Cachorrinha

Recriação do conto “Uma história de cachorra”, de Mark Twain
Lembro-me muito bem de minha mãe. Era uma cadela São Bernardo das mais elegantes em sua pelagem fofa e muito orgulhosa de sua sabedoria. Todos os cachorros nossos conhecidos olhavam para ela com inveja, cada vez que ela desfiava a explicar o significado de palavras difíceis como “ecumênico”. Quando ela traduzia o significado de uma
palavra comprida, todos ficavam admirados e não ocorria a qualquer cachorro duvidar de
sua interpretação.
– Onde conseguiu ela tanta educação? – especulavam eles.
Nessas ocasiões, mamãe se afastava sobranceiramente, sem satisfazer a curiosidade da
cachorrada plebeia, mas eu sabia de onde vinha tanto conhecimento: nos dias de visita, deitada
silenciosamente no tapete, minha mãe nunca perdia uma só palavra da conversa dos humanos e,
quando acompanhava as crianças às aulas de catecismo aos domingos, não deixava escapar nenhum detalhe dos sermões mais complicados.
Certa vez, quando eu já estava mais crescida, mamãe apareceu com a palavra “irracional”, que, naturalmente, despertou a maior curiosidade entre nossos amigos:
– “Irracional”? O que quer isso dizer?
Superior, levantando uma orelha, mamãe respondeu, na hora:
– É o mesmo que “procela”.
– E o que é “procela”?
– Ora, vocês não sabem nada mesmo! “Procela” é sinônimo de “desagregar”.
Aquela era a palavra mágica de mamãe: “sinônimo”. Para todas as perguntas ela tinha um sinônimo, embora nunca se ficasse sabendo o significado nem da primeira palavra,
nem do sinônimo apresentado.
Mas, por trás da sabedoria de mamãe, estava um coração bondoso e delicado. Ela
nunca abrigava ressentimentos por injúrias sofridas. Pelo contrário, livrava-se facilmente
delas pelo mais completo esquecimento, como se elas jamais tivessem acontecido. E ensinava aos filhos essas boas maneiras de viver. Foi dela que aprendemos a sempre estar
prontos a enfrentar os perigos, jamais fugindo deles, mas encarando-os de frente, sempre
prontos a defender nossos donos ou as pessoas que eles aceitassem em seu convívio.
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Em minha mãe, havia muito mais do que somente educação, muito mais.
Quando eu já estava bem desenvolvida, fui vendida e levada embora, e nunca mais
vi minha mãe de novo. Na hora de partir, ela me confortou o melhor que pôde, dizendo que
somos trazidos para este mundo por um sábio e bom propósito, e que devemos cumprir
nossa obrigação sem lamentos, aceitar nossa vida como ela é, e tratar de viver para o bem
dos outros, sem jamais pensar em recompensas, que isso não é da nossa conta.
E assim nos despedimos, entre lágrimas, e a última coisa que ela disse foi esta
frase:
– Quando alguém estiver correndo perigo, minha filha, não pense em você. Pense
em sua mãe e faça como eu faria!
Assim parti para minha nova casa que era um lugar encantador, com belíssimos
quadros, delicada decoração, rico mobiliário, tudo cheio de cores alegres que brilhavam
como a luz do sol. Fora, a casa era cercada por um grande jardim, abundante de relva, com
árvores nobres e flores por todos os lados.
Logo tornei-me um membro da família. Todos me queriam bem e me faziam festas.
A sra. Palmers tinha uns trinta anos, era gentil e muito formosa. Nancy, a filha mais velha,
andava pelos seus dez anos, era muito brincalhona e uma verdadeira cópia da mãe. E havia
o bebê, de apenas um ano, mas esperto e risonho, que sempre procurava puxar meu rabo.
Por fim, havia o sr. Palmers, alto, esguio e elegante, de uns quarenta anos. Logo
fiquei sabendo que se tratava de um famoso cientista. Não sei o que significa “cientista”,
e não me lembro como mamãe havia apresentado seu sinônimo. Seria o mesmo que “ectoplasma”? Ou “remuneração”? Bom, isso não importa, porque o sr. Palmers trabalhava
em seu laboratório, que não era um livro, nem um quadro, nem uma pia de lavar as mãos.
