo aquele sofrimento, entretanto, operou nela uma grande mudança. A convivência conosco passou a ser mais 
intensa e nossa matilha era de fato equilibrada e estável. Tudo isso fez da Estrela uma cadelinha extremamente 
sociável. Ela passava horas brincando conosco.

Com a Hanna então... As duas se entendiam e brincavam como dois filhotes. Pulavam e rolavam uma sobre a outra. 
Ali se podia ver o que uma matilha equilibrada poderia provocar em um cão. A Estrelinha passou a ser uma das mais 
sociáveis e equilibradas.
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Nossa casa estava mesmo se tornando um centro de socialização para 
cães desgarrados. Até cães arredios e hostis acabavam se rendendo aos 
nossos encantos.

A Estrela permaneceu em nossa casa por mais algumas semanas, 
oportunidade em que tomou várias outras doses de vacinas, estando 
finalmente pronta para uma nova adoção.

Os últimos dias foram muito intensos. As brincadeiras indicavam o 
quanto a Estrela havia mudado.

Contudo, como em todas as outras vezes, chegou o dia da despedida. Esta segunda despedida foi muito mais difícil 
que a primeira. Da primeira vez, despedíamo-nos de uma cadelinha pouco sociável e que raro contato teve conosco. 
Era apenas mais uma hóspede que recebemos por poucos dias.

Agora, sentíamos a partida de uma integrante de nossa matilha. Ela já fazia parte de nossa família, mas sabíamos 
que ela estava partindo para uma vida ainda melhor. Além de uma dona muito carinhosa, ela teria a companhia de 
um cãozinho muito esperto e brincalhão. 

Em poucos dias, a Estrela já estava adaptada à nova casa e não queria outra vida. Dividia a cama, o sofá e até a comida 
com sua nova família. Dessa vez, nossos donos acertaram na escolha da adotante. E nem poderia ser diferente. Afinal, 
depois do fracasso daquela primeira adoção, esta precisava vir para compensar tudo o que ela havia sofrido. E a 
compensação veio com tudo que ela tinha direito.
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Após a despedida da Estrela, ficamos um bom tempo sem receber 
outros cães. A vida seguiu feliz como sempre. Hanna e Estopa 
eram as rainhas da confusão, passavam os dias brincando.

Do lado de dentro da porta, as coisas também caminhavam bem. 
A Kika já não era uma cadelinha jovem e jamais brincaria conosco. 
Se tolerasse nossa presença sem receios, já seria uma vitória. 

Com a convivência estreita com a Hanna, ela acabou se 
acostumando. As duas chegavam a dormir juntas. Não brincavam 
nem comiam juntas, mas dormir já era um grande avanço.

Com o tempo, ela relaxaria e passaria a nos aceitar também. A 
Estopa, vez ou outra, driblava a segurança e fugia para dentro de 

casa para filar a ração da Hanna. Essas pequenas infrações eram toleradas e, com isso, a 
Kika foi também se acostumando com a Estopa.

Já estávamos sentindo falta de receber novos hóspedes. A cinomose da Estrela havia 
fechado por algum tempo os portões de nossa casa para outros animais. Aquela doença 
era altamente contagiosa e os animais abandonados, em sua maioria, estão com baixa 
imunidade.

Eu tinha uma ótima vida ali naquela casa, mas sonhava com o dia em que pudesse voltar 
a pisar o território que já foi meu. Algo me dizia que Luco e Leão estariam por lá. O 
Leão havia deixado muita saudade. Tinha criado vínculos muito fortes com seus antigos 
donos. É certo que, se voltasse, seria para os mesmos donos. 

Mas os humanos têm dificuldade de nos reconhecer. São racionais demais. Se fossem 
tão evoluídos quanto nós, seriam capazes de reconhecer um amigo em qualquer 
condição. O retorno do Leão ocorreu quase na mesma época que o meu. Não sabemos 
onde ele nasceu, mas a vida se encarregou de levá-lo de volta para aquele mesmo 
pedaço de chão. Ele vivia em um sítio, a certa distância da casa de seus antigos donos. 
Um pouco mais dependente de humanos e sem aquele instinto de caça, gostava de 
andar, mas curtas distâncias.  

E ainda existem pessoas que não acreditam nos protetores que nos guiam. Em uma de 
suas caminhadas, descobriu a casa que um dia foi sua. 
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Sem ser reconhecido, não recebeu as boas-vindas, mas, mesmo assim, decidiu ficar por ali. Nesta vida, ele 
já tinha outros donos, que não gostavam que ele andasse ou se afastasse muito do sítio. Ao descobrirem seu 
novo local de descanso, buscaram-no amarrado. Foi levado de volta para casa. Alguns poucos minutos foi o 
tempo necessário para que ele voltasse para o povoado onde viviam seus antigos donos. 

Depois disso, foi uma sucessão de idas e vindas. Seus donos o buscavam, ele fugia e voltava. Então ele passou 
a ser amarrado, para que não fugisse. Ele era um cão rústico e inteligente. Nada o detinha. Desvencilhava-se 
das cordas e voltava para a casa que agora já havia eleito como sua. Afinal, estava de volta ao lar. 

Depois da décima vez em que conseguiu se desvencilhar das cordas, seu dono desistiu de segurá-lo e o deu 
ao Sr. Irineu, seu antigo dono. Finalmente, ele estava onde deveria estar. Não importava que não tivesse sido 
reconhecido, importava apenas que estava de volta. Reencontrou o Adriano, seu antigo dono, hoje mais crescido 
e menos disposto a brincadeiras.

Vivia por ali, mas acompanhava seu dono sempre que este ia para o trabalho. Ele era o cão responsável por marcar 
o território na sede do santuário, mantendo, assim, as suçuaranas longe da sede e dos animais. Assumiu a função 
que foi minha.

Toda essa valentia tinha um motivo. Totoli era o nome dele.  Essa coisa de nome era invenção dos humanos. O 
Leão havia voltado como um cão forte, com listras iguais às de um tigre, mas mesmo assim, não se sabe por 
que, recebeu o nome de Totoli. Poucas vezes vi um nome tão impróprio para um cachorro. Não tinha nada 
a ver com ele. Enfim, de volta estava meu grande amigo Leão, desta vez, no corpo de um cão sem raça, 
grande, forte e rústico, de pelo tigrado, chamado Totoli.
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Foi o primeiro guardião do Alvim, um boizinho 
prematuro, filhote da Laranja e irmão do Casco.

A Laranja já estava aposentada como reprodutora, 
porém algum touro vizinho havia pulado a cerca na época 
do cio. O resultado dessa aventura nasceu prematuro e 
quase morto. Quando encontrado, não se levantava e 
estava dando os últimos suspiros.

Por sorte, aquele santuário era cuidado por pessoas de 
bem. O Alvim foi encontrado pelo Sr. Irineu, tratador 
da Laranja e dos demais animais. Foi segurado junto 
às tetas da Laranja para que mamasse o colostro e 
conseguisse sobreviver.

Assim fez o Sr. Irineu por vários dias, três vezes ao 
dia, segurando o Alvim junto às tetas, como um bebê 
humano deve ser colocado junto às tetas de sua mãe. 
Uma mão segurava o bezerro e a outra, uma das tetas para esguichar o leite em sua 
boca. Precisava ter braço, força e muita vontade de salvar mais uma vida.
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Com dois dias, ele já conseguia ficar de pé. Mais alguns dias, e ele já podia encontrar sozinho as tetas 
da Laranja.

Bezerros já nascem sabendo ficar de pé e, por isso, acham sozinhos o leite da mãe, mas o Alvim 
precisou de cuidados especiais. Segurar de pé um bezerro para que ele mamasse não era tarefa 
simples. Não faltaram dedicação e cuidados, e o Alvim se recuperou. Em alguns dias, já estava 
dando pinotes pelo pasto, chegando mesmo a correr na frente de sua mãe.

Pensava que meu reencontro com o Leão, hoje chamado de Totoli, teria de 
esperar uma oportunidade em que eu pudesse voltar à fazenda, mas um 
grave acidente anteciparia nosso reencontro.

Em uma manhã de sábado, ao chegar à fazenda levando a ração da Laranja, 
nosso dono encontrou o Totoli mancando e com uma perna muito inchada.
Uma rápida examinada no local foi possível ver os dois furos característicos de um acidente ofídico.

Nem isso o abateu. O acidente havia ocorrido há uns três ou quatro dias e o Totoli ainda estava bem, 
correndo e pulando, como se nada o tivesse atingido, ressalvada apenas a perna inchada e manca. 
Como Leão, ele havia se despedido da vida da pior maneira possível, sendo envenenado. Talvez por 
isso tenha voltado resistente a venenos.  

Ainda assim, foi trazido às pressas para a cidade, para que recebesse os cuidados médicos necessários. 
Durante os procedimentos, precisou ser sedado. Enfrentava cascavéis e urutus, mas tinha pânico de 
agulhas. Coisas de macho.

Não precisou de muito tempo para que o protegido ficasse maior que o seu 
lobo protetor. E, de agora em diante, seria assim, o Alvim cresceria a olhos 
vistos. Com todo o cuidado de seu tratador, ele crescerá forte e saudável, terá 
uma vida feliz e morrerá de causas naturais, se souber evitar as cascavéis.
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Embora estivesse apenas de passagem, ficou em nossa casa. Assim que chegou, reconheci-o imediatamente. Não dá 
para descrever a alegria daquele reencontro.

Recebeu as boas-vindas de nossa matilha, especialmente as minhas. Eu tinha as pintas de uma onça e ele, as listras 
de um tigre. Éramos o par perfeito. Desejei que ele ficasse conosco em definitivo, mas o Totoli estava mesmo de 
passagem. Ele teria de voltar para os seus donos. Afinal, ele era um cão de trabalho. Tinha afazeres na fazenda.

Nem era justo com ele. Meu amigo ainda era um cão 
livre, precisava de espaço para ser feliz. Lá ele estava 
feliz e lá deveria continuar. Quem sabe um dia eu volto 
para a fazenda e o reencontro?

Restava-nos aproveitar aqueles momentos. Deitei-me 
ao lado dele, como fazíamos para repor as energias 
perdidas em caçadas difíceis. Ele estava ainda abatido 
com os procedimentos médicos. Eu quis ser solidária e 
mostrar que estava tudo bem.

Ele deve ter se espantado ao ver cães adultos brincando 
como se fossem filhotes. Afinal, Hanna e Estopa não 
tinham mais idade para tanta confusão.
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Totoli ainda ficou em nossa casa algumas horas, para 
se recuperar completamente dos procedimentos 
e seguir viagem. Ficou conosco na varanda, mas 
estranhando as grades que nos confinavam. Não 
estava acostumado a fronteiras.

Eu estava feliz com aquela visita. Esperava reencontrá-lo, 
melhor ainda se fosse na fazenda. Foi impossível não me 
lembrar do Luco. Imaginei se ele ainda anda por lá. Cães 
de vida livre têm vida curta. Luco era um cão muito forte 
e rústico e poderia ainda estar vivo. Seja como for, tenho 
certeza de que nossos caminhos ainda vão se cruzar.

Melhor não pensar. Melhor confiar na vida. Totoli se 
foi, deixando saudade. Desejei poder ir com ele, mas 
eu estava mais adiantada no processo de humanização 
e não teria mais condições de sobreviver como cão de 
vida livre.

Restava-me esperar a oportunidade de voltar ao nosso 
território, nem que fosse a passeio. Gostaria de voltar 
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a encontrá-lo lá. Reviver e relembrar os momentos de 
glória de nossa matilha.

Por aqui, a vida seguia seu curso e, em breve, 
voltaríamos a receber novos amigos. Em nossa casa, 
sempre tínhamos novidades. Logo após o Totoli, foi a 
vez da Nina, uma cadelinha minúscula. Ela era ainda 
menor que a Estopa. Embora não fosse de raça, era 
frágil e havia nascido para dividir a cama com os donos, 
mas, apesar disso, não teve muita sorte. 

Teve donos que não cuidaram dela como deveriam. 
Contraiu uma doença muito grave, provocando uma 
enorme ferida exposta, que os humanos chamam de 
tumor. Precisava de tratamento, porém, em vez disso, 
ela foi descartada.

Viveu nas ruas por vários dias. Se sobreviveu, foi porque 
seu tamanho não exigia grande quantidade de comida, 
qualquer migalha lhe bastava. Por sorte, chegou às ruas 
de um bairro onde as pessoas se sensibilizaram com seu 
estado e passaram a alimentá-la e até improvisar uma 
caminha seca em uma caixa de papelão.

A Nina precisava de muito mais que comida e cama. Ela 
necessitava de tratamento, ou aquele tumor se encheria 
de larvas, impondo-lhe um sofrimento inimaginável.

O pedido de socorro chegou aos nossos donos. Ela 
foi levada a uma clínica, onde ficou internada e em 
tratamento por mais de quarenta dias. Foram duas 
cirurgias, muitos medicamentos fortes, vacinas e vários 
outros procedimentos.

A pequena Nina teve a sorte de encontrar um dono antes 
mesmo de ter alta. A Marcela a visitou na clínica e se 
encantou. Levou alguns petiscos e logo conquistou a Nina.

Após a alta médica, veio passar dois dias em nossa 
casa. E, como em todos os outros casos, foi muito bem 
recebida. Claro que ela estranhou um pouco a agitação 
de nossa matilha. Parecíamos um amontoado de filhotes 
que não param de brincar nem na hora de comer.
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Como é muito fácil se acostumar com coisas boas, em poucas horas a Nina já era parte de nossa matilha, correndo 
e latindo na porta da rua. Se não brincava como nós, era porque ela ainda se recuperava da última cirurgia. Também 
havia feito uma última sessão de quimioterapia, dois dias antes da alta médica. Ainda assim, ela estava feliz, como, 
aliás, não deveria ter deixado de ser nem por um minuto.

