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À P R O C UR A D E UM A M I GO

C AP Í T UL O 1
O Jake observava o pequeno cão felpudo através da
janela do supermercado, enquanto esperava que a
mãe e a irmã mais nova fossem buscar um carrinho.
O cão abanava a cauda sempre que alguém deixava
cair uma moeda no chapéu do sem-abrigo. O Jake
sorriu. Era quase como se o cãozito dissesse obrigado.
— Com licença — disse uma voz por trás dele,
mas o Jake não se mexeu.
— Com licença! — repetiu a mesma voz, mais
alto. Finalmente, o homem abanou a cabeça e contornou o rapaz com o seu carrinho.
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O Jake, de 11 anos, não se apercebera de que estava a bloquear a passagem das pessoas à porta do
supermercado, e era insensível aos olhares zangados dos clientes que tentavam passar por ele com os
seus carrinhos.
Ele gostava de ter um cão. Um cão que passasse
todo o dia consigo e que estivesse sempre ao seu
lado, como o daquele sem-abrigo.
— Com licença… estás no caminho… não custa
desviares-te… por amor de Deus!
O Jake virou-se surpreendido quando um carrinho lhe bateu por trás. Olhou espantado para a cara
zangada da cliente. Ela abria e fechava a boca enquanto ia falando.
— …miúdo malcriado… — conseguiu ler-lhe nos
lábios, antes de entrar disparada no supermercado.
O Jake chegou-se para trás e sentiu-se corar, enquanto voltava a olhar para o cão. Estava agora sentado no chão, ao lado do velho sem-abrigo. Tinha a pata
levantada para a mãe do Jake e para a Vicky, de 8 anos.
— A senhora tem umas moedinhas? — perguntou o sem-abrigo.
O pequeno cockapoo de pelo claro levantou-se
e abanou a cauda. Pôs a cabeça de lado enquanto
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as observava. O Jake viu a mãe deixar cair algumas
moedas no chapéu do homem.
— Muito obrigado — leu ele nos lábios do sem-abrigo.
— Jake! — gritou a Vicky, quando viu o irmão do
outro lado do vidro.
— Chiu, Vicky — disse-lhe a mãe. — Sabes que
ele não pode ouvir-te.
— Porque é que ele não esperou que fôssemos
buscar o carrinho? Está sempre a cirandar e depois
temos de andar à procura dele — resmungou a Vicky.
— Às vezes, é mesmo chato.
Depois de elas se afastarem, o velho tirou as moedas do chapéu e pô-las no bolso. Riu-se para o cãozito.
— Tu dás mesmo sorte ao velho George, Ossos
— disse.
O pequeno cão abanou a cauda.
— B’ tarde, George — disse um rapaz jovem, de
fato castanho, aproximando-se deles. — Belo dia.
— Não m’ queixo — respondeu o George, alargando o lenço vermelho e branco, esfarrapado e
sujo, que tinha ao pescoço. Estava demasiado calor
para o mês de março.
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— Como tem passado?
— Menos mal, Sr. C. Não m’ queixo.
Já conhecia o Charles Cooper há muito tempo.
Da primeira vez que se encontraram, o Sr. C, como
toda a gente lhe chamava, era um estudante que geria o banco alimentar. Mas o George já não o via há
uns tempos, pelo menos desde que, no almoço de
Natal que a câmara organizava para os sem-abrigo
todos os anos, ele andara a distribuir as batatas assadas. O George ainda pensava nessas batatas. Uma
vez até sonhara com elas.
— Ouvi dizer que foste promovido — disse o
George.
O Sr. Cooper acenou.
— Vou gerir a Pensão Começar de Novo, junto ao
parque. Podia aparecer lá para ver os progressos do
edifício, George. Aquele lugar vai ser digno de um
rei, quando estiver pronto.
Mas o George ainda nem sequer tinha a certeza
de que queria viver numa pensão. Não gostava da
ideia daquelas paredes todas à sua volta. Ou de portas a manterem-no fechado toda a noite. Preferia ser
livre de entrar e sair quando quisesse, especialmente se o tempo estivesse quente, como naquele dia.