Não, isso é “lavatório”, como fiquei sabendo pela sra. Palmers. “Laboratório” é coisa muito
diferente. É cheio de jarros, garrafas, eletricidade, fios e estranhas máquinas. Todas as semanas, outros cientistas ali apareciam e ficavam o dia inteiro mexendo naquelas máquinas,
discutindo e fazendo o que eles chamavam de “experiências” e “descobertas”. E, aí também, eu ia farejando ao redor, ouvindo e tratando de aprender, como teria feito minha mãe.
Outras vezes eu me deitava no chão da sala de trabalho da patroa e dormia, enquanto ela gentilmente me fazia de tamborete para o descanso dos pés. Sempre que podia,
eu passava um bom tempo no quarto das crianças, de onde acabava saindo amassada e
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feliz. Nas horas em que a babá deixava o quarto para fofocar com a cozinheira, eu ficava
de guarda ao berço e ao sono do bebê. Quando o tempo estava bom, eu brincava e corria
com Nancy através da relva e do jardim. O que eu mais gostava era dos momentos em que
Nancy ou a sra. Palmers mexiam no jardim, cavando buracos e plantando novas mudas.
Observando tudo como mamãe teria feito, eu logo aprendi que as sementes enterradas
naqueles buracos logo cresciam para fora da terra e transformavam-se em novas plantas
frescas e belas!
A minha vida se tornou um prazer. Não podia haver outra cachorra mais feliz e agradecida do que eu.
Com o tempo, nasceu o meu cachorrinho e então minha taça de felicidade transbordou. O meu cachorrinho era a coisa mais querida e saracoteante que se possa imaginar,
ao mesmo tempo que era macia, aveludada, astuta e esperta. Eu ficava orgulhosa em ver
como as crianças e a sra. Palmers adoravam o bichinho, acariciando-o e admirando-se
diante da linda coisinha que ele era. Tudo isso fazia com que a vida, para mim, parecesse
um mar de rosas...
E veio o inverno.
Um dia, eu estava fazendo guarda no quarto das crianças, e dormitava no tapete ao
pé do bercinho onde dormia o bebê. Como o frio estava intenso, o berço tinha sido aproximado da lareira, aquecendo a criança e tornando minha soneca mais confortável. Foi aí que
uma faísca da lenha crepitante da lareira saltou e iluminou um lado do cortinado que cobria
o berço. Um grito do bebê despertou-me da modorra e eu vi que já havia uma labareda
subindo do cortinado até o teto do quarto. Saltei de susto e atirei-me na direção da porta.
Mas, no segundo seguinte, a despedida de minha mãe soou no meu ouvido, e eu voltei correndo para o berço. Estiquei a cabeça através das chamas e agarrei o bebê pela fralda, me
arrastando com ele pelo chão numa nuvem de fumo. Agarrei mais fortemente, e arrastei a
pequena criatura, que berrava, até fora da porta, depois em volta do saguão que se seguia,
e continuei arrastando, excitada, feliz e orgulhosa, quando a voz do patrão exclamou:
– Fora, maldito animal!
Eu pulei para me salvar. Mas ele foi terrivelmente rápido, me alcançando e me batendo furiosamente com a bengala. Eu me encolhia, magoada e aterrorizada, até que uma
pancada mais forte caiu sobre minha pata dianteira esquerda, fazendo-me uivar de dor e
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cair, sem amparo. A bengala subia para novas pancadas quando a voz da babá explodiu,
alucinada:
– Incêndio no quarto da criança!
Enquanto o patrão corria para o lado do chamado, meus outros ossos se salvaram.
A dor era cruel, mas não importava. Eu não podia perder nem um segundo, porque
o patrão podia voltar a qualquer momento com sua bengala. Fui mancando na direção de
uma escura e pequena escada que conduzia ao sótão, onde caixas velhas e coisas assim
eram guardadas. Eu sabia que lá raramente ia gente e tratei de subir, abrindo caminho na
escuridão, entre pilhas de tralhas, e acabei me escondendo no mais secreto canto que
pude encontrar.
Lambendo minha pata ferida, durante uma meia hora ouvi um tumulto lá embaixo.