Fazia questão de olhar de perto as confusões da Hanna e da Estopa, como se estivesse aprendendo como se faz. 
Adorava crianças, colo e não dispensava um bom banho de sol pela manhã.  Mesmo com algumas ressalvas, deixamos 
que ela aproveitasse o colo do Guilherme. Afinal, tínhamos isso todos os dias. A Nina não sabia o que era colo e precisava 
aprender, embora em sua nova família ela teria de sobra, seria disputada.
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Nossa casa era mesmo um santo remédio para a socialização de qualquer cão. Aqui ela experimentou as delícias da 
vida de um animal de estimação. Estava de passagem. Ficaria por apenas dois dias, mas foi o suficiente.

Foi melhor assim, ela sequer sentiu a partida. Quando 
a Marcela chegou para buscá-la, elas já se conheciam, 
foi apenas um reencontro. Acho que, pela primeira vez, 
uma adoção não teve sabor de mais um abandono. A 
Nina mostrou grande felicidade ao receber a Marcela, 
parecia mesmo que esperava por ela. 

Aquela cadelinha, mesmo com a alta médica e 
a conclusão dos tratamentos, tinha saúde frágil. 
Os exames não fecharam o diagnóstico e havia a 
possibilidade de aquele tumor voltar, mas nem isso 
impediu a adoção. A Marcela havia acabado de perder 
uma amiga de quatro patas, também com câncer. Havia 
tentado de tudo, até o fim. Aquela adoção teria vindo 
para fechar feridas nas duas.

Quando soube da história da Nina, Marcela se 
sensibilizou e decidiu lhe dar a família que ainda não 
conhecia. Prometeu que seria, dali em diante, sua 
protetora e guardiã. 

Não sabíamos se a Nina teria vida longa, mas isso 
não importava mais. Era certo que os minutos que 
pudesse passar ao lado de seus novos donos já 
valeriam toda a sua vida.

Pensamos nos milhares de animais mutilados, vítimas 
de maus-tratos, que não conseguem donos e passam 
a vida esperando pela morte em abrigos. É uma pena 
que alguns humanos sejam tão preconceituosos. Um 
cão marcado por cicatriz, com uma perna a menos, 
com dificuldade de locomoção ou com grandes 
enfermidades também merece uma segunda chance, 
ainda que seja para uma vida curta ou limitada.

Evoluímos para amar e idolatrar os humanos. Somos 
capazes disso, não importam as limitações físicas. A 
nossa vida sempre valerá muito se tivermos a afeição e 
os cuidados de um dono.

A Glorinha, por exemplo, foi completamente curada da 
queimadura, mas carregaria uma marca profunda. Parte 
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de seu pelo não nasceria, deixando visíveis as marcas da 
crueldade, mas nem isso impediu sua adoção. Ela está 
feliz e bem cuidada em sua nova casa, junto com a Glória. 
Continuam mais inseparáveis e amigas do que nunca.

Poucos dias após a partida da Nina, recebemos em 
casa mais um filhote. O Bob era um lobinho muito 
esperto. Quando encontrado, estava de barriga cheia 
e cheirando perfume. Não era um caso de abandono. 
Ele havia fugido de alguma casa que não lhe deu a 
segurança de que precisava.

Seus donos foram procurados por dois dias pelos bairros próximos. Como não foram 
encontrados, foi o pequeno lobo disponibilizado para adoção. 

Sendo ainda filhote, a adaptação dele em nossa casa foi instantânea. A Hanna ainda 
tinha a energia de filhote e os dois passavam horas brincando.

Ao contrário da Nina, o Bob não tinha nenhum 
receio de participar das confusões da Hanna e da 
Estopa, ele se jogava entre elas, sem cerimônia. 
A lona da piscina parecia um colchão de água. 
Era o divertimento preferido dos dois filhotes.
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O Bob tinha a energia do lobo alfa. Mesmo nas brincadeiras, 
já demonstrava dominância. Embora ele viesse a passar 
pouco tempo em nossa casa, acabou tendo a oportunidade 
de conhecer um lobo verdadeiro, o que serviu para mostrar 
que ele não poderia ser doado a um adotante qualquer.

O Totoli havia tido uma recaída. Uma nova picada de 
um inseto sobre o local da ferida havia provocado uma 
grave infecção em sua perna, o que o trouxe de volta 
à cidade para mais um tratamento. Quando chegou a 
nossa casa, estava usando aquele colar no pescoço, o 
que fazia dele o mais triste cão da história. 

Um lobo de vida livre como ele usando um colar em 
forma de cone no pescoço. Adoramos humanos, mas 
aquele que inventou isso devia ter espírito de porco. 
Também já tive de usar uma coisa dessas e nada é pior 
que isso. O Totoli era o retrato da tristeza.

Não era a melhor visão de um lobo de vida livre, mas os poucos momentos 
de convivência foram muito bons para o Bob. Afinal, ele também estava 
prestes a iniciar uma vida quase livre. 

No dia seguinte, partiram os dois machos. Totoli voltou para seus donos, 
onde daria continuidade ao tratamento, e o Bob foi adotado. Seria um cão de 
trabalho, mascote de um hotel-fazenda para cães, teria como tarefa receber 
os hóspedes e ajudar na socialização deles. Teria vida livre e a companhia de 
uma numerosa matilha, fora os animais que por lá passassem, na condição 
de hóspedes. Ele não poderia ter encontrado melhor lugar. 

Em sua chegada, foi apresentado àqueles que seriam, dali em diante, seus 
novos amigos. Uma matilha grande e equilibrada. De início, afeiçoou-se 
muito a uma cadela grande e forte, que logo o adotou. Passavam os dias 
soltos pelos campos, brincando e cavando a terra. 

Após a partida dos dois lobos, teríamos mais uns dias de descanso.
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A Hanna tinha mais privilégios que Estopa e eu. Ela 
sempre viajava para a fazenda. Já era a dona do 
território que foi nosso. Lá, sempre encontrava o Totoli. 

Mesmo sendo uma cadelinha aparentemente frágil, 
aventurava-se a seguir o Totoli nas rondas pelos limites 
do território, mas a diferença de comportamento 
era evidente. Enquanto, para ela, tudo era motivo de 
brincadeira, para o Totoli, tudo era trabalho. Ele estava 
sempre alerta a todos os cheiros e sons que vinham 
da mata próxima, enquanto a Hanna só se mirava nos 
rastros dos grilos e sapos.
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Ela também o ajudava na lida com o gado, mas aquela 
fazenda era um santuário, e gado não oferecia qualquer 
perigo. O Casquinho e o Alvim eram dois irmãos. Apesar 
do tamanho, eram animais de estimação, assim como 
nós. Eram dóceis e não temiam os lobos.

Até a Kika se aventurava a seguir o Totoli, embora 
mantivesse certa distância. A vida naquela fazenda 
devia ser perfeita. Quem dera um dia pudéssemos 
voltar àquele lugar! Esperávamos que a vida nos desse 
esse presente.

O Totoli começava a frequentar a fazenda quase 
todos os dias. Não era possível entender como seus 
donos não o haviam reconhecido. Afinal, ele tinha o 
mesmo comportamento do Leão. Eram idênticos em 
tudo. Adorava nadar, exatamente como o Leão. Claro 
que a Hanna era uma ótima aprendiz. Para tudo que 
representasse bagunça, ela era candidata.

Na cidade, a vida seguia. Eu sonhava com o dia em que 
pudesse voltar à fazenda. Ficava imaginando como seria 
reencontrar o Luco. Se ele ainda estiver por lá, eu saberei 
assim que pisar aquele chão. Eu estava certa de que a 
vida nos reservaria ainda muitas surpresas e reencontros.

A vida de cães livres não costuma ser longa. Se um dia os sinais do tempo retirarem do Luco a capacidade de viver 
na natureza, ele se lembrará do único lugar onde poderá buscar asilo. Claro que, se ele voltasse para a fazenda, seria 
recebido de braços abertos, tal como na primeira vez.

Nem sempre as pedras que encontramos nos dão condições de reação. Foi assim comigo, em minha última 
passagem. Se merecermos esse reencontro, ele virá, mas, no fundo, em razão do tempo, acredito que Luquinho 
já vive em outro corpo.

Já o Spirit, onde estiver, estará seguramente em boas mãos. 

Restava-nos confiar na vida. Tínhamos provas suficientes de que ela é confiável. Para nós, a vida era feita de alegrias. 
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Enquanto esperávamos pelo momento de voltar ao 
território que já foi nosso, continuávamos vivendo na 
cidade e recebendo, vez ou outra, um novo amigo, 
ainda que por pouco tempo.

A Sasha chegou a nossa casa em uma manhã de 
domingo. Já andava por ali. Tinha uma dona que não 
a conseguia manter nos domínios da casa e, por isso, 
estava disposta a doá-la. Essa sua dona também a tinha 
encontrado havia pouco mais de trinta dias. 

Como ela estava passando todo o dia na rua, encontrava-se 
em risco constante. Nossos donos já intencionavam 
ajudá-la, até que, em uma manhã de domingo, ela 
chegou perto de nosso dono e pulou em seu colo, como 
se pedisse para ser resgatada.

E, quando humanos entendem os sinais dos lobos, 
não podem ignorar. Cá veio a Sasha passar uma 
temporada conosco.

Os primeiros exames revelaram que ela já estava 
castrada, indicando que tinha fugido havia pouco e que 
já tinha passado pelas mãos de protetores. 

Infelizmente, os exames de saúde não foram dos 
melhores. Com isso, ela acabou ficando mais tempo 
que o previsto. Precisaria fazer um longo tratamento 
antes de ser disponibilizada para adoção. Para nós não 
seria nenhum sacrifício receber a Sasha como parte de 
nossa matilha, tampouco para nossos donos. Os lobos 
sempre foram bem-vindos em nossa casa.

Passaram-se alguns dias, a Sasha já estava comple-
tamente adaptada à nossa casa quando recebemos mais 
uma filhotinha órfã. Na verdade, ela não era órfã, mas 
isso nossos donos viriam a descobrir mais tarde.

A Suzi foi encontrada em uma avenida, havia acabado de 
ser atropelada, mancava e chorava de dor. Foi levada às 
pressas para a clínica e trazida aos nossos cuidados, ao 
final do dia, já vacinada, vermifugada e de banho tomado.
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Filhotes são tudo de bom. Foi uma alegria recebê-la. Em 
minutos, já era parte de nossa matilha. Corria, brincava, 
latia, pulava, mordia... Enfim, era um filhote como 
qualquer outro, saudável e cheio de energia.

Achávamos que sua estada por aqui seria curta. Ela 
tinha todos os requisitos para que fosse adotada 
rapidamente, mas não foi o que aconteceu, e ela ficou 
por aqui mais tempo que o previsto. A vida sabe o que 
faz e devia estar programando algo especial para ela.

E esse algo especial veio uma semana depois. Ao 
passarem pela mesma esquina onde a Suzi havia sido 
atropelada, nossos donos se depararam com uma 
cadela grande, deitada na calçada, com outra filhotinha 
de mesma idade e tamanho da Suzi. Claro que elas se 
deitaram ali, naquele exato local e horário, para mostrar 
quem eram. Os humanos não deveriam ter dúvidas. 
Nós somos guiados todo o tempo. Temos protetores 
em outro plano que nos ajudam e nos conduzem aos 
lugares onde devemos estar. Foi assim comigo. Foi 
assim com a Lua e a Sany, com a Estopa e com todos 
os outros.

Em casa de lobos é assim: onde dormem seis, dormem oito. Foram resgatadas sem nenhuma resistência e levadas para 
a clínica, onde foram examinadas, vacinadas e vermifugadas. Restava agora confirmar o que todos já desconfiavam.

Quando chegaram a nossa casa, sendo soltas na varanda, Lua e Sany começaram a percorrer todo canto, como se tivessem 
encontrado algum cheiro especial. Em seguida, a Suzi, que estava nos fundos conosco, foi levada ao encontro delas. 
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A Lua não sabia se pulava na filha ou em nossos donos. Estava claro que agradecia aquele 
momento. Reencontrar uma filha que se julgava morta ou perdida para sempre era, de 
fato, um grande momento. A Sany também não sabia o que fazer. Corria e latia, pulando 
na irmã, como se não se vissem há dias.

Assim que se acalmaram, foi a nossa vez de conhecê-las. A Suzi demonstrava alegria 
de nos apresentar sua mãe e irmã.

A Lua percebeu de imediato que fomos nós que cuidamos da Suzi nos 
últimos dias. A própria Suzi fez questão de mostrar isso à mãe.
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Lua e Sany estavam abrigadas em outro local, mas, 
depois de tanta festa pelo reencontro, algo precisaria 
ser feito para que as três ficassem juntas, pelo menos 
até a adoção.

Elas ganharam aposentos dignos de lobos: uma casinha 
nova, vasilhas e cobertores novos e uma caminha vermelha 
usada, já impregnada com o cheiro de todas nós.

Quando a Suzi foi levada a conhecer os novos aposentos, 
ela se aninhou na caminha, como se soubesse que estava 
prestes a receber sua família. Claro que a Lua sabia tudo 
o que estava sendo feito por ela e demonstrava, a seu 
modo, a gratidão que sentia. Alguns humanos têm essa 
capacidade de enxergar a gratidão dos lobos.
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Depois de instaladas, foi nossa vez de conhecer os novos aposentos da família 
da Suzi. De agora em diante, elas seriam nossas vizinhas e passaríamos os 
dias brincando juntas, embora dormíssemos em camas separadas.