12
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Embora no inverno, quando as noites se tornavam
mais difíceis e os seus ossos se queixavam do frio,
talvez uma pensão não fosse um mau sítio para viver. Estaria aquecida e o Sr. C garantiria que haveria
sempre muita comida. Talvez até distribuísse mais
algumas daquelas batatas assadas.
— O cão é seu, George? — perguntou-lhe o Sr.
Cooper.
O George abanou a cabeça.
— O cão não é de ninguém a não ser de si próprio. Chamo-lhe Ossos porque, sempre que posso,
lhe arranjo um osso do talho. O Ossos adora-os e até
lambe os beiços.
O Sr. Cooper baixou-se para fazer uma festa ao
cão, mas o Ossos afastou-se.
— Não gosta de festas — disse o George, enquanto o jovem tentava chamar o cão para junto de si. —
Pelo menos, até conhecer melhor as pessoas e, às vezes, nem nessa altura.
— Porque não? — perguntou o Sr. Cooper. Mas o
George não sabia responder a essa pergunta.
Estando a uma distância segura, o cãozito olhou
para ele com os seus grandes olhos castanhos e abanou a cauda.
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— Tê-lo comigo faz-me lembrar como costumava ser — disse baixinho o George, quase só para si
próprio.
— Como costumava ser o quê?
— Ter uma casa e alguém que se preocupava connosco.
— Pode ter isso outra vez quando a pensão abrir
no verão. Só tem de dar o primeiro passo. Vai haver
um festival no parque para comemorar a inauguração e para angariar fundos para o seu funcionamento. Vou agora ajudar a fazer os cartazes para o festival.
Os olhos azul-claros e cansados do George ergueram-se para o Sr. Cooper. Já tinha ouvido o suficiente acerca da pensão.
— Tens uns troquitos? Para o cão? — perguntou.
O Sr. Cooper suspirou e deitou algumas moedas
no chapéu do George.
O Ossos voltou para o pé do George depois do Sr.
C ter ido embora.
— Gostava de te dar uma casinha decente — disse-lhe o velhote. — Mereces um sítio quente e seguro.
Não sabia se a Pensão Começar de Novo recebia
animais de estimação, mas a maioria dos sítios não
o fazia.
14
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O cãozito ganiu e deu-lhe a pata.
— Bem, pelo menos hoje, nós os dois vamos comer qualquer coisa boa e vai haver para os outros
também — disse o George.
Gemeu ao levantar-se e caminhou pela rua abaixo, com o Ossos a trotar ao seu lado.
Primeiro, passaram no talho para ir buscar um osso,
e depois foram até à loja do peixe frito com batatas.
— Tantas batatas fritas quantas der para pagar
com este dinheiro — disse o George, esvaziando os
bolsos de todas as moedas que tinha juntado.
A Mandy olhou para a porta da rua, onde o cãozinho tinha ficado à espera do George. Lembrava-lhe o
cãozinho que tivera, quando era criança. Como oferta especial, deu ao George muito mais batatas fritas
do que aquele dinheiro podia comprar.
— Aqui tem — disse ela. — Também juntei um
pouco de peixe frito que sobrou. E isto é para o seu
cão.
Entregou-lhe um salsichão.
— Obrigado.
George pegou no salsichão, tirou de cima do balcão as embalagens quentes de batatas e peixe frito e
saiu da loja.
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A Mandy viu através da montra como o cãozito
devorava o salsichão em poucas dentadas. O George
fez-lhe um sinal com o polegar para cima e ela acenou de volta.
— Vamos embora, Ossos — disse o George.
Não ouviu o som das rodas de um skate a aproximar-se, mas o Ossos ouviu e ladrou uma vez.
O George olhou em volta, mesmo a tempo de dar
um passo atrás e evitar que o skate e o seu dono
fossem contra ele.
— Obrigado — disse ao Ossos. Já não era a primeira vez que o cãozinho o alertava para coisas que
ele não ouvia.
