
 
O rapaz do cão  

 

 
Pouco importa a oferta, mas o coração que oferece.  

Eileen Elias Freeman 

 

 

 
Nos finais de dezembro, em Anchorage, no Alasca, as ruas cobrem-se de gelo 

que se acumula em pequenos montes irregulares na berma da estrada, tornando a 

condução perigosa e os turnos noturnos muito exaustivos.  
Eu estava ansiosa por me deitar, bem contente por chegar a casa. Mas foi 

antes de sair da estrada principal e virar em direção a casa que vi o corpo. 

O cãozinho estava na berma da estrada e parecia ileso, não fosse o sangue 
seco do nariz. Fora atropelado, sem dúvida alguma. O seu pelo era de uma atraente 

cor de canela, um pelo espesso que levava a crer que era de raça Chow. Verifiquei a 
coleira e soube que Winston, assim se chamava o cãozinho, estava a pouca 

distância de casa quando morreu. Era suficientemente pequeno para eu poder 

pegar nele, mas algo me fez hesitar e, em vez disso, deixei-o ficar e dirigi-me à 
morada inscrita na coleira. 

 
No pátio da frente havia trenós, bolas e diversos brinquedos coloridos em 

plástico. Atravessei-o cabisbaixa, e sustive a respiração enquanto batia à porta. 

Suspirei aliviada quando ninguém, nem jovem nem adulto, respondeu. Pensei 

deixar um bilhete, mas hesitei por não saber o que escrever. Como é que um bilhete 
poderia informar os pais do que acontecera, sem que as crianças também o 

soubessem?  
A coleira do Winston tinha um número de telefone e, por fim, acabei 



simplesmente por deixar uma mensagem no atendedor de chamadas, indicando o 

meu nome e número e pedindo-lhes que me ligassem. Antes de me deitar, telefonei 

para o canil e pedi que recolhessem o corpo. 
 
Quando acordei e voltei para o trabalho, já pouco me lembrava do sucedido. 

Mas, quando regressei a casa, havia mensagens no atendedor. Um jovem telefonara 
várias vezes, querendo saber se eu tinha um cão.  

De facto, eu tinha um cão. Jack era um Golden Retriever grande, sem dúvida 

bonito, com o pelo de vários tons – amarelo, prateado, dourado e vermelho mel –, 
tão brilhante como o pelo do Winston. Com a vaga sensação de que a família 

pudesse ter telefonado para o canil, comecei a hesitar. Imaginemos que o rapaz 

pensava que eu atropelara o seu cão? Voltei a ligar-lhe, ainda com mais relutância, 
receando falar da sua perda, hesitante por sentir o seu sofrimento. 

E, tal como eu, a sua voz tremia. “Queria saber se tem um cão”, perguntou o 
rapaz. “Se tiver, será que eu lhe poderia dar os presentes de Natal do Winston?…” 

Eu e Jack fomos de imediato a casa do rapaz. Já não era tão pequeno assim: 

aparentava ter cerca de dez, onze anos, e estava sozinho em casa. Com o 
entusiasmo e a simpatia típicos da sua raça, Jack foi direto ao saco das compras 

que ele segurava e nele enfiou o focinho. Os embrulhos foram saindo, um após 

outro, levemente presos na boca do meu cão. Guloseimas para cães, um ossinho de 
couro, uma bola. Com lágrimas no rosto, o rapaz ajudou Jack a rasgar o papel de 

cada presente e a inspecioná-los um a um.  

Não sei se me disse o nome, mas não teria sido capaz de me recordar, tal era o 
esforço que fazia para controlar a voz embargada pela emoção. Limitei-me a 

agradecer e levei Jack para casa com as suas prendas.  
 
O profundo sentido de Natal daquele rapaz ao querer, no meio do seu 

sofrimento, oferecer presentes, ficará guardado para sempre no meu coração. 
Naquele breve encontro eu tinha sentido a profunda dor da sua perda.  

Mas nunca irei esquecer o tesouro precioso que ele, o rapaz do cão, albergava 

em si. 
 

 

Lisa Preston 
 
 
 
 
 
 
 
 