Primeiro a Hanna, depois Estopa e eu. Estávamos curiosas e queríamos 
experimentar aquela novidade. A Sasha também estava por lá. Ela 
continuava em tratamento. Na verdade, já estava lá havia tempo demais 
e já era parte de nossa matilha. Não sabíamos até quando, mas era.

Suzi e sua família preencheram nossa casa, como se já não estivesse cheia. Foram dias alegres.

Pouco tempo depois, Sany e Suzi foram adotadas. A Sany seria nossa vizinha e, vez ou outra, poderíamos nos 
encontrar. A Suzi iria para uma casa e teria a companhia de outro cãozinho chamado Lourenço.
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Já a Lua continuaria conosco por mais algum 
tempo. Cheguei a desejar muito que ela ficasse em 
definitivo, mas nossos donos não poderiam adotar 
todos. Afinal, nossa casa precisaria de espaço para 
receber outros cães. Uma pena nossos donos não a 
terem reconhecido.

Em uma manhã, havíamos acabado de acordar quando 
nosso dono nos buscou no terreiro, levou-nos para a 
frente da casa e nos colocou coleiras, indicando 
que iríamos passear. Gostávamos muito de 
passeios. Esperávamos que ele abrisse o portão 
para que ganhássemos as ruas, mas, ao contrário, 
abriu a porta do carro e nos colocou dentro. Isso 
geralmente indicava visita ao veterinário, coisa de 
que não gostávamos.

A Estopa ficou tremendo de medo, lembrando-se de seu último passeio de carro, quando 
foi ao veterinário e ficou internada por vários dias.

Estávamos apreensivas quando o carro começou a andar. O tempo passou e não 
chegávamos a lugar nenhum. O percurso era longo e não sabíamos o que estava 
acontecendo, nem para onde estávamos sendo levadas. À certa altura, o carro começou 
a balançar muito e nós ficamos ainda mais agitadas, sentindo um cheiro de terra e poeira 
que entrava pela fresta da janela.

Quando o carro parou, as guias foram retiradas e a porta foi aberta, com nosso dono nos 
convidando a sair. 

Eu não conseguiria descrever o que foi voltar a pisar aquele território. Acho que foi o 
dia mais feliz de toda a minha vida. Corríamos e cheirávamos tudo. Nossa alegria era 
contagiante e nosso dono também demonstrava toda a alegria de nos proporcionar 
aquele momento. Corríamos livres, sem fronteiras, sem limites.

A Estopa corria e saltava, levantando poeira, mas a viagem havia sido longa e 
precisávamos de água. Nossos donos nos mostraram onde ficava nosso bebedouro, 
embora já soubéssemos. Beberíamos direto da fonte. Eu me lembrava de cada pedaço 
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daquele território. Não tinha mais as minhas marcas, apagadas pelo tempo ou por 
marcas mais recentes de outros lobos.

Mal terminamos de beber água e a aventura começava. Nosso 
dono nos chamava a acompanhá-lo. Percorremos distâncias que 
eu ainda não conhecia. Estradas e trilhas cortavam nosso território. 
Caminhamos horas pelas matas, já cortadas por trilhas bem mais 
acessíveis que na época em que vivi aqui como Snoopy. 

Não via a hora de correr e me embrenhar na mata, como fazia em 
outros tempos. Se bem me lembrava, nosso território ia muito além 
de onde a vista alcançava. E eu precisava remarcá-lo. Deixaria claro 
a outros lobos que eu estava de volta. Voltaria a reinar, mas sem 
hostilidade. Seriam bem-vindos tantos quantos por aqui chegassem. 
Até me esqueci que marcar território era coisa de machos.

Estivemos na lagoa, onde as mesmas carpas coloridas reinavam, 
intocadas quase a maior parte do tempo, com exceção para as 
lontras que, vez ou outra, teimavam em tirar-lhes o sossego.

Assim que avistei a lagoa, mostrei aos meus donos que tudo 
aquilo era familiar para mim. Acho que eles não tinham dúvidas, 
mas não custava reforçar.
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Quando me sentei à beira d’água e avistei os peixes, não 
resisti. Mas a água fria que desce das montanhas me fez 
voltar logo, e, mesmo assim, foi delicioso. Percebi que 
ainda sabia nadar.

De qualquer forma, minha permanência em suas vidas 
não mais dependia de nosso vínculo passado. O vínculo 
que criei com minha família nesta vida superava tudo o 
que já havíamos vivido. Nós todas, Estopa, Hanna, Kika 
e eu já tínhamos lugar cativo na vida de nossos donos.

Olhei em volta e senti cheiros que me eram familiares. 
Lati em direção à mata, esperando ouvir a resposta 
do Luco, mesmo sabendo que ele não estava mais ali. 
Imaginei como seria se ele ainda andasse por aquelas 
terras. Foi impossível não sentir saudade. Esperava 
também reencontrar o Totoli, mas esta alegria a vida 
não me daria.

Depois que o Totoli voltou para a região, viveu apenas mais 
algumas poucas semanas. Ele não estava mais entre nós. 
Desapareceu em uma noite fria, sem deixar pistas. Talvez 
tivesse acompanhado uma fêmea no cio, talvez tivesse 
sido morto por algum fazendeiro local. Acho que aquele 
acidente com a cobra foi apenas para que ele precisasse ir 
à cidade e nos encontrar. Se nossos destinos não iriam se 
cruzar, no mínimo, precisávamos nos reencontrar, nem 
que fosse apenas por alguns instantes. 

Ele deixou muita saudade em seus donos, de novo. Eu 
também lamentei muito não ter podido reencontrá-lo 
no território que já fora nosso. Aprendi que é melhor 
confiar na vida do que criar expectativas.

Cheguei a temer estar de volta. Lembrei-me dos perigos 
que a vida livre nos impõe. Desta vez, eu não queria 
viver pouco. Queria vida longa.

Bastaram algumas horas de caminhada para que eu 
percebesse por que nossos donos demoraram tanto 
para nos trazer de volta. Eles também não queriam 
nos perder novamente. Por isso, decidiram preparar o 
território para nos receber com segurança.

Eu não teria mais vida completamente livre. Uma 
grande parte de nosso território estava protegida por 
telas. Assim, poderíamos correr soltas, percorrer matas, 
riachos, mas sempre protegidas por uma cerca de tela. 
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Não podíamos reclamar. O espaço telado era suficiente 
para nossa atual condição. Não voltaríamos a caçar. 
Precisávamos apenas de espaço para correr, brincar e 
gastar energia. E isso tínhamos de sobra.

O espaço telado era uma área de reintrodução, onde 
encontraríamos animais silvestres. Em outros tempos, 
eu seria um perigo a todos eles, mas hoje não tenho 
mais qualquer instinto primitivo de caça. Seria incapaz 
de matar. Além do mais, eu não viveria ali. 

Nosso território seria, dali em diante, um local de passeio, 
onde iríamos gastar energia e viver as delícias da vida livre, 
sem os perigos dela. Passaríamos a ir com frequência, 

mas sempre acompanhadas e monitoradas de perto por 
nossos donos. Nossa postura diante de humanos também 
havia mudado. Andávamos e corríamos soltas, mas 
sempre procurando por nosso dono. Não o perdíamos de 
vista nem nos afastávamos muito dele.

Reencontrei alguns dos animais que ali viviam em minha 
última  passagem, mas também senti falta de outros.
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Tieta e Bolinha continuavam as mesmas. A Tieta, 
quando resgatada, já havia vivido doze anos de 
trabalho intenso, sendo muito maltratada. Estava 
muito magra, já que, com seus antigos donos, não 
tinha sequer alimentação suficiente. A Bolinha 
também chegou por aqui debilitada. Mas hoje são 
animais felizes e saudáveis. Têm tudo que um cavalo 
precisa para viver bem.

Conheci também a Estrela, que havia nascido depois de 
minha partida.
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Era uma potrinha, filha da Bolinha. As três éguas, Tieta, Bolinha e Estrela, viviam ali sem 
muitas exigências e, como não havia um cavalo reprodutor, passavam intocadas pelo 
cio. A energia daquele lugar era diferente. Até os peixes morriam de causas naturais.

A Estrela era o retrato da boa vida. Como nasceu no santuário, não chegou a ser amansada 
para montaria, e nem precisava. Apesar disso, era uma daquelas eguinhas que procuram a 
companhia humana. Gostava de ganhar carinho e se mostrava curiosa quanto à nossa presença.
 
Assim que nasceu, ela recebeu as boas-vindas do Guilherme, mas, de crianças, receberia 
apenas carinho. Não chegaria a conhecer o peso delas.
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Tinha liberdade e muito espaço. Gostava de galopar 
pelo pasto, como um cavalo selvagem.

Entre os bovinos, os que lá estavam não eram os mesmos. 

Senti falta do Matinho, um boi da cara preta muito 
grande e forte. Ele era um “boi de corte”. Mas bois 
de corte, em um santuário, não fornecem carne aos 
humanos. Têm vida longa. São animais de estimação, 
assim como os lobos. O Mato ainda era jovem e deveria 
estar por ali, pois jamais seria abatido. Se não estava na 
fazenda, algo havia acontecido.

Este algo tinha um nome que eu já conhecia bem: 
cascavel. O Mato tinha tudo para ter vida longa, mas 
sua história foi curta. 

E ele não morreu ali. Depois do encontro com a cobra, 
decidiu procurar outro lugar para descansar. Rompeu 
duas cercas de arame e afastou-se o mais que pôde da 
fazenda. Subiu até o alto de uma montanha, deitou-se 
de frente para uma paisagem que dava a noção do que 
era aquele lugar e da liberdade que teve. Deitou-se e 
despediu-se da vida ali mesmo, como num ritual.

Seu corpo não pôde ser removido do lugar de descanso 
por ele escolhido. Seu tamanho e peso não permitiam 
a sua remoção. Também não pôde ser sepultado 
ali mesmo, quer fosse porque estava em terras 
estranhas, quer fosse pela topografia do terreno, que 
não comportava uma cova tão grande. Sua carne foi 
consumida naturalmente, como a de seus antepassados 
de vida livre. Lobos de vida livre descobriram a carcaça 
e carregaram alguns ossos.
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Mais tarde, seus chifres e alguns poucos ossos voltaram 
aos domínios da fazenda, para que recebesse o funeral 
digno a que todo animal de santuário merece. Foi 
sepultado sob a sombra de um grande carvalho onde, 
em vida, costumava descansar.

Naquele lugar, tudo era diferente. Todos os animais 
morriam de causas naturais. Bovinos e até mesmo 
peixes. Bois eram tratados como cães.

Todos os animais mereciam ser tratados assim. 
Lembrei-me das histórias tristes e lamentei por tantos 
de nossa espécie, mas, ao mesmo tempo, agradecia a 
oportunidade de estar ali.

Conhecemos o Casco, um boizinho forte, primeiro 
filhote da Laranja. Depois dele, veio mais um, 
este já filho do Mato, mas não sobreviveu. Houve 
complicações no parto, o que impossibilitaria a 
Laranja ter outros filhotes.

O Casquinho foi o primeiro bezerro nascido naquela 
fazenda e talvez viesse a ser o único. Já nasceu em pasto 
amplo e verde e dali jamais sairia. Viveria como um rei, 
teria espaço, alimentação, água fresca, boas sombras, 
cuidados médicos e jamais seria abatido. Foi castrado 
para evitar que viesse a acasalar com sua mãe, que não 
poderia mais ter crias.
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Para nós, aquele lugar não era estranho, mas, ainda assim, tudo parecia novidade. Não cabíamos em nós de tanta 
felicidade. Corríamos e pulávamos sem descanso. Nem parecia que já tínhamos vivido ali. 

Entre os bovinos, havia outras novidades além do Casco. A Laranja também não estava por lá.

Ela havia chegado à fazenda ainda novilha. Era a mais 
dócil das redondezas e veio para ficar. Seria a rainha 
do santuário e teria vida longa, pelo menos era o que 
todos esperavam. 

Vivia feliz e tinha uma vida equilibrada. Assim que 
atingiu a maturidade, tornou-se mãe do Casquinho.

No ano seguinte, já fecundada por seu companheiro Mato, teve complicações no 
parto, vindo a perder o filhote, nascido já sem vida. Por pouco a Laranja não partiu 
junto com seu filhote. 

O veterinário que a examinou proferiu seu diagnóstico: aquela vaca não tinha saúde 
para gerar mais filhotes, teria de ser vendida para corte.
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Naquela fazenda, ser boi de corte não era ruim. Ela não teria mais filhotes e passaria a 
viver comendo capim, tomando água fresca e produzindo esterco para a horta. Morreria 
de causas naturais e receberia funeral digno. Era finalmente uma “vaca de corte”.

O tempo passou e a Laranja mostrava-se cada vez mais debilitada. Tinha a saúde 
frágil. O diagnóstico de tumor impôs a ela um tratamento médico longo. Tudo foi 
tentado, até esgotarem-se os recursos médicos. Num dado momento, nada mais 
poderia ser feito.

Após esse diagnóstico, deveria a Laranja encerrar seu ciclo reprodutivo, mas quis a vida que 
viesse ao mundo mais um boizinho, filho de um reprodutor vizinho que não respeita cercas. 

Logo após o nascimento do Alvim, a Laranja passou a definhar muito rápido. Aquele 
bezerro havia sacrificado ainda mais a frágil saúde da Laranja. Suas últimas forças foram 
gastas com a gestação e parto.

Em seus últimos dias, sequer conseguia se levantar. Morreu muito rápido, sem que nada 
pudesse ser feito. Foi sepultada, deixando órfão um bezerro de poucos dias de vida e 
totalmente dependente.