Encaminharam-se os dois na direção do rio, nos
arredores da cidade. Debaixo da ponte, juntavam-se
mais sem-abrigo, todas as noites, para se abrigarem
e terem companhia.
As batatas fritas já não estavam quentes quando
o George e o Ossos chegaram, mas também não estavam frias, e toda a gente ficou muito agradecida
quando o George passou em volta a embalagem das
deliciosas batatas com sal e o resto do peixe frito.
— Toma lá, Mike… Estas são para ti, Jen… E estas
para ti, Harvey… E vocês, Cole, Blue… Jay, Kel…
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O cãozito estava deitado no solo lamacento debaixo da ponte, a roer o seu osso.
— Consigo sempre mais dinheiro quando ele
está comigo — contou o George, quando estavam
todos a comer.
— Quando ele esteve comigo, recebi mais nesse
dia do que numa semana normal — concordou a Jen.
— Tive saudades quando resolveu desaparecer —
comentou o Harvey, enquanto comia as suas batatas
com uma mão, e com a outra desenhava o cãozinho
no papel onde as batatas tinham vindo embrulhadas.
O Ossos desaparecera durante semanas e ninguém imaginava para onde tinha ido, tal como não
sabiam de onde ele viera, da primeira vez que aparecera. Era um cãozito sem coleira e com medo de
festas, pelo menos até conhecer as pessoas e, às
vezes, nem nessa altura.
Tinham ficado bastante contentes quando ele regressara à ponte, e não era só por ele os ajudar a ganhar mais dinheiro. Todos se sentiam mais felizes
quando o Ossos estava por perto, mas sabiam que
podia desaparecer a qualquer momento. Não pertencia a ninguém.
17
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— Nunca tinha conhecido um cão que não gostasse de festas — disse o Mike.
— Deve ter-lhe acontecido alguma coisa má —
respondeu o George, e os outros concordaram com
a cabeça.
À medida que foi escurecendo, as pessoas que
viviam debaixo da ponte foram-se preparando para
dormir. De momento, a ponte servia de proteção
contra o vento e a chuva, mas já estava condenada e
ninguém sabia quando tempo demoraria a ser demolida, fazendo desaparecer a única casa que lhes restava.
Quando o sol nasceu, o Ossos bocejou, pestanejou e espreguiçou-se, esticando-se todo desde as patas de trás até às da frente. Depois rebolou sobre as
costas e ficou de patas para o ar, rolou para o outro
lado, levantou-se e sacudiu-se todo.
O solo por baixo da ponte condenada era duro,
frio e, muitas vezes, húmido. Mas ele aninhara-se
junto do George para aproveitar o calor do seu corpo. Com o colchão feito de cartões, o cobertor áspero
e o estômago cheio, ambos tinham conseguido dormir bastante bem.
— Não vás embora, Ossos — disse o George, ainda meio a dormir. Mas o Ossos já ia longe.
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Os andaimes que ainda sustentavam a ponte meio
desmoronada dissuadiam as pessoas de a usarem
como atalho para chegar à cidade, mas não eram
um obstáculo para o cãozito. As suas patas faziam
um ruído ritmado à medida que ele atravessava
agilmente a estrutura de aço, até saltar para a relva
fofa e alta, do outro lado.
Tinha a cauda para cima, confiante, enquanto trotava pela margem do rio, junto aos patos barulhentos e aos cisnes que deslizavam na água.
— B’ dia, cão — disse-lhe um dos pescadores
noturnos, atirando-lhe com uma côdea da sua sandes de fiambre. O Ossos engoliu-a num segundo
e abanou a cauda, olhando curioso para dentro do
saco de onde tinha vindo a sandes e depois para o
homem.
— Não sobrou mais nada — disse-lhe o pescador,
enquanto arrumava o seu equipamento de pesca. —
São horas de voltar para casa.
Mas, quando olhou em volta, o cãozito já tinha
desaparecido.