Gritaria, passos de gente correndo, até que voltou a calma. E então escutei uma coisa que
me deixou gelada. Estavam me chamando... chamando por meu nome... me caçando!
Os chamados chegavam abafados, mas a distância não consolava o terror que
eu sentia. Os gritos vinham de todos os lados, de todos os lugares, vinham das salas, dos
quartos, do andar térreo e até da adega. Depois vinham de fora, distanciavam-se, depois
vinham de volta, espalhavam-se novamente pela casa inteira, e eu pensei que isso jamais,
nunca mais, tivesse fim. Mas afinal a casa aquietou-se e tudo foi tomado pelo negrume da
escuridão da noite. Nessa abençoada solidão, meu coração começou a bater mais compassadamente e, pouco a pouco, adormeci.
Acordei antes do amanhecer e fiz meus planos: eu haveria de me arrastar até a
escada dos fundos, de me esconder atrás da porta da adega e escapulir quando ela fosse aberta com a chegada do leiteiro. Então eu me esconderia o resto do dia e me poria a
caminho quando viesse a noite. A caminho para... bem, para qualquer lugar onde não me
pudessem reconhecer e me denunciar ao patrão. Estava quase me sentindo consolada no
meu infortúnio, quando pensei no que seria de minha vida sem o meu cachorrinho...
Era desesperador. De nada adiantava ter feito planos. Sabia disso agora. Se eu queria ficar
ao lado do meu cachorrinho, o jeito era continuar onde estava. Continuar e esperar e aguentar o
que tivesse de vir. O futuro não era da minha conta. Eu tinha de aceitar a vida como ela era, esse
tinha sido o conselho de mamãe.
Foi aí que os chamados voltaram e, com eles, todas as minhas aflições. Disse para
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mim mesma que jamais o patrão me perdoaria. Eu não sabia o que tinha feito para que ele
se tornasse tão brutal e duro comigo.
E eles chamaram por mim, chamaram, chamaram... Durante todo o dia e até o dia
seguinte. Aos poucos, a fome e a sede me enfraqueciam e eu adormecia quase todo o
tempo. Nem sei quantos dias haviam passado quando ouvi de novo alguém chamando o
meu nome, mas desta vez o apelo vinha de muito perto, dali mesmo, de dentro do sótão!
Era a voz de Nancy. Meu nome saía dos lábios dela e eu, toda quebrada, de dor, de sede,
de fome e de terror, nem pude acreditar quando a escutei dizer:
– Volte para a gente... Oh, volte para a gente... E perdoe... É tudo tão triste sem a
nossa cachorrinha...
Sem raciocinar, soltei um ganido tão grato que, num instante, Nancy estava mergulhando e tropeçando, através da escuridão, no meio das tralhas, e gritando para a família
ouvir:
– Achei! Ela está aqui! No sótão!
Os dias que se seguiram foram... bem maravilhosos. A mãe, Nancy, os criados... oh, pareciam
me adorar. Não sabiam como arranjar uma cama mais confortável para mim e, para a comida, não se
satisfizeram senão quando conseguiram me oferecer a carne mais macia que puderam encontrar.
Todos os dias, amigos e vizinhos apareciam para ouvir relatos a respeito do meu heroísmo, que era
o nome com que chamavam aquilo, e que eu me lembrava muito bem de minha mãe dizendo que
“heroísmo” era o mesmo que “agricultura”.
Uma dúzia de vezes por dia, a sra. Palmers e Nancy contavam a história para novas
visitas, e diziam que eu tinha arriscado minha vida para salvar a vidinha do bebê, e que nós
dois tínhamos queimaduras para provar. O pessoal fazia-me andar em volta, me acariciava
e elogiava, enquanto eu percebia um imenso orgulho refletido nos olhos de Nancy e da
mãe. Quando os visitantes queriam saber o que me fazia mancar, a família parecia envergonhada e mudava de assunto.