O Alvim precisava com urgência de uma mãe de leite, ou não sobreviveria. Ali bem 
perto, uma vaquinha preta, muito magra e mal cuidada, havia acabado de se separar 
de seu próprio filho, retirado prematuramente de suas tetas e doado para obras sociais 
de uma igreja.

A Negrinha, como era chamada, estava muito abatida e triste com aquela separação, 
quando foi trazida para perto do Alvim. 

O pequeno se afeiçoou àquela mãe, como última esperança de se manter vivo. Aceitou-a 
como mãe e passou a segui-la por todos os lados. A Negrinha, por sua vez, demorou a 
aceitar aquele filho. Mas, aos poucos, acabou vendo nele o substituto do filhote que lhe 
fora roubado.

Como prêmio, ganhou o direito de viver no santuário. Não seria mais utilizada como 
animal de produção, nem terminaria seus dias em um matadouro. Daquele dia em 



148

diante, ocuparia o trono que tinha sido da Laranja e receberia tudo o que necessitasse 
para uma vida saudável e equilibrada.

Nossos donos decidiram que ela não seria mais chamada de Negrinha. Ganhou outro 
nome e passou a ser chamada de Bá.

Ela acabou se afeiçoando ao Alvim e aceitando-o como 
filho. Cuidava dele com a mesma dedicação com que 
cuidou de seu próprio filhote.

Agora, Bá, Alvim e Casco formavam uma família. 
Viveriam ali enquanto a vida lhes permitisse. A Bá ainda 
se mostrava desconfiada quanto à presença dos lobos, 
embora a Hanna não tivesse tamanho para ser ameaça 
a nenhum deles, nem mesmo ao Alvim, que a via como 
companheira de brincadeiras.

Já o Alvim buscava constantemente a companhia e 
proteção de seu irmão, como se soubesse que aquele 
touro grande era o único vínculo de sangue que tinha 
na vida. Também tinha afinidade com lobos. Afinal, há 
muito não somos mais predador e presa.

A Bá, embora ainda arredia em razão das experiências 
ruins que teve com humanos, demonstrava alegria 
por estar vivendo ali. Engordou, fez tratamento 
contra carrapatos e, em poucos dias, já se mostrava 
mais saudável. 
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E, como prêmio àquela vaca magra, nossos donos 
decidiram sair à caça daquele filho que lhe havia 
sido roubado. Ele seria comprado a qualquer preço e 
devolvido à Bá. Para isso, precisavam encontrá-lo antes 
das festas, nas quais o pequeno bezerro poderia vir a ser 
o prato a ser servido.

Em uma manhã de sábado, chegava ao santuário o 
Tião, um pouco mais crescido e já desmamado. Era ele, 
o mesmo filhote que fora arrancado das tetas da mãe 
enquanto ainda mamava. Trazia ainda no pescoço um 
gancho, usado para impedi-lo de arrombar cercas de 
arame. Estava claro que ele buscou desesperadamente 
por sua mãe depois da separação.

O reencontro da Bá com seu filhote foi especial. É 
mesmo uma pena que os humanos não sejam capazes 
de perceber que animais também têm sentimentos. 
Era possível ver a felicidade e gratidão nos olhos 
daquela vaquinha, que não se desgrudava do Tião, 
lambendo-o sem parar. 

Alguns meses mais tarde, nasceria o Joel, mais um 
filhote da Bá, que ela trouxe em seu ventre quando veio 
morar na fazenda.
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Desse ela não precisará se separar. Poderá amamentá-lo até que o desmame ocorra naturalmente. Os machos 
seriam castrados, para evitar novas crias. Afinal, não são animais de produção nem serão abatidos.

Alvim e Tião não se desgrudavam e, em mais algumas semanas, o Joel também já se mostrava disposto a fazer parte 
da turma dos pequenos.

Como íamos sempre à fazenda, pudemos acompanhar toda a história daquela família. Viviam felizes e 
equilibrados: os irmãos Casco e Alvim, Bá, e seus dois filhos de sangue, Tião e Joel, este último um bezerro 
saudável e muito esperto.

Não sabia muito da vida de bovinos, mas duvido que haja outros tão felizes. O Casco já era um touro de colocar medo, 
mas, mesmo assim, continuava andando atrás de seu tratador, lambendo-lhe as costas enquanto ele trabalhava. 
Havia ocasião que o Sr. Irineu terminava o dia molhado, não de suor, mas de saliva de touro.

O lugar destinado aos bovinos e equinos era separado de nosso território. Nós os víamos pela tela, mas sem acesso 
ao mesmo espaço, para evitar acidentes. Eles tinham pasto e nós tínhamos os bosques e as matas.

Com o tempo, passamos a ir à fazenda com mais frequência, oportunidade em que podíamos também reencontrar 
outros animais silvestres que lá foram reintroduzidos ou fixaram residência, em razão da grande quantidade de 
alimentos disponíveis e dos desmatamentos que ocorriam em volta.
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Conheci a Chica, uma macaca reintroduzida, e seu 
bando. Chica vivia em cativeiro, mantida por pessoas 
que não imaginavam o mal que lhe causavam. Gaiola 
não poderia ser lugar nem para macaco nem para 
pássaros. Na verdade, gaiola é uma daquelas invenções 
de humanos ruins.

Tomada pela tristeza e pelo desespero, fugiu do 
cativeiro e foi se refugiar lá na fazenda. Com tanto 
lugar para ir e com tantos perigos a enfrentar, foi 
chegar àquela fazenda, um lugar que parecia ter sido 
preparado para ela. Só podia ter sido conduzida por 
protetores. Encontrou muitas frutas e foi reintegrada 
em um bando selvagem, com mais de trinta macacos. 

Em minha última passagem, como Snoopy, Luco e eu 
perseguíamos o bando e, se pudéssemos, mataríamos 
qualquer um que se descuidasse. Agora, sem os instintos 
de caça, conseguíamos conviver com todos os animais, 
coelhos, esquilos, muitos pássaros e até lagartos. 
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Claro que ficávamos curiosas, mas sem qualquer 
agressividade.

Nosso primeiro contato com um teiú foi no mínimo 
divertido. Embora não tivéssemos a intenção de mordê-lo, 
nós nos aproximamos curiosas e experimentamos 
o chicote de sua cauda. Depois desse dia, não mais 
nos aproximávamos deles. Quando os víamos, 
chegávamos perto, mas assim que ele armava o bote 
nos afastávamos. 

Em nossa casa na cidade, sempre apareciam lagartos, 
mas eles eram pequenos, não passando de vinte 
centímetros. Na fazenda, os teiús eram enormes, às 
vezes com quase um metro. Eram assustadores.

A Estopinha também se mostrava mais calma e tolerante, embora na cidade fosse chamada de 
caçadora de lagartixa. 

Quanto às cobras, nosso instinto nos mantinha longe delas. Havia cascavéis, urutus e jararacas, 
todas muito perigosas.

Conhecemos também vários pássaros que foram levados para lá e ganharam uma segunda chance 
de vida livre. O Zé, um coleirinho de cabecinha preta que foi retirado da natureza já adulto e 
trancado em uma gaiola minúscula; o Tunico, um tico-tico que também vivia sem ver o sol, nos 
fundos de uma casa de ração; a Amarelinha, uma canária-da-terra, e vários outros.
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Hoje eles vivem felizes. Livres como jamais deveriam ter deixado de ser.

A Amarelinha, já faz algum tempo que não está mais 
sozinha. Ninguém sabe onde está o ninho, mas é 
certo que em pouco tempo nosso território estará 
mais colorido.

Até as cores das plumas mudam depois que ganham a 
liberdade. O canto também é diferente. Só os humanos 
não percebem isso e ainda insistem em manter 
animais presos. Além da comida, sempre disponível 
nos comedouros, eles ainda podem beber e se banhar 
direto nas fontes.

Todas as gaiolas foram inutilizadas e destruídas, para 
que não fossem reaproveitadas com outros pássaros. 
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Passamos a viver assim. Morávamos na cidade e, vez ou 
outra, éramos levadas para passear na fazenda, onde 
tínhamos vida livre, ou quase isso. 

Em uma de nossas idas à fazenda, nosso dono decidiu 
levar uma convidada especial. A Lua ainda estava em 
nossa casa, esperando por seu adotante. Partimos, com 
ela também no banco de trás do carro, muito agitada e 
insegura. Como o poder da matilha opera milagres, em 
pouco tempo, ela percebeu minha tranquilidade e se 
acalmou também. 

Quando descemos do carro, ela se soltou, mostrando 
o quanto estava feliz por aquela aventura. Tínhamos 
um dia inteiro pela frente e os momentos que vivemos 
nunca conseguirei esquecer.

Mas, naquele dia em especial, não estávamos ali a 
passeio. Nosso território já estava ocupado. Uma 
matilha de lobinhas selvagens havia tomado conta e nós 
estávamos ali para ajudar na socialização das pequenas.

Três filhotinhas haviam sido abandonadas em uma 
estrada a certa distância da fazenda, longe de tudo. Não 
havia casas por perto, nem fonte de água ou de alimento. 
Elas sobreviveram por quinze dias comendo a carcaça de 
um bezerro, disputando-a com urubus. Estavam também 
infestadas de pulgas e de bernes. Além disso, eram muito 
arredias e não permitiam a aproximação humana, o que 
dificultava ainda mais o resgate.

154
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Assim que as viu pela primeira vez, o Sr. Irineu, que trabalhava em nosso território, começou a alimentá-las 
diariamente. Aos poucos, foi conquistando a amizade delas, até conseguir resgatá-las. Foram trazidas para o nosso 
território, onde ganharam abrigo, alimentação equilibrada, vacinas, vermífugos, tratamento contra parasitas e, 
claro, atenção e cuidados humanos. 

Elas ainda estavam arredias quando chegamos à fazenda naquela manhã de sábado. Nossa presença ali visava ajudar 
na socialização delas. A Lua já estava conosco havia algum tempo e tinha também um comportamento adequado 
para a tarefa. 

Estopa e eu cuidávamos muito bem de filhotes órfãos, mas seria a primeira vez que socializaríamos filhotes 
selvagens. A natureza era mesmo sábia. Assim que nos viram, as pequenas demonstraram submissão e começaram 
a lamber nossas bocas, para que regurgitássemos pedaços de carne. Como estávamos bem nutridas, pensaram que 
estávamos voltando de uma caçada. Agiram como agem os filhotes de nossos antepassados quando os adultos 
voltam de longas caçadas. 

A Lua havia acabado de se despedir de suas próprias filhas e ainda tinha cheiro de mãe.

Em pouco tempo, as pequenas passaram a nos acompanhar. Já eram 
parte de nossa matilha.
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A Lua já se dispunha a brincar com os filhotes, exatamente como fazia com as filhas.

As pequenas nos seguiam, como se buscassem a proteção de cães adultos. Afinal, precisavam disso e sofreram muito 
depois que perderam a proteção de sua própria mãe. Observavam tudo como se buscassem aprender como se tornar 
adultos equilibrados e saudáveis.

Agora, sob proteção humana, elas tinham tudo para 
sobreviver. Teriam, enfim, um futuro.

Voltamos para a casa e as três Lobinhas, Mila, Beth e 
Fany, continuariam na fazenda mais alguns dias. Foram 
buscadas por nossos donos assim que eles conseguiram 
uma vaga em um abrigo local, de onde, em poucos dias, 
sairiam para escrever uma nova história. 
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Alguns dias depois, tivemos de nos despedir da Lua. Ela foi adotada pelo mesmo homem 
que adotou Pepê e Hulck. Teria a vida que merecia. Sabíamos que ela ficaria bem, mas 
aquela despedida foi doída. Fiquei quatro dias sem disposição para brincadeiras e 
demonstrando a tristeza de perder uma grande amiga.

Só me lembro de ter ficado assim tão triste na época das Glorinhas. Nossos donos 
passeavam comigo para me distrair, mas a Lua era especial. Teria sido muito bom se 
tivesse continuado conosco. Mas ela encontrou bons amigos em sua nova casa. Pepê e 
Hulck a receberam com festa.
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Eu já deveria ter-me acostumado com as despedidas, mas 
a Lua era especial e deixou muita saudade. Depois de sua 
partida, voltamos à fazenda várias outras vezes, a passeio. 

Vez ou outra, levávamos um convidado. A Sasha foi 
uma. Afinal, nenhum outro cão ficou tanto tempo em 
nossa casa. Ela já era parte de nossa matilha. 

No dia em que esteve conosco na fazenda pela primeira 
vez, ela estava triste, em razão do pesado tratamento 
médico a que estava submetida. Para aliviar toda a 
pressão, foi ela convidada para o passeio.  

Aqueles momentos serviram para mostrar, mais uma vez, a 
capacidade de regeneração dos lobos. Foi só pisar a terra e 
sentir o cheiro da liberdade que ela se transformou. Corria, 
pulava, cheirava, cavava, voltava a correr, brincar, pular. 

Foi uma grande alegria, um dia para ficar registrado. 
Tenho certeza de que a Sasha jamais esquecerá aqueles 
momentos. Andamos um dia inteiro, percorrendo 
trilhas, matas, riachos, descansando um pouco e 
voltando a caminhar. Em momentos assim, somos 
todos sociáveis. O dia foi perfeito. Sasha e a Estopa 
corriam e exploravam juntas cada pedaço de chão. 
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No fim do dia, estávamos cansadas, mas felizes. 

Como a Sasha continuou em nossa casa por muito 
tempo, ela chegou a voltar conosco algumas outras 
vezes. Isso ajudava no tratamento dela.