O Ossos não ia pelo mesmo caminho que toda a
gente usava para chegar ao centro da cidade. O seu
caminho era bem mais rápido. Passava por baixo do
19
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portão desconjuntado do número 23, pelo jardim
das traseiras do número 9, com os lençóis pendurados nas cordas, pelo pátio da igreja, mas evitando
o jardineiro que uma vez lhe tinha atirado com um
pedaço de tijolo, e pelo parque de estacionamento,
olhando com muito cuidado para os carros.
Um gato saltou para cima de um muro quando
ele entrou no parque a correr. Mas o Ossos nunca
perseguia gatos, nem esquilos, como os cães costumavam fazer.
Atravessou o parque de estacionamento, parou
num cruzamento com semáforos de uma rua muito
movimentada, e sentou-se. Não teve de esperar muito tempo.
— Olá — disse-lhe uma mulher que se dirigia ao
trabalho. Estendeu a mão para lhe fazer uma festa
mas ele afastou-se uns passinhos, e ela não conseguiu tocar-lhe.
A mulher carregou no botão para a passagem de
peões e, assim que começaram os avisos sonoros, o
Ossos atravessou a estrada a correr. À sua frente estava o centro da cidade.
O varredor da rua, que começava bem cedo o trabalho, parou o seu carrinho.
20
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— Toma lá, Muttley — disse ele, atirando-lhe
com um hambúrguer meio comido, que tinha acabado de apanhar.
O Ossos engoliu-o de uma vez, olhou para o varredor e abanou a cauda. O homem continuou a empurrar o carrinho e o Ossos foi atrás dele.
O hambúrguer era bom, mas o melhor de tudo era a
rua onde ficavam os restaurantes take away. A pulsação
do Ossos aumentou à medida que se aproximavam.
Na maioria dos dias, havia sempre alguma comida no
chão quando chegava. Mas, uma vez por semana, num
dia especial, todos os restaurantes punham cá fora os
seus contentores cheios de belas iguarias, para uns camiões grandes os levarem. E hoje era esse dia.
— Anda cá, cão… — disse o Boris, do Frango Assado do Freddy, atirando umas sobras ao Ossos.
O Boris não sabia como é que o cão se chamava ou sequer se tinha nome, mas sentia pena do rafeiro e tinha começado a deixar cá fora uma pequena embalagem de plástico com água fresca para ele.
Já tentara fazer-lhe festas mas ele não permitia que
se aproximasse o suficiente. O Boris tinha saudades
do seu próprio cão, que ficara em casa dos pais, enquanto ele estava ali a estudar na universidade.
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O Ossos engoliu o frango antes de se dirigir ao Elefante Dourado, à Pizza Perfeita e ao Stop do Caril.
Assim que ele desapareceu, o Boris pegou no telemóvel e ligou para o número dos zeladores de animais.
— Aquele cãozinho anda outra vez por aqui —
disse ele. — De certeza que não tem dono.
— Estou na carrinha, vou a caminho — disse-lhe
a zeladora.
Nas últimas semanas, recebera vários telefonemas
sobre aquele cão sem dono. Mas, até agora não
tinha conseguido apanhá-lo. O cãozinho era muito
rápido e, assim que a ouvia chegar, desaparecia
num instante. Ela estava determinada a não deixá-lo
escapar hoje, outra vez.
O Ossos parou no Lótus Azul, à esquina. Como
de costume, o Li, de 17 anos, tinha um cartão enrolado com sobras de massa frita à espera dele. O cãozito abanou a cauda quando o Li pousou o cartão no
chão. Mas esperou que ele recuasse antes de pôr o
focinho dentro do cartão enrolado e começar a comer.
— És um cão apreciador de massa — comentou o
Li, enquanto o via chupar as tiras de massa.
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O Li tirou o telemóvel do bolso e tirou uma fotografia do Ossos a comer.
— Vou pôr isto na Internet — disse, rindo-se da
fotografia. O cãozinho tinha tiras de massa penduradas no focinho e um olhar de grande satisfação.
— Não é que ele incomode, nem nada disso, mas
aquele cão não devia viver na rua — disse o Jay, da
Pizza Perfeita, à zeladora de animais, quando ela
chegou. Apontou para o Lótus Azul.