Os amigos do patrão também vieram e falavam sobre mim como se eu fosse alguma espécie de descoberta. Um deles disse que isso era maravilhoso num animal sem fala,
uma fabulosa exibição de instinto irracional. Mas o patrão retrucou, com ardor:
– É muito mais que instinto, é razão. Muitos homens, numa situação de emergência,
têm porção menor de raciocínio do este estúpido quadrúpede. Oh, e eu então? Fui um fra-
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casso em termos de observação! Com toda minha grande inteligência, a única coisa que
deduzi foi que a cachorra estava doida e estraçalharia a criança! Isso quando, sem a inteligência, digo-lhes mais – a razão! – dessa cachorra, meu filho estaria morto agora!
E eles continuaram discutindo, e eu desejava que minha mãe pudesse saber de tão
grande honra que me era atribuída. Ah, como ela ficaria orgulhosa!
Desse assunto, meu patrão e seus colegas passaram para uma discussão sobre
“oftalmologia” e sobre se certa avaria cerebral poderia produzir ou não cegueira. Debateram até chegarem à beira dos berros e acabaram concluindo que a teoria só poderia ser
comprovada ou refutada através de experiências concretas. Mas a tal da oftalmologia não
me dizia respeito e eu acabei caindo no sono.
No dia seguinte, voltaram aqueles homens e um deles vinha dizendo:
– Está bem. Agora vamos aos testes.
Levaram o meu cachorrinho para o laboratório e eu, mancando nas minhas três pernas, fui
atrás, orgulhosa, porque qualquer atenção que dispensassem ao meu cachorrinho naturalmente
me dava prazer. Debateram, palpitaram e fizeram experiências. No meio delas, meu cachorrinho
deu um ganido. Eles então baixaram o cãozinho para o chão, por onde ele saiu cambaleando, com
a cabeça toda ensanguentada. O patrão bateu palmas e gritou, triunfante:
– Eis aí, ganhei! Confessem! Ele está cego como um morcego!
E todos eles responderam:
– É isso! Você provou sua teoria, e a humanidade sofredora lhe deve uma grande
obrigação de hoje em diante!
E acercaram-se do patrão, apertando-lhe a mão, dando-lhe tapinhas nas costas,
elogiando...
Manquei na direção do meu pequeno querido, aconcheguei-me bem perto dele,
lambi-lhe o sangue, afaguei-lhe a cabecinha junto à minha, uivando suavemente. E senti,
em meu coração, que era um conforto para a dor e os incômodos dele, perceber a presença da própria mãe, embora não pudesse me ver. De repente, ele caiu, o focinho de veludo
largado no chão, e ali ficou, sem mais se mexer.
O patrão voltou os olhos para o nosso lado e, chamando um criado, ordenou:
– Enterre isso num canto do jardim.
Animada, eu manquei atrás do criado, muito feliz e grata, pois sabia que meu ca-
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chorrinho estava livre do sofrimento agora, visto que adormecera. Fomos para o jardim, até
o mais distante fundo dele, e ali o criado cavou um buraco. E eu fiquei contente, porque
assim o meu rebento ia crescer de novo, e se tornar um cachorro mais saudável e novinho
ainda, como as flores que Nancy plantava. Procurei ajudar o criado a cavar, mas minha pata
aleijada não ajudou. Quando o homem terminou o serviço e cobriu de terra o corpinho do
meu pequeno filho, acariciou-me a cabeça, com lágrimas nos olhos:
– Pobre cachorrinha... e você salvou a vida do filho dele!
Ali fiquei de guarda duas semanas inteiras, mas meu cachorrinho não cresceu.
Na última semana comecei a ficar assustada. Pensei que alguma coisa terrível devia ter acontecido. Não sabia o que era, mas o medo me punha doente, e eu não podia
comer, embora os criados me trouxessem o que havia de melhor em comida. E continuavam
me acariciando, vindo me ver mesmo durante a noite, e dizendo:
– Pobre cachorrinha! Desista disso e venha para casa. Não dilacere nossos corações!
Tudo isso me punha ainda mais aterrorizada, assegurando-me de que alguma coisa ruim
acontecera. Eu estava tão fraca que já há um dia não podia mais me manter em pé. Os criados,
olhando o sol que se punha e a fria noite que chegava, falavam coisas que eu não podia entender,
mas que traziam algo de gelado para o meu coração:
– Pobrezinha... Ela não compreende... Coitada... é um ser irracional...
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