Depois de algumas idas, a Hanna passou a ir também 
conosco. Ela tinha mais privilégios e ia sempre. Já 
conhecia cada pedaço daquele chão. Sujava-se feito 
uma porquinha rolando na lama, mas tudo era permitido 
naquele lugar. Nosso território era o verdadeiro paraíso 
dos lobos.

Na primeira vez que estivemos na fazenda com a 
Hanna, foi uma grande festa. Era época de chuva e o 
chão estava molhado. Nada nos desanimava. A Hanna 
era uma ótima companheira de bagunça e nem parecia 
que evoluiu para dividir a cama com os humanos. 

Lembrei-me daquela coisinha frágil que chegou à 
nossa casa. Quem poderia imaginar que dentro de uma 
cadelinha daquelas habitasse o espírito de um lobo? 
Está claro que a vida livre nos faz muito bem. 

159
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Só a Estopa não se sujava, ou ela escondia bem a sujeira. 
Parece que evoluiu para viver naquelas terras. Imaginei 
que deve ser melhor ter cor de burro fugido. Minha cor não 
ajudava muito em território selvagem. Se bem que, no 
tempo em que fui rei nessas terras, também era branco. 

Claro que não nos importávamos com isso. Sujeira 
pouca era bobagem. Importava-nos mais aproveitar 
cada momento e, claro, descansar. Não somos de ferro.

Hanna e Estopa – eu não poderia ter encontrado 
melhores amigas nesta vida. 

Lembro-me ainda da vida livre. Tudo havia mudado. 
Por mais saudade que sentisse, não gostaria de voltar 
a viver daquela forma, nem teria condições e instinto 
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para isso. Percebi que eu não era mais o mesmo. Não trocaria o convívio com humanos 
por nada. Eu estava mesmo em processo de humanização. Uma vez iniciado, não tinha 
volta. Meu caminho estava traçado. Meu vínculo afetivo com humanos havia atingido 
um nível tão alto que já me sentia totalmente dependente dessa espécie.

Nesse período, Hanna esteve conosco na fazenda, algumas vezes. Já era parte de nossa 
matilha. Chegou a ver e sentir a chegada e a partida de muitos lobos.

Conheceu o Bolt, a Lara e o Max, três filhotes que estiveram por aqui. 

O Bolt foi encontrado por nossos donos amarrado com uma corda no pescoço, no dia de 
uma manifestação pelo fim da crueldade contra os animais. Um filhotinho, mestiço de 
Poodle, muito esperto e brincalhão.

Ficou poucos dias em nossa casa, mas o suficiente para 
deixar saudade. Dormia conosco, embora preferisse a 
companhia da Hanna. 

Ele era o típico filhote, cheio de energia. Sua vida era 
brincar. Disputava com a Hanna a cama, os brinquedos 
e até o que não era brinquedo.
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O Bolt partiu tão rápido quanto chegou. Levou na mala um brinquedinho da Hanna e um 
pedaço de nossos panos, mas nem precisava disso.

Assim que chegou a sua nova casa, encontrou um ossinho e o dono do ossinho, outro 
filhote de mesma idade e tamanho. Claro que a adaptação foi imediata.

Conosco, a interação também foi imediata. Em questão 
de minutos já era parte de nossa matilha.
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Um pouco antes da estada do Bolt, havia sido a vez 
de um casalzinho muito especial. Eles não chegaram 
a entrar em nossa casa, apenas se aproximaram do 
portão. Goiaba e Angel eram dois cãezinhos muito 
velhinhos. Tinham poucos dentes e estavam muito 
magros, talvez pela dificuldade de comer. Havia ainda 
mais uma agravante: a Angel era completamente cega.

Os dois foram jogados de um carro, a um quarteirão de 
nossa casa. Estavam perdidos pela rua, sem saber para 
onde ir. A Angel ficava cheirando o chão, tentando se 
situar, enquanto o Goiaba tentava conduzi-la para a 
calçada, tirando-a da rua.

Eles andaram apenas um quarteirão até chegarem à 
porta de nossa casa. Se os humanos soubessem o que 
está por trás de tudo isso, não cometeriam tantos erros. 
A verdadeira história deles não chegou a ser conhecida.

Não foram abandonados por seus próprios donos. Eles 
eram muito velhinhos e aparentemente bem cuidados. 
Não teriam vivido tanto se não tivessem donos amorosos. 
Na verdade, eles tinham uma dona que os estimava 
muito, mas essa dona já era idosa e, um dia, precisou 
partir, deixando órfãos os dois velhinhos. Quando ela se 
foi, seus filhos decidiram livrar-se dos cães.
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A solução mais fácil foi jogá-los na rua. O que eles 
não sabiam era que aqueles cãezinhos velhos não 
tinham apenas uma dona. Tinham uma protetora que 
continuaria zelando por eles, mesmo após a morte. 
Eles foram guiados durante todo o tempo, desde 
que deixaram a segurança da casa onde viviam até o 
momento em que chegaram à nossa porta. Até mesmo 
o local onde foram deixados foi decidido por seus 
protetores invisíveis.

cegos que estavam esquecidos no abrigo receberam 
uma nova chance e foram adotados.

Os humanos não percebiam, mas o mundo estava 
girando rápido demais. De agora em diante, tudo 
passaria a acontecer muito rápido. O abandono e a 
adoção de Goiaba e Angel aconteceram no primeiro mês 
de 2012, o ano da grande transformação. Se a amizade 
entre lobos e homens teve início há cem mil anos, de 
agora em diante, esse vínculo se estreitaria ainda mais.

Estávamos felizes por viver esse momento tão especial, 
de forma tão intensa. Tínhamos os melhores donos do 
mundo. Na verdade, todo cão pensa isso.

Algumas semanas depois, recebemos em casa mais 
uma filhotinha, uma criatura minúscula chamada Lara.

A Larinha era a única sobrevivente de uma ninhada 
de seis filhotes mestiços de Pinscher. Quando nossos 
donos a viram, perceberam que ela não sobreviveria se 
não tivesse imediata assistência médica. Pegaram-na e 
a levaram a uma clínica.

Sua barriga estava inchada e dura, tamanha a 
quantidade de vermes. Logo após o resgate, uma grave 
infecção levou a pequena Lara a um pesado tratamento. 

Por sorte, não era nada grave. Soro e medicamentos 
foram suficientes e ela se recuperou muito rápido.

Ficou na clínica apenas dois dias e veio para nossa casa, 
continuar o tratamento. Permaneceu conosco por 
apenas uma semana, tempo mais que suficiente para 
nos proporcionar momentos inesquecíveis. Claro que, a 
essa altura, a Hanna já era uma babá perfeita, a melhor 
companheira de bagunça que qualquer filhote poderia ter.

Foram resgatados por nossos donos e levados a um 
abrigo, onde ficaram apenas uma semana, até partirem 
para uma nova vida. A história do abandono de dois 
velhinhos causou comoção e eles foram recebidos por 
alguém muito especial, que morava bem distante, mas 
que decidiu recebê-los.

Em sua nova casa, ganharam uma família, com crianças 
e mais dois cãezinhos, também adotados.

Goiaba e Angel acabaram virando símbolo de uma 
campanha que visava dar uma nova chance a animais 
velhos e mutilados. Depois deles, vários outros cães 
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A mim e à Estopa, cabia a socialização. A Larinha fazia 
questão de ficar atrás de mim. Acho que ela gostaria de 
ficar grande e forte como eu, mas isso, só se fosse em 
outra vida.

Para variar, como para todos os filhotes que por aqui 
passaram, minha cauda continuava sendo o brinquedo 
preferido. No caso da Larinha, a orelha também 
despertava atenção.

A Sasha também havia aprendido e já se mostrava 
muito útil naquela tarefa de receber outros cãezinhos.

Nas nossas tarefas diárias, nada escapava à Larinha. 
Ela estava sempre junto, cheirando quando era para 
cheirar, latindo quando era para latir e dormindo 
quando precisávamos descansar.
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Uma semana depois de sua partida, já recebíamos notícias dela. Havia sido adotada junto a outro cãozinho. Os dois 
passavam os dias brincando. Dormiam dentro de casa e tinham donos que fariam tudo por eles. 

Por aqui, ficou a lembrança de mais um lobinho que ajudamos a encaminhar. Cada um deles foi especial à sua maneira.

Restava-nos esperar pelo próximo, que chegou poucos dias depois de nos despedirmos da Larinha. Às vezes acho 
que eles ficam em uma fila, esperando a vez. Talvez até seja mesmo isso.

O nome dele era Max, um Poodle Toy que pesava a metade da Estopa. Acho que ainda não havíamos recebido um 
cisco desse. Nem mesmo a Nina era tão pequena.

Ele tinha o peso dele, ou mais, 
em sujeira e pelo embolado. Foi 
encontrado em um final de tarde 
correndo na frente dos carros 
em uma movimentada avenida. 
Estava condenado a morrer. Assim 
que nossos donos conseguiram 
pegá-lo, trouxeram-no para casa e 
começaram a faxina, com tesoura.

Fiquei satisfeita de ter pelo curto.
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Ele aceitou a ajuda de nossos donos, mas só até certo ponto. Afinal, depois de 
quase duas horas, ele ainda continuava imundo e embolado e a paciência já 
havia acabado. Ainda precisava de banho e tosa, mas já estava bem melhor. 
Agora, pelo menos, ele enxergava direito e já podia abanar o rabinho.

No dia seguinte, foi levado a uma clínica. Mais quatro horas de banho e 
ficou parecendo outro cachorro. Tinha a pele irritada e pequenas feridas 
por todos os lados, mas, ainda assim, um belo lobinho. Suas patinhas 
estavam inchadas e feridas.

Ficamos imaginando como poderia ter chegado àquela 
situação, como deveriam ser seus donos. Ele ficou meses 
até chegar àquele estado. Não ganhava carinho e mal se 
alimentava. 

Assim que chegou, sentiu que nossa casa era diferente. Aqui 
ele receberia tudo o que necessitasse. Adorava colo, coisa 
que não costumava faltar por aqui. Ele ganhou também uma 
casinha e um cobertor bem macio. 

Acho que ele não sabia o que era conforto há muito tempo. 
Dormiu muito, mostrando a nossos donos que estava 
confortável e agradecido.

Deu-se muito bem com a Hanna e a Estopa. Não sei por 
que todo cachorro pequeno gosta tanto de latir. Deve 
ser necessidade de autoafirmação.
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Comigo e com a Sasha, ele também se deu muito 
bem, embora não se arriscasse a participar de nossas 
brincadeiras. Como era o único macho do território, 
achava que podia dar ordens. 

Deixava sua marca em cada pedaço de chão.
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Como já era de se esperar, o Max não ficou muito tempo 
em nossa casa. Foi adotado e passaria a dormir dentro 
de casa, com direito a colo de manhã, à tarde e à noite. 
Ganhou também uma turma especial. Duas cadelas de 
porte grande, mas muito sociáveis, chamadas Vida e 
Serena.

Além delas, tinha um lobinho tão miúdo quanto 
ele, chamado Pedrinho. Os dois passavam os dias 
brincando. Apesar da disputa inicial pela liderança da 
matilha, eles logo se entregaram às brincadeiras.

O Max era um cãozinho muito especial. Havia nascido 
para viver dentro de casa, amparado e protegido por 
humanos. Ficávamos nos perguntando por que a vida 
precisava dar tantas voltas.

Por aqui, a vida seguia seu curso, revelando outras 
possibilidades e amizades. Com a Sasha, as brincadeiras 
continuavam alegres. Nós duas nos entendíamos cada 
vez mais e nos tornamos inseparáveis.
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Nossas brincadeiras eram mesmo contagiantes, 
tanto aqui na cidade quanto na fazenda. A Sasha 
passou a nos acompanhar sempre que íamos 
passear. De todas nós, era sempre a mais animada 
e bagunceira. Pulava na lama, entrava na lagoa, 
rolava na terra, estava sempre disposta a qualquer 
coisa que se relacionasse com bagunça. Por sorte, lá 
tudo era permitido.

Em uma de nossas idas à fazenda, chegamos a nos deparar 
com um dos macacos do bando da Chica. Ele demonstrava 
claramente medo por nossa presença. Ficava no alto da 
árvore, atirando gravetos em nossas cabeças.

Ainda assim, não éramos agressivas. Curiosas, sim, mas 
demonstrando que nossos instintos de caça já se foram 
longe. Bastava que nosso dono nos chamasse para que 
nos afastássemos.
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A Sasha também se mostrava equilibrada e obediente. 
Seria mesmo muito bom se ela continuasse conosco. 
Mas essa história ainda não terminou. Que o tempo nos 
mostre o caminho. A Sasha passou a nos acompanhar 
sempre que íamos para a fazenda. Também já 
demonstrava equilíbrio na hora de receber novos lobos. 
Era uma cadelinha ideal para a nossa matilha.

Nosso território era, de fato, um paraíso, mas tínhamos 
de admitir que, com a Hanna por perto, a festa 
era dobrada. Nas caminhadas pela mata fechada, 
ela mostrava a distância que a separava de nossos 
antepassados. Seu pelo atraía todo tipo de cisco.

Fora as expedições, era ela sempre a primeira a começar qualquer bagunça. Nas correrias, 
ela estava sempre à frente.

Na hora de rolar na terra e cavar buraco, não 
pensava no banho que viria depois.

Na verdade, o banho acabava acontecendo 
ali mesmo, ainda que fosse para se sujar 
ainda mais.
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Sasha e Hanna eram o retrato da alegria.

Já éramos parte daquele território. Depois de algum tempo, animais silvestres já não mais nos chamavam tanta 
atenção. Nós nos acostumamos com a presença deles. Dividíamos o território, mas sem a relação de predador e presa.