— E se for atropelado? — perguntou o cozinheiro do Elefante Dourado, olhando para a zeladora a
tirar a sua rede de apanhar cães de dentro da carrinha. — E um cão também não deve alimentar-se de
restos de comida. Não lhe deve fazer bem nenhum.
A zeladora concordou: aquele cãozinho não ia
escapar-lhe hoje. Cerrou os lábios e apertou bem a
rede nas mãos, enquanto descia a rua.
O Ossos tinha a cabeça para baixo, lambendo os
últimos restos de massa. Não viu a zeladora a avançar silenciosamente pela rua, na sua direção, mas
ouviu-a quando ela pisou uma embalagem vazia no
chão. Olhou em volta e viu a rede de apanhar cães
pronta a descer sobre ele. A rede bateu no chão, mas
o Ossos já ia longe, fugindo dela a correr.
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— Depressa, apanha-o! — gritou a zeladora para
o Li.
Mas era tarde demais. O cãozito já tinha passado
a correr pelo Stop do Caril, pela Pizza Perfeita e pelo
Elefante Dourado.
A zeladora talvez nunca o tivesse apanhado não
fora o Boris não ter aparecido a meio do caminho.
— Agarra esse cão! — gritou a zeladora.
O Boris tentou agarrá-lo e, quando o cãozito conseguiu esgueirar-se das suas mãos, a rede da zeladora abateu-se sobre ele.
— Apanhei-te!
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C AP Í T UL O 2
Havia várias jaulas para cães dentro da carrinha da
zeladora, mas não havia outros cães.
— Entra lá — disse ela, abrindo a portinhola
da parte de cima da jaula mais próxima e pondo lá
dentro o cão, que se contorcia. — Não vale a pena
fazeres esse arraial todo — continuou ela, quando
o cãozito começou imediatamente a ladrar, a bater
com as patas e a morder as grades.
Abanou a cabeça e dirigiu-se para o lugar da frente da carrinha, tirou as luvas protetoras contra dentadas e ligou o motor. Quando partiu, o Ossos já tinha
parado de morder as grades e fitava a portinhola por
25

MEGAN RIX

cima dele. A parte de trás da carrinha não tinha janelas e, por isso, o Ossos não podia ver para o exterior.
Mas ouviu o som de crianças a gritarem umas com
as outras, no recreio de uma escola, quando a carrinha passou por lá.
O Jake não brincava com as outras crianças antes
das aulas ou nos intervalos. Em vez disso, passava o
tempo encostado às grades de metal que delimitavam o recreio, a olhar lá para fora. Viu passar a carrinha da zeladora, com as patinhas de cão pintadas
dos lados. Desejou ir lá dentro, para qualquer lado.
Qualquer lado que não fosse a escola seria bom.
Esfregou os olhos cansados e bocejou. As pessoas pensam que, quando não conseguimos ouvir,
existimos apenas num mundo de silêncio, como
se vivêssemos no fundo de um poço. Mas, para o
Jake, não era assim, ainda que, por vezes, desejasse que fosse. Podia não ouvir o que se passava à
sua volta, mas a sua cabeça, às vezes, enchia-se de
tal maneira de sons de assobios, guinchos e silvos,
que estes se sobrepunham a todos os outros ruídos
e tornavam muito difícil conseguir concentrar-se e
até dormir à noite.
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Este som dentro da sua cabeça chama-se tinnitus.
O Jake tentava ignorá-lo, mas muitas vezes era difícil fazê-lo e nem sequer conseguia adormecer. Mesmo quando punha a almofada por cima da cabeça a
tapar os ouvidos, o som não parava.
Quando tinha 5 anos, o Jake apanhou meningite,
que o deixara com graves perdas auditivas em ambos os ouvidos. Com o aparelho auditivo posto, conseguia acompanhar uma conversa, desde que não
houvesse muito barulho de fundo. Mas, se houvesse,
tinha de ler os lábios como ajuda para compreender
a conversa.