Infelizmente, eles não se acostumavam conosco. Viam-nos sempre com ressalvas. Será que um dia aprenderão a 
confiar nos lobos? Estamos todos evoluindo.

Não sabemos se chegará o dia em que todas as espécies poderão conviver em harmonia. Afinal, predadores e presas 
sempre existirão. Mas nós, os cães, estamos em um caminho evolutivo sem volta. Nós nos tornamos mais dóceis 
a cada nova geração e, quando todos os humanos atingirem a evolução necessária para não fazer mal a nenhum 
animal, aí, sim, a docilidade poderá se manifestar em todas as espécies e ganhar proporções ainda não imaginadas. 

Nenhum cão precisará ser agressivo ou arredio. Esses comportamentos não são naturais. São necessários, em alguns 
casos, em razão do instinto de preservação e das más experiências. Pena ainda existirem tantos casos de maus-tratos. 

Na fazenda, revivemos um passado selvagem. Vivemos momentos que nos fizeram os mais felizes lobos do mundo.
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Passeios na fazenda eram sempre perfeitos, mas 
quando tínhamos a oportunidade de ir com toda a 
família era ainda muito melhor.

Nessas ocasiões, revivíamos os bons tempos daquele 
território. O Guilherme era o companheiro ideal para 
qualquer lobo. Lembrei-me de quando eu ainda vivia 
por aqui, em outro corpo, quando o caçava e o agarrava 
pelas fraldas.

Na fazenda, tudo era permitido. Até a ração dos peixes 
nós tínhamos o direito de experimentar. Frutas também 
eram livres. Gostávamos muito de amoras e laranjas.
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A Kika também já estava acostumada à nossa presença. Ela nos seguia, ou melhor, seguia nossos donos. Mesmo não 
tendo mais energia para brincar conosco, sentíamos que ela já era parte de nossa matilha.

Finalmente, conseguimos conquistá-la. 
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Na fazenda, as lembranças do passado são mais vivas. Penso muito no Spirit, pergunto-me por onde anda e se ainda 
nos encontraremos um dia. Quem pode saber o que a vida nos reserva?

Lembro-me dele e do Luco sempre que piso nosso território. Muitas vezes fico olhando em volta, diante de toda 
aquela mata, desejando que o Luco estivesse conosco. Chego a latir para a mata esperando uma resposta que não 
virá. Se ele ainda habitasse o mesmo corpo, era certo que estaria por ali. Afinal, era o nosso território.

Mas, a essa altura, eu já sabia que ele vivia em outro corpo. Quando o vi, desejei muito que continuássemos amigos, 
mas ele tinha outro destino. Sua passagem pela nossa vida foi rápida. Veio apenas para dizer oi e partir. Ele, ou 
melhor, ela, também me reconheceu. Assim que nos vimos, sabíamos que já tínhamos estado juntas. O tempo e a 
convivência estreita permitiram nosso reconhecimento.

A vida nos deu esse presente. Ele esteve conosco durante vários dias. Passou por nossa casa, mas nossos donos não 
o reconheceram. Seu nome? Lua. Já não lamento mais por ela não ter ficado em definitivo. Ela tinha outros amigos 
a reencontrar. Espero que um dia nossos destinos voltem a se cruzar. Quem sabe em outra vida?

Se na fazenda tudo era festa, na cidade também. Continuávamos recebendo novos amigos. Mari e Belinha chegaram 
por aqui em um dia comum. Nossos donos as encontraram atravessando uma avenida. A Mariana tentando chegar 
do outro lado, com a Belinha pendurada em suas tetas.

A Belinha já devia estar com uns sessenta dias de vida e continuava mamando. Se elas continuassem juntas, seria 
capaz de mamar até os seis meses. A Mariana era uma mãe protetora e muito dedicada. Não demonstrava qualquer 
cansaço ou insatisfação por permanecer amamentando.
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Depois de mamar, geralmente a Belinha descansava um 
pouco para depois iniciar de novo. Energia ela tinha de 
sobra. A dela, de filhote, e a que sugava da mãe.

Com a Sasha, a adaptação da Mari e Belinha 
também foi imediata. A Sasha já estava para lá 
de acostumada à nossa casa e já sabia bem como 
deveria receber outros lobos.

Embora protetora em relação à Belinha, em pouco tempo a Mari 
percebeu que nós éramos uma matilha equilibrada e que poderíamos 
aliviá-la da carga de cuidar da pequena.

Em pouco tempo, Mariana e Isabella já eram parte de nossa matilha. A Belinha, 
como qualquer filhote, só parava de brincar na hora de dormir e mamar. A 
Mariana também era jovem e já se mostrava disposta a brincadeiras.

Com a Hanna, a festa foi grande.
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A intenção de nossos donos seria doá-las juntas, contudo um triste 
diagnóstico imporia à Mariana um tratamento mais longo. Com isso, foi 
a Belinha adotada, enquanto a Mariana passaria, temporariamente, a 
fazer parte de nossa turma. Sua adaptação em nossa casa foi instantânea, 
tanto conosco quanto com nossos donos. Ela era uma cadelinha muito 
especial e merecia o melhor.

O último dia da Belinha em nossa casa foi uma 
grande festa. Ela mamava, dormia e brincava, não 
necessariamente nessa ordem. Também teve a 
oportunidade de se socializar com outros lobos além de 
sua mãe. Com isso, aprendeu submissão, respeito pelos 
mais velhos e educação.

Partiu a Belinha, nos braços de um casal muito especial. 
Luciana e Lucas a receberam com alegria. Eles estavam 
mesmo felizes por adotar aquela coisinha cheia de 
pelos. Não era para menos, a Belinha era uma cadelinha 
cativante.

Achávamos que a Mari sentiria muito a partida. Na 
verdade, ela sabia que a separação era necessária. Ela 
teria cumprido sua missão em relação à filha e teria de 
iniciar agora uma luta pela própria vida.

Além do mais, parecia estar muito feliz em nossa casa. Assim que a Belinha se foi, a Mari passou a dormir conosco. 
Recebia a mesma atenção e os mesmos cuidados que todas nós. Nossos donos não faziam distinção, tratavam os 
lobos temporários da mesma forma como nos tratavam. Os mesmos cuidados, as mesmas vacinas, a mesma ração.

Por isso, os lobos errantes que por aqui passavam não se sentiam abandonados.
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Em uma manhã de sábado, poucos dias após a 
partida da Belinha, recebíamos mais uma turma. 
Chica e seus Chiquinhos. Todos tinham o mesmo 
nome: Chica, Chiquinha, Chiquinho, Chiquinha 
Branca e Chiquinha Preta.
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Dessa vez, não era por falta de criatividade de nossos donos. Era uma homenagem a uma irmã mais velha dos 
pequenos, que não sobreviveu. A história é muito triste.

Chica e Chiquinha, mãe e filha, foram abandonadas em um conjunto de prédios bem próximo de nossa casa, 
onde passaram a viver se abrigando da chuva debaixo dos carros, nas garagens ou mesmo nas ruas. Elas não se 
desgrudavam e estavam sempre juntas. Viviam nas ruas comendo restos que as pessoas lhes ofereciam e bebendo 
água barrenta de chuva.

Nossos donos tentaram pegá-las algumas vezes, 
mas elas eram ariscas demais. Sempre que uma era 
capturada, a outra fugia assustada e ficava chorando 
de longe, o que os obrigava a desistir do salvamento. 
Tinham receio de que, levando uma, a outra sumisse. 
Precisavam ser resgatadas juntas.

Em uma manhã, com a ajuda de uma pessoa que as 
alimentava, conseguiram a captura conjunta. Foram 
levadas a uma clínica, quando então descobriram que 
ambas estavam prenhes.

Restava encontrar para elas um lugar tranquilo, onde 
pudessem ser mantidas em segurança para parir e criar 
os filhotes. Tudo parecia bem e as duas eram muito 
unidas. Depois da adoção dos filhotes, elas seriam 
castradas, vacinadas e seriam doadas juntas. Quando 
do resgate, nossos donos prometeram às duas que elas 
não seriam separadas.

Todos esperavam uma história parecida com a das Glorinhas, ou seja, que elas pudessem 
amamentar juntas os filhotes, dividindo o mesmo ninho.

Não foi o que aconteceu. Chica e Chiquinha passaram a ser bem cuidadas, recebendo 
alimentação de qualidade e até vitaminas. Mesmo assim, em uma noite, um aborto pôs 
fim à prenhez da Chiquinha. Ela foi levada para uma clínica, onde ficou internada por 
alguns dias, tomando fortes medicamentos. Estava fraca, debilitada e muito triste.
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No dia em que a Chiquinha foi levada para a clínica, 
a Chica chorou e uivou o dia inteiro, entrando noite 
adentro, somente parando de chorar de madrugada, 
quando vieram ao mundo seus quatro filhotes.

A Chiquinha ainda voltou a se encontrar com a Chica, 
quando teve alta médica. Chegou a casa, mas não 
tinha ânimo sequer para conhecer os filhotes, apesar 
da insistência da Chica, que chegou a entrar na caixa de 
transporte e se deitar ao lado da filha, tentando estimulá-la 
a se levantar para conhecer os novos irmãozinhos.

Todos esperavam que ela reagisse e passasse a ajudar a 
Chica a cuidar dos pequenos. Se os filhotes lhe sugassem 
as tetas, produziria leite com facilidade. Seria a solução 
perfeita para ela.

Porém, ela estava triste demais para reagir. Continuou 
triste por mais dois dias e retornou à clínica, para não 
voltar mais. Ela morreu de tristeza, não pela perda dos 
filhotes, mas talvez pelo abandono. Ela já era triste 
enquanto vivia nas ruas, continuou triste após o resgate 
e não chegou a mostrar, em momento algum, a vontade 
de viver que normalmente se vê nos olhos de um animal 
abandonado.

Nossos donos, então, prometeram à Chica que ela não ficaria sozinha. Uma das 
filhotinhas seria escolhida por ela para ser sua nova companheira. A essa filha especial, 
seria dado o nome de Chiquinha.
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Mas uma Chiquinha só era pouco. A homenagem exigia mais. Por isso, decidiram dar a todos o mesmo nome.

A Chica não chegou a sentir muito a partida da Chiquinha porque estava muito envolvida com os novos afazeres e 
responsabilidades.

Acho que nenhuma despedida foi tão sentida por nossos donos quanto aquela. Não se conformaram. Fizeram planos 
e esperavam contar uma linda história, mas a vida tinha suas próprias razões. A Chiquinha sabia, todo o tempo, que 
não viveria para amamentar filhotes.

Nossos donos jamais entenderão os motivos 
daquele desfecho tão triste, mas nós sabíamos que a 
Chiquinha estava bem. Todos nós, quando partimos, 
somos recebidos por protetores que atuam no outro 
plano. Além do mais, nosso retorno é muito rápido.

Era certo que muito em breve nossos donos 
receberiam a Chiquinha de volta, com uma nova 
oportunidade de fazer por ela o que não puderam 
fazer nesse primeiro encontro.

Alguns dias se passaram, os filhotes cresciam muito rápido e 
estavam ficando fortes e espertinhos.

Nessa ocasião, a Chica já havia sinalizado que a sua preferida 
era a Chiquinha Branca. Em nossa casa, continuava mostrando 
sua preferência, para que não houvesse mal-entendido.

Chica e seus filhotes chegaram a nossa casa na véspera de partir. A 
Chica não nos conhecia e era muito protetora em relação aos filhos. 
Por isso, mantinha distância em relação a nós, chegando mesmo 
a ser agressiva quando nos aproximávamos de um dos pequenos.
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No dia da despedida, a Chica parecia querer aproveitar os filhotes. Ela estava insegura, pressentindo a partida. Não 
sabia ainda que seria levada junto com a Chiquinha Branca.

Os filhotes também pressentiam a separação. Também tentavam aproveitar os últimos momentos juntos.
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Em nossa casa, Chica chegou a ocupar, com os filhotes, a mesma casinha que havia 
servido à Chiquinha, enquanto ainda estava em tratamento.

Aquele fim de semana era de despedidas em nossa casa. No sábado, no final da tarde, recebíamos a Flávia. Ela 
veio conhecer a Sasha. Nossa amiga estava de partida e nem mesmo pressentimos isso. Nossos donos sempre 
prometeram à Sasha que ela somente sairia de nossa casa se fosse para um lugar muito melhor.

Nem precisamos dizer o quanto sentimos a falta dela. Nenhum cão ficou tanto tempo em nossa casa, mas não 
devíamos lamentar. Ao contrário, aquela partida deveria ser comemorada. A Sasha ganhou muito mais que apenas 
donos especiais. Ganhou também um território, só dela, em tempo integral. Ela foi levada para viver em uma casa 
de campo e teria como companheiro um cão também positivo para leishmaniose, mas, assim como ela, tratado e 
negativado. Além disso, o sítio recebia, nos fins de semana, outros três lobinhos miúdos. Ela seria a rainha daquele 
território, já que os outros cães eram todos machos. Deixou saudade, a Sasha. Ela adorava nossos passeios na 
fazenda e merecia mesmo viver em um lugar especial.

No dia seguinte, foi a vez da Chica e dos Chiquinhos. O primeiro a partir foi o Chiquinho, depois a Chiquinha Preta e, 
por fim, Chica e Chiquinha Branca. Nossos donos tentaram organizar a partida de todos de forma que a mãe ficasse 
por último. Mas um desencontro impediu a adoção da pequena Chiquinha naquele mesmo dia.