Na sua escola antiga, era tudo diferente. Toda a
gente o conhecia de antes de ele ser surdo, e também tivera uma auxiliar de comunicação, chamada
Maxine, para o ajudar. Ela conseguira que ele não
ficasse para trás nos estudos, e ensinara-lhe língua
gestual e a ler os lábios.
Quando se mudaram para o outro lado da cidade, o Jake e a sua irmã Vicky foram para uma escola
nova e aí tudo se alterou. Não havia auxiliar de comunicação para repetir o que o professor dizia, se o
Jake não percebesse, e assim era muito mais difícil
acompanhar as aulas.
27
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Para a Vicky estava tudo bem. Ela adorava a escola
nova e tinha feito carradas de amigos em menos de
nada. Mas o Jake não.
Quando o Jake olhou para trás, as outras crianças
já estavam a entrar na escola. A campainha já devia
ter tocado. Sons agudos muito altos eram bem mais
difíceis de ouvir para ele do que sons mais graves.
O Jake enterrou as mãos no fundo dos bolsos e
seguiu-os.
Através das suas expressões faciais e linguagem corporal, o Jake conseguia perceber se as outras crianças estavam a rir ou a gritar umas com as
outras. Se estivessem paradas a conversar, e olhasse para os seus lábios, conseguia ler o que diziam.
Mas não gostava de olhar para as outras pessoas. Por
isso, olhava para baixo, para os próprios pés, sem
cruzar o olhar com ninguém.
— B’ dia, Jake — disse um miúdo ruivo chamado Tony, quando o Jake se dirigia para a sala de aula,
mas o Jake não olhou para ele porque não o ouviu.
Sentou-se sozinho numa carteira dupla, à frente, e concentrou-se atentamente nos lábios da professora enquanto ela fazia a chamada. Para garantir
que não perdia nada do que ela dizia, tinha de estar
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sempre a olhar para os seus lábios, e a tentar perceber qualquer coisa com o aparelho auditivo.
Algumas letras eram muito parecidas quando tentava percebê-las através da leitura dos lábios. O «P» e
o «B» eram quase iguais e os números eram especialmente enganadores.
— Tony Mills — leu a professora Dawson, e o
Jake olhou para ele, duas filas mais atrás, e viu-o levantar a mão.
— Presente.
Era fácil ler nos lábios os nomes dos outros alunos da turma quando a professora tinha a cabeça levantada. Mas, quando baixava a cabeça para a lista
dos nomes, ou levantava a lista ao nível dos olhos,
era praticamente impossível.
— Sanjay d’Silva?
— Presente.
— Meena Nawaz?
— Presente.
— Amos Jones?
— Presente.
— Chloe Cartwright?
— Presente.
— Jake Logan?
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A professora Dawson olhou para o Jake.
— Jake Logan — repetiu, baixando a folha dos
nomes, para ele poder ver-lhe os lábios.
— Presente.
Mas a verdade é que ele preferia não estar ali presente. Preferia não ter de ir à escola. Preferia que o
ponteiro das horas, no relógio da parede, não fosse
tão lento. Mas, pelo menos, era sexta-feira.
Quando a zeladora de animais estacionou no Centro de Recolha, o Ossos já não se encontrava dentro
da jaula onde o tinha posto. O pequeno cockapoo não
era o primeiro cão a conseguir sair das jaulas e a zeladora já estava preparada, com as suas luvas protetoras calçadas, apanhando-o quando tentou saltar
para fora da carrinha.
— Devíamos chamar-te Pequeno Houdini — disse, a rir-se, quando a Karen, gerente do Centro de
Recolha, veio ter com ela. — É um cãozito esperto.
Há semanas que recebia telefonemas por causa dele
mas só hoje consegui apanhá-lo.
— É mesmo um cockapoo, com este pelo comprido. É um cruzamento de cocker com poodle — disse a
Karen, reparando nos seus olhos brilhantes e dentes
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muito brancos. — Não é muito velho. Nem 2 anos
deve ter. Na verdade, ainda é um cachorro.
— Um cachorro muito sujo — disse a zeladora,
quando o pequeno cão olhou para ela.