Com isso, partiram a Chica, Chiquinha Branca, Chiquinho e Chiquinha Preta, cada um com uma história nova a contar. 
Foram adoções especiais. O Chiquinho foi adotado pela Regina, que queria um cãozinho para fazer parte da família, 
viajando com eles. A Chiquinha Preta seria a inseparável companheira da Júlia, uma garotinha de sete anos que 
passaria a dividir a cama e os brinquedos com ela. A Chica e Chiquinha Branca foram adotadas por Beatriz e Renata, 
mãe e filha, que as receberam com a disposição de lhes dar o que de melhor pudessem oferecer.
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Para trás ficou a Chiquinha, sob nossos cuidados. Mas 
ela acabou sendo adotada pela Mariana, que, além de 
brincar como nos tempos não tão remotos da Belinha, 
chegava a se deitar e oferecer-lhe as tetas, já sem leite. 
Ali nossos donos perceberam o quão especial era a 
Mariana. Ela continuaria conosco por muito tempo, em 
razão do tratamento, mas era certo que ela teria uma 
atenção especial.

Vendo a energia dela e a disposição de cuidar tão bem 
da Chiquinha, era difícil acreditar que seus exames 
de saúde tivessem indicado doença tão grave. Se a 
Sasha venceu a Leishmania, com a Mariana não seria 
diferente. Ela teria o melhor tratamento, os melhores 
médicos e tudo de que precisasse.

A Chiquinha continuou em nossa casa, desfrutando 
de nossa companhia. Sua adaptação foi imediata. Já 
se achava parte da matilha. Sequer sentiu a partida 
de sua família.

Chegava a querer participar das minhas brincadeiras com a Mariana. Entrava na banheira de luta, correndo risco de 
ser espremida, e se apossava dos brinquedos da Hanna sem nenhuma cerimônia. Tudo era festa.
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Mas sua permanência em nosso território não seria 
duradoura. O que ocorreu foi um simples desencontro. 
No dia seguinte, no final da tarde, a Chiquinha partiria 
para sua nova vida. Foi recebida pela Daliane, Marco 
Antônio e Kiara, exatamente como devem ser recebidos 
todos os lobinhos. A Kiara era uma cadelinha Poodle, 
muito parecida com a Hanna. Elas se deram muito bem 
e passaram a dividir a mesma cama.

Por aqui, seguiu-se um período de relativa tranquilidade. 
A Mariana seguia o tratamento e já se sentia parte de 
nossa família. De fato era. Não sabíamos até quando, 
mas, enquanto estivesse por aqui, seria parte da família.

E não demoraria a receber outros hóspedes. O Ducky 
chegou por aqui de gravata amarela. Havia acabado 
de sair de um pet shop. Ficou por aqui algumas horas 
e partiu para a clínica. Era certo que de lá sairia direto 
para a nova casa.

Como ele estava muito bem cuidado, nossos donos decidiram esperar um pouco, dando tempo de achar seus donos.

E os donos apareceram em uma tarde de sábado. Eles reconheceram o Pingo pelo cartaz. Pingo era o nome 
verdadeiro dele. Nossos donos receberam a ligação daqueles que se disseram seus donos.

Avisaram na clínica e pediram a uma funcionária que tentasse chamá-lo pelo nome. O pequeno Ducky estava triste, 
deitado em um canto. Quando ouviu o nome Pingo, levantou as orelhas e correu em direção à funcionária, como se 
soubesse que seus donos haviam sido encontrados.

Da clínica, ele ainda voltou para nossa casa, mas por apenas algumas horas, onde ficou à espera de seus donos. O 
tempo foi curto, mas suficiente para que fizéssemos algumas poses para as fotos.
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Foi mesmo um final feliz. O Ducky, ou 
melhor, Pingo, chegou a casa correndo 
e pulando para todo lado, deixando claro 
que conhecia aquele território.

Logo após a partida dele, outros três 
lobinhos chegaram por aqui. O Toy 
ficou apenas algumas horas e partiu 
para a clínica, onde faria os exames de 
rotina e tomaria um bom banho. Estava 
muito sujo e com uma inflamação 
nos olhos. Nada muito grave. Alguns 
medicamentos foram suficientes. Ele 

passou rapidamente por nossa casa e não voltou mais. Da clínica, já saiu nos braços do Edmar, seu novo dono, o 
mesmo homem que lhe deu o banho. Continuou se chamando Toy, mas foi apelidado de Edmarzinho pelos outros 
funcionários da clínica.

Ele era um lobinho bem pequeno. Tinha a metade do tamanho da Hanna. Quando nossos donos o viram em uma 
avenida muito movimentada, chegaram a pensar que era um filhote. Somente na clínica se descobriu que ele já era 
um rapazinho de uns três anos.

Além da infecção nos olhos, ele tinha algumas escoriações pelo corpo, indicando um possível atropelamento. Mas 
não era nada grave, ele estava muito bem fisicamente e os exames também indicaram saúde perfeita. O que ele 
precisava mesmo era de um dono que valesse a pena.
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Logo após o Toy foi a vez da Pitucha. Ainda não 
tínhamos recebido um filhote com aquela energia. Nem 
os filhotes das Glorinhas juntos, nem os sete órfãos 
juntos, nada se comparava àquilo. Ela pulava e mordia 
tudo que encontrasse. Devia ter três ou quatro meses 
de idade. Era um furacão em forma de lobinha.

Quando nossos donos a encontraram, ela estava muito 
suja e exausta. Parecia ter passado a noite em um 
matagal, com o pelo coberto de ciscos e carrapichos. 
Havia chovido na madrugada anterior e tudo indicava 
que ela havia tomado aquela chuva.

No caminho da clínica, dormiu como um anjo. Parecia 
que havia passado a noite em claro.
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O resgate foi pela manhã, bem cedo. 
No fim do dia, ela chegou à nossa casa. 
E chegou com tudo. Em questão de 
minutos já era parte de nossa matilha 
e já nos acompanhava para tudo. 
Nos primeiros minutos, mostrava-se 
desconfiada e preferia ficar de longe 
observando nossas brincadeiras.

Mas não precisou de muito tempo para se integrar à 
nossa matilha. Passou a dormir conosco e participar de 
nossas confusões.

Claro que ela aprendeu conosco algumas coisas de lobo. 
Aprendeu submissão e respeito pelos mais velhos, mas 
também a latir e a uivar. Ela ficava observando, como 
se quisesse aprender como fazer. No nosso caso, não 
uivamos para reunir o grupo para a caça, como nossos 
antepassados. Uivamos para expressar nossa alegria, 
geralmente depois de uma boa bagunça. Somos lobos, 
mas lobos domesticados. Temos território, mas não 
precisamos caçar. Os humanos nos alimentam. Por isso 
todo cão precisa de um dono.

E a Pitucha acabou conquistando uma dona muito 
especial. Em sua nova casa, além de donos que a 
mereciam, ela encontrou um cãozinho muito esperto, 
menor que ela, muito comportado. Os dois se 
estranharam um pouco, mas, no final, tudo deu certo.

Não tivemos tempo sequer para pensar em descanso. É 
que na mesma época um novo Pingo chegava por aqui. 
O nome foi escolhido em homenagem ao final feliz 
de dias antes, do Ducky, que na verdade tinha donos 
amorosos e se chamava Pingo.
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Infelizmente, esse novo Pingo estava longe de ter donos amorosos. Era um Poodle muito bonzinho, de pouco mais 
de 3 anos, que tinha apenas três pernas. Um acidente o havia retirado uma perna. Ele andava e até corria, mas não 
tinha a mesma mobilidade de um cão inteiro.

Pior que tudo isso, foi o abandono. Ele foi encontrado por nossos donos em uma tarde, num canto de uma praça. Ao 
pegá-lo, conversaram com pessoas no local que confirmaram que ele havia sido deixado ali na madrugada anterior e 
que, desde então, ele não tinha sequer saído do lugar.

Logo após o resgate, foi possível saber o porquê do abandono. Sua urina estava vermelha, cheia de sangue, que lhe 
sujava o pelo. Ele tinha algum problema de saúde e precisava de cuidados. Alguns donos não gostam de levar seus 
amigos ao médico. Cães também não gostam de ir ao médico. Eu mesma não gosto de ir ao veterinário, mas, às 
vezes, é preciso.

O Pingo chegou por aqui em uma tarde de domingo. 
Estava com muito medo e assustado. Ele era um 
cãozinho daqueles que evoluíram para dividir a 
cama com os donos. Estão em avançado estágio de 
humanização. Não falam, mas têm a capacidade de 
entender tudo o que acontece.

Ele sabia que havia sido abandonado. Apesar disso, 
demonstrava gratidão por nossos donos. Parecia feliz 
de estar em nossa casa. Assim que chegou, refugiou-se 
debaixo de um banco, recebendo logo após as boas- 
-vindas da Hanna.

Assim que percebeu que estava em um bom lugar, 
conseguiu se soltar. Ficou à vontade conosco desde 
o primeiro dia. Parecia que a tristeza do abandono 
havia ficado para trás.
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Na manhã seguinte, ele foi levado a uma clínica 
veterinária, onde fez vários exames. Ele estava mesmo 
doente e precisaria de um tratamento médico, mas 
nada que alguns poucos remédios e uma dieta especial 
não resolvessem. Assim que recebeu alta médica, voltou 
para nossa casa. Foi recebido com festa e demonstrava 
estar feliz por voltar. Já se achava o lobo alfa do pedaço. 
Em uma matilha só de fêmeas, estava à vontade para 
marcar o território e apagar as marcas de outros machos 
que por aqui passaram antes dele.

Ele era da turma dos pequenos. Estava sempre junto 
com a Hanna e a Estopa. Mesmo assim, sentia-se muito 
à vontade comigo e com a Mari.

Só não se sentia desinibido para participar de nossas 
lutas na bacia. Se nossos donos arranjassem uma bacia 
maior, quem sabe ele não se animaria?

Mariana e eu nos entendíamos cada dia mais. Ela 
também gostava de uma bagunça. Tanto brincava 
comigo quanto com Hanna e Estopa. Estava muito 
claro que ela estava feliz em nossa casa.

Ela e o Pingo também se entenderam muito bem. Em 
alguns dias, o Pingo já se arriscava a brincar com a Mariana, 
sem medo de se ferir. Ela era cuidadosa com ele.

Achávamos que o Pingo teria uma passagem rápida por 
nossa casa, mas acabou ficando por aqui por quase um 
mês. Nesse período, tornou-se o macho alfa de nossa 
matilha. Ele gostava de viver aqui.
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Além do mais, pôde experimentar momentos que ainda 
não conhecia. Sua primeira experiência foi a recepção 
de outros cães. Em uma manhã, recebemos de volta a 
Chiquinha Preta. Ela não havia se adaptado bem à nova 
casa, porque ficava algum tempo sozinha. Chorava 
muito e já incomodava os vizinhos.

Estava muito bem cuidada quando chegou e apenas 
trinta dias mais velha do que quando deixou nossa casa 
pela primeira vez. Ela continuava sendo uma filhotinha. 
Estava com dois meses e meio de vida e, por isso, muito 
mais elétrica do que quando saíra. Ela ficou em nossa 
casa apenas mais dois dias, tempo suficiente para 
aprontar todas.

Acostumada por seus primeiros donos a dormir na 
cama, não aceitou ficar conosco em nossos aposentos. 
Teve de dormir na cama com nosso dono, contra os 
protestos da Kika.

A Chiquinha adorava água e, na falta de uma piscina, 
nadava na vasilha de água mesmo. Tudo para ela era 
motivo de festa e bagunça. Era o tipo de lobinha que 
nasceu com o dom de colocar fogo em uma matilha. 
Podíamos estar todos descansando que ela iniciava a 
bagunça, colocando pilha em toda a turma.
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Estopa e Hanna eram as primeiras a entrar na confusão.

No final do dia, não havia um só cachorro inteiro. 
A Chiquinha dormiu o sono dos justos, debaixo dos 
cobertores.

No dia seguinte, mais bagunça. A Mariana, a essa altura, 
já havia adotado a Chiquinha, de novo.

Sua estada por nossa casa seria rápida. Ela passou 
aquela manhã brincando, para seguir, no final da 
tarde, para a casa de seus novos donos. Seus últimos 
minutos em nossa casa foram também registrados. Ela 
parecia saber que estava de partida e fez questão de se 
aproximar de cada um de nós para se despedir. Parecia 
agradecer os momentos de alegria e brincadeiras.
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Não foi uma despedida triste. Em sua nova casa, além 
da Letícia, uma menina da idade do Guilherme, ela 
encontrou um cãozinho Maltês, pouco maior que ela, 
chamado Sansão.

Deram-se muito bem desde os primeiros momentos. A 
Chiquinha era especial.

Por aqui, continuaram Mariana e Pingo. Eles já estavam 
felizes e adaptados.

E, como todos os lobos que passavam mais tempo 
conosco, acabaram se integrando à nossa matilha, 
conquistando o direito de participar de nossas aventuras 
na fazenda.

Pingo e Mariana estiveram na fazenda no mesmo dia, comigo e com Estopa. Aquele lugar era 
mágico. O Pingo cuidou de marcar todo o território. Ele acreditava ser mesmo o lobo alfa de nossa 
matilha. Nossos donos acharam que ele iria desidratar, de tanto perder líquido naquela difícil tarefa.

Ele subia nos barrancos mais altos, como se buscasse a melhor posição para vigiar o território. 
Depois, marcava cada um dos pontos estratégicos. Nossos donos até tentaram carregá-lo no 
colo, nas caminhadas mais longas, mas ele não queria. Não precisava desses cuidados. Afinal, 
nada o limitava. Para nós, não havia detalhe que fizesse dele um cão diferente. Só os humanos 
percebem diferenças. 