A Karen confirmou.
— Tem o pelo muito espesso e emaranhado. Vai
sentir-se muito melhor depois de lhe darmos um banho e apararmos o pelo. Achas que tem algum microchip?
A zeladora abanou a cabeça.
— Parece totalmente vadio — respondeu. — Mas
vale a pena confirmar.
A Karen passou o detetor de microchips pelo pescoço do Ossos, onde ele devia ter sido colocado, e depois pelo dorso também, caso tivesse mudado de posição. Não apareceu nada no ecrã.
— Tal como pensei — comentou a zeladora.
— Vamos realojá-lo numa semana — respondeu
a Karen. — Mas…
— O quê?
— O Lenny, da Cães Ajudantes, vem cá amanhã.
Gostava de lhe mostrar este amiguinho, a não ser
que o dono apareça antes, claro.
— Mal não fará.
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— Seria uma pena não o mostrar… afinal, não é
provável que venha alguém buscá-lo e o Lenny poderá querê-lo — rematou a Karen.
O telefone da zeladora tocou. Desta vez, era alguém
a queixar-se de um cão barulhento. Enquanto atendia
o telefonema, dirigiu-se à carrinha e despediu-se da
Karen com um adeus e um polegar para cima.
— Muito bem, Pequeno Houdini — disse a Karen,
depois de ela se ir embora. — Hora do banho.
Pôs um avental à prova de água porque dar banho
a um cão podia acabar em grandes molhas, e pegou
num açaime. Assim que o viu, o Ossos virou a cabeça, mas não teve outro remédio.
— Muito bem — disse a Karen, depois de aplicar
o açaime. O cãozinho olhou para ela com uns olhos
tristes, mas tinha de tomar banho e não havia nada
a fazer. Alguns cães adoravam água, mas outros
odiavam-na, ou não gostavam simplesmente de ser
lavados, e a Karen não queria começar mal com o
Pequeno Houdini, pondo-o numa situação em que
ele entrasse em pânico e tentasse mordê-la.
Mesmo assim, o corpo do pequeno cãozito tremia
de medo e ela sentiu o seu coração a bater descontrolado quando o pôs dentro da banheira metálica.
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— Calma, está tudo bem — disse-lhe, enquanto
abria a água e pegava no chuveiro. Mas o Ossos não
parava de tremer.
— Não é assim tão mau — continuou ela, passando-lhe a água morna pelas costas. Depois, pegou no
champô para cães e aplicou-o no seu pelo comprido e emaranhado. Conseguia sentir-lhe as costelas,
mas não estava demasiado magro, como a maioria
dos cães vadios que ali chegavam.
— Muito bem — disse, passando-o por água outra vez. — Já está.
O cãozito tentou fugir da banheira assim que
aquela provação acabou.
— Ainda bem que tenho esta toalha — disse a
Karen, apanhando-o com ela e esfregando-o para o
secar.
Depois do banho, os nós do pelo ficaram mais
fáceis de aparar. Quando a Karen acabou de tratar
dele, o Pequeno Houdini parecia um cão completamente diferente e bem mais pequeno.
— Deves sentir-te bem melhor, agora que que
esse pelo grosso e pesado desapareceu — comentou ela, olhando para o seu aspeto macio. — E estás
muito mais bonito.
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O Pequeno Houdini ganiu. A Karen tirou um biscoito de cão de dentro de um frasco de guloseimas e
deu-lhe. O cão agarrou-o e comeu-o. Mas, quando a
Karen estendeu uma mão para lhe fazer uma festa,
ele recuou com medo.
— Anda cá receber umas festinhas — disse ela,
dando umas palmadinhas no colo e estendendo as
mãos.
Todos os cães que ela já conhecera gostavam de
festas, mas o Pequeno Houdini não. Sentou-se ao
lado dela para comer o segundo biscoito que lhe
deu, mas não no colo, nem suficientemente perto
para ela poder fazer-lhe festas.
— Pobre pequenito — disse ela. — O que é que te
fizeram para te tornares tão assustadiço?