O Pingo era um lobinho completo, não lhe faltava nada. Corria, pulava, brincava, farejava outros 
animais e seguia rastros. Não quis se aventurar a nadar comigo, mas Mariana e Estopa também não 
nadavam. Era só uma questão de preferência.

O dia foi intenso e cansativo. Percorremos grandes distâncias. Pingo e Mariana pareciam felizes, 
era a primeira vez deles na fazenda.
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Poucos minutos após a nossa chegada à fazenda, o 
Pingo lembrava mais um cãozinho recém-resgatado. 
Estava mais sujo do que no dia em que nossos donos o 
encontraram, mas isso não era problema. Cachorro sujo 
também pode ser cachorro feliz.

O chão daquele lugar curava qualquer tristeza. Não que 
Pingo e Mariana estivessem tristes, mas eu nunca os 
tinha visto tão felizes.

Até o Casquinho o Pingo teve coragem de enfrentar. Por 
sorte, a tela evitava o confronto. Além do mais, o Casco 
já estava para lá de acostumado com lobos e não nos via 
como ameaça. Não esboçava qualquer reação além de 
curiosidade. Acho que esta era também a nossa postura 
diante dos herbívoros.

Mariana e Estopa tiraram o dia para correr. As duas 
se entendiam muito bem. Tornaram-se inseparáveis. 
Sentimos a falta da Hanna naquele dia. Ela não pôde ir 
porque a lotação do carro estava completa.

Terminamos o dia cansados e sujos, mas muito felizes. 
A Mariana tinha terra até dentro das orelhas. Ela não 
se contentou em cavar os buracos, tinha que também 
entrar neles.
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Antes de voltarmos para casa, uma pausa para descanso.

Aquele passeio foi uma despedida para o Pingo. Dois dias depois, ele seguiria para a nova casa. Aquele cãozinho 
era especial e merecia os melhores donos do mundo. A sorte dele é que nossos donos sabiam disso. Foi morar em 
um apartamento, tendo uma caminha só dele ao lado da cama de sua nova dona. Também encontrou por lá novos 
amigos, uma cadelinha chamada Belinha e dois tigres, Théo e Amélie.

Ele se deu muito bem com todos, principalmente com a Luciana, que o recebeu com a alegria de quem sabia o 
tesouro que estava ganhando. As notícias que chegaram depois nos indicavam a completa adaptação.

Mariana, em razão de um resultado não muito bom nos exames, continuaria conosco por mais algum tempo.

Mas ela não se sentia visita. Já era parte de nossa matilha, pelo menos enquanto durasse sua estada. E, enquanto 
durasse, continuaria ela recebendo e ajudando na socialização de outros cãezinhos. 
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Logo após a partida do Pingo, outros dois machinhos 
vieram para nossa casa: Bidu e Fred. Bidu foi o primeiro 
a chegar. Quando encontrado, caminhava cabisbaixo 
e encurvado por uma avenida próxima de nossa casa. 
Demonstrava sentir muita dor. Tinha uma grande ferida 
nas costas, já repleta de ovos de moscas, prestes a 
eclodir. Era uma ferida profunda, feita à faca.

Sentia dor, mas o pior era mesmo a tristeza. Às vezes, 
eu ficava pensando como deve se sentir um cão quando 
é abandonado pelos donos. Nada pode ser pior que a 
rejeição. Todo cachorro tem adoração por seus donos. 
Nada dói mais que ser abandonado.
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Ele foi levado a uma clínica veterinária, onde ficou 
internado por vários dias. Ele era um cãozinho 
triste, sabia o que tinha acontecido e parecia não ter 
esperanças nem confiança mais nas pessoas.

Quando chegou à nossa casa, já estava bem melhor. 
A ferida já estava cicatrizada e ele já estava bem mais 
animado. Ainda arredio com as pessoas, mas nada que 
não pudesse ser revertido.

   
Foi muito bem recebido por aqui, tanto por nossos 
donos quanto por todas nós.

Logo cuidou de marcar o território. Afinal, as marcas do 
Pingo ainda estavam por aqui.

Nosso território tinha uma ótima energia. Claro que ele 
percebeu logo que estava em um bom lugar. Sentiu-se à 
vontade, mas, mesmo assim, não custava reforçar. 
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O Bidu precisava de uma recepção especial. E nada melhor, para esquecer a tristeza, que uma 
boa bagunça, seguida de correria e latição. Todo cachorro adora isso.

Era só disso mesmo que ele precisava. O Bidu acabou se integrando à nossa matilha. Já brincava 
e fazia festa para nossos donos. Gostou de nossos aposentos e adorava ficar na varanda, 
acompanhando as brincadeiras da Estopa e da Hanna. Gostava também de latir na porta da 
rua. No final do dia, já era um lobinho feliz e equilibrado.

E fazia questão de mostrar que estava feliz, sorrindo para nossos donos quando estava sendo fotografado. Queria 
mostrar gratidão.

De todas nós, ele se afeiçoou mais à Mariana. Buscava o tempo todo ficar ao lado dela.

198
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No dia seguinte, soubemos que o Bidu estava de partida. Não foi uma despedida triste, mas, assim que pressentimos 
que estava chegando a hora, nós nos aproximamos dele, desejando, ao nosso modo, que encontrasse a felicidade 
com os novos donos.

Apesar da despedida, o Bidu estava feliz. Ele sabia o que estava acontecendo e talvez pressentisse que, daquele 
momento em diante, poderia esperar o melhor da vida.

A nova dona do Bidu não veio sozinha. Ela trouxe outros dois lobinhos que seriam, dali para frente, a nova turma 
do Bidu. Com o Fluppy, ele se entendeu de imediato. Os dois percorreram a grama, demarcando o território, 
mas, onde o Fluppy deixava sua marca, o Bidu deixava a sua logo por cima. Afinal, receber bem é uma coisa, 
mas ceder o posto de macho alfa é outra. Puppy também aceitou bem o Bidu, mesmo reivindicando atenção da 
Milena, sua mãe humana.
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Mariana e eu fomos poupadas daquela despedida, porque os novos amigos 
do Bidu poderiam se assustar com cães maiores. Mas Estopa e Hanna 
puderam participar da reunião. Até mesmo uns latidos na porta da rua o 
Fluppy chegou a dar.

O Bidu partiu para sua nova vida. Nossos donos receberam muitas notícias e 
fotos dele. Esqueceu muito rápido o passado. Uma pena ter vivido tudo aquilo. 
Poderia ter sido adotado pela Milena desde filhote.

Mas a vida tinha as suas razões... Mal havíamos acabado de nos despedir do Bidu 
e já recebíamos outro macho. Fred era o nome dele, um filhote de pouco mais de 
três meses, ainda com todos os dentes de leite, mas já do tamanho da Mariana.

Ele já chegou correndo, pulando e brincando. Estava magro e com fome, mas com saúde saindo pelas orelhas. Iria 
ficar de porte grande, talvez maior que eu. Chegou, virou nossa rotina pelo avesso e partiu na manhã do dia seguinte.

Ficou menos de um dia por aqui, mas o suficiente para aprontar tudo o que podia. A Mariana chegou a dar umas 
esfregas nele, necessárias para educá-lo. Ele parecia não ter limites e precisava mesmo de corretivos.

O Fred até que comia muito, mas acho que aquela magreza toda era em razão das correrias. Ele corria e pulava o 
tempo todo e não parava para descansar um só minuto.

Até a Hanna e a Estopa perdiam a paciência com ele.



201

Claro que aquele filhotinho era especial e merecia donos 
também especiais. Na verdade, sua passagem por nossa 
casa foi rápida, mas o suficiente para mudar seu destino.

Os novos donos tinham dois cãezinhos. Uma Yorkshire 
bem pequena que vivia com eles no apartamento, 
chamada Hanna, e uma cadelinha sem raça definida 
chamada Keit, que vivia em um sítio, para onde eles 
costumavam ir nos fins de semana.

O Fred seria levado para o sítio, onde passaria a morar 
em companhia da Keit. Para um filhote com a energia 
dele, foi a adoção ideal. Ele precisava de espaço para 
gastar a energia.

Depois da partida do Fred, tivemos um período de relativa tranquilidade. A Mariana 
continuou por aqui. Talvez fique em definitivo, talvez não. Todos nós nos apegamos 
muito a ela. Nós nos tornamos muito amigas e não queria pensar em despedidas. 
Preferia aproveitar os momentos que tivéssemos juntas.

Estivemos outras vezes na fazenda, aproveitando as delícias da vida livre. Cada dia nos 
acostumávamos mais com os passeios.

Para nossos donos, a maior alegria era ver a Kika entre 
nós, participando de nossas expedições, como parte 
de nossa matilha, cheirando, descobrindo trilhas de 
outros animais, aproveitando os momentos em grupo.

Lembrei-me da primeira vez que a vi, enquanto ainda 
vivia no corpo de um macho chamado Snoopy. Precisei de 
duas vidas para conquistar a amizade dela. Kika já estava 
velhinha e não tinha energia para correrias e brincadeiras, 
mas não precisava de tanto. Naquela ocasião, ela já se 
sentia à vontade conosco, inclusive com a Mariana.

A Mari era especial e conquistou todos em nossa casa. O 
Guilherme tinha adoração por ela.
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Nossos passeios na fazenda eram frequentes e a Mari 
não ficava de fora. Estava sempre conosco, em qualquer 
ocasião. Corríamos e acompanhávamos o Guilherme 
e sua turma. Aproveitávamos a liberdade. A cada dia, 
mais sociável se mostrava a Kika.

Em nossos passeios na fazenda, podíamos experimentar 
momentos que nos reportavam a um passado muito 
remoto, como os passeios pela mata, que já nos 
atrevíamos a fazer sozinhas.

Acampamentos eram sempre motivo de diversão, 
tanto para nós quanto para as crianças. Nós tínhamos 
livre acesso à barraca, o que nos mostrava o quanto 
éramos estimadas.

O dia sempre terminava com lobos e humanos 
esgotados; cansados, mas felizes.

A Mariana já estava definitivamente integrada à nossa 
matilha, talvez para sempre.
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Não sabemos o que a vida nos reserva. Fred não será 
nossa última despedida. Talvez a Mari seja a próxima. 
Muitos outros virão. A vida nos trará outros amigos. 
Chegarão tristes, abatidos, conquistarão confiança e 
ganharão uma segunda chance. Serão sempre muito 
bem recebidos e partirão deixando saudade.

Nossa história não termina aqui, mas este livro precisa 
ser concluído para cumprir sua função. “E fomos felizes 
para sempre” já seria um final diferente.

Cães têm vida curta e, por isso, nossas histórias terminam 
com uma despedida, geralmente muito triste e doída. Mas 
a nossa história é diferente. Ainda somos jovens e temos 
uma vida inteira pela frente e quantas mais vierem. O que 
a vida ainda nos reserva dará mais alguns tantos contos.

Quanto ao futuro, o vínculo afetivo que deixarei neste 
plano será tão intenso que tenho a confiança de que, 
quando chegar minha hora de partir, irei com a certeza 
de que voltarei sempre para a mesma matilha. E, aqui, 
estarão todos de braços abertos à minha espera.

Sei que estou apenas iniciando um processo de 
humanização. Voltarei ainda a este mundo muitas e muitas 
vezes no corpo de um cão, e cada vez mais dependente 
e próxima de humanos. Não temo por mim, pois tenho 
lugar cativo na vida dos melhores donos do mundo, mas 
espero que nossa história venha a ser propagada e ouvida 
por tantos quantos ainda precisem se sensibilizar com a 
realidade de abandono e maus-tratos.

Espero ainda viver para ver uma mudança na forma 
como os humanos vão tratar seus cães. Só aí as almas 
caninas poderão retornar sem medo, na certeza de 
que, onde quer que venham a nascer, estarão sempre 
em boas mãos, amparadas e protegidas, como devem 
nascer, crescer e viver todos os lobos.
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Desde o mais remoto passado, quando profetas das mais diversas correntes buscavam 
humanizar seus seguidores, transformando-os em pessoas melhores, o exemplo foi a 
principal ferramenta.

Guardadas as proporções, continua sendo. É pelo exemplo que transformaremos o 
mundo. É agindo que indicaremos os caminhos e será despertando e sensibilizando os 
homens que conseguiremos evoluir enquanto humanidade.

Somos parte de um organismo único. Ou crescemos todos ou não chegaremos a lugar 
algum.

O Projeto O Lobo Alfa nasceu da convicção de que é possível transformar profundamente 
as pessoas e despertar toda a humanidade para a realidade do abandono, maus-tratos 
e consumo de animais. Acreditamos que a transformação planetária está acontecendo, 
conduzida simultaneamente em várias frentes.

Entendemos que qualquer mudança no planeta precisa, necessariamente, passar 
pela transformação humana. Nossas ações visam à educação ambiental, bem como à 
divulgação do trabalho de proteção animal, auxiliando protetores e ONGs que, através 
do exemplo, provocam as mudanças que tanto queremos. Despertar e sensibilizar é o 
único caminho, mesmo que, em seus primeiros passos, possa tão somente combater a 
indiferença.

Para conhecer o Projeto O Lobo Alfa, acesse nosso site ou Facebook.

www.oloboalfa.com.br
www.facebook.com/oloboalfa.projeto

Projeto O Lobo Alfa
Virá o dia em que todos os homens serão protetores de animais.

Este livro foi composto utilizando as fontes Corbel (corpo de texto) e DINPro 
(títulos), e impresso em papéis couché fosco 115g (miolo) e cartão supremo 

300g (capa), pela gráfica e editora Rona, em março de 2018.
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