Quando ele acabou de comer o segundo biscoito,
pôs-lhe uma coleira e prendeu nela uma trela.
— Se não vier ninguém à tua procura, tenho a certeza de que alguém te vai querer — disse, enquanto
o levava para o canil que iria ser a sua casa temporária. A Karen gostaria que aparecessem mais pessoas
no Centro de Recolha para irem buscar cães e gatos
e os levarem para casa. Havia tantos e tão queridos,
todos a precisar de um lar. Era tão triste.
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O Pequeno Houdini farejou os cães dos outros
canis, enquanto iam passando por eles. Os residentes do centro variavam entre raças puras e cruzamentos, desde dogues alemães a chihuahuas cruzados. A maioria tinha sido dada ao centro, devido
a circunstâncias familiares ou doenças dos donos.
Outros tinham sido retirados aos donos, por questões de crueldade ou negligência. Mas, uns poucos,
como o Pequeno Houdini, tinham sido apanhados a
vadiar na rua.
O canil para onde a Karen o levou fora lavado com
a mangueira, mas ainda ostentava o cheiro dos cães
que ali tinham vivido anteriormente.
— É aqui que ficas.
Havia uma tigela com água fresca a um canto e
o Ossos bebeu uma boa parte. Ouvia os outros cães
à sua volta, mas já não conseguia vê-los. Ganiu e
deitou-se na cama castanha que estava no chão.

35

MEGAN RIX

C AP Í T UL O 3
A aula antes do almoço era a de inglês.
— Quero que escrevam um desejo — disse a professora Dawson à turma.
O Jake esforçou-se para conseguir continuar a ler-lhe os lábios quando ela se levantou e começou a
andar pela sala.
— Pode ser um pequeno desejo, do género «gostava que o jantar hoje fosse bife com batatas fritas»,
ou pode ser um grande desejo, como «gostava de
ser famoso»… mas nesse caso terão de dizer em que
área gostariam de ser famosos. Pode ser um desejo verdadeiro ou um desejo inventado, como, por
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exemplo, «gostava de montar um dinossauro» ou
«gostava de voar». Quero que escrevam um parágrafo em cinco minutos, a partir de…
Olhou para o relógio.
— … agora!
O Jake mordeu a caneta. Um desejo. Naquele momento, ele só tinha um desejo.
«Gostava de ter um cão», escreveu. Mas aquilo
nem era um parágrafo, e então continuou. «Podia
ser um cão grande ou pequeno. Isso não me importa.
Podia ser de qualquer cor, de raça pura ou de cru
zamento. O que gostava mesmo era que fosse um
cão ouvinte, mas se não pudesse ser desses, podia
ser outro qualquer. Queria um cão para ser meu
amigo.»
— Já está. Acabou o tempo — disse a professora,
ao fim de cinco minutos. — E agora, quem quer ler
os seus desejos?
A maioria da turma pôs os braços no ar, mas o
Jake não. Nunca levantava o braço, a não ser que fosse mesmo preciso.
— Eu gostava de poder pedir mais desejos — disse a Chloe. — Há tantas coisas que eu quero!
— Bem escolhido.
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— Gostava de dar um salto até à lua e voltar —
disse o Moses.
— Gostava de viver num castelo… — disse a Kiera.
— Gostava de ser milionário… — disse o Raj.
— Gostava que o meu pai voltasse para casa para
viver connosco… — disse o Adam.
O Jake olhou para o desejo escrito na sua folha
de papel. O seu pai também estava frequentemente
fora em trabalho — às vezes, durante semanas seguidas —, mas voltava sempre para casa. E o Jake tinha saudades dele quando ele não estava.
— Qual foi o teu desejo, Tony? — perguntou a
professora.
— Eu gostava de ter um cão — disse o Tony.
Mas o Jake não ouviu esta resposta e tinha deixado de ler nos lábios porque estava a reler a sua própria resposta.
— Agora, quero que todos transformem esse parágrafo numa página — disse a professora, e o Jake
começou a escrever sobre tudo o que gostaria de
fazer com o seu cão, se tivesse um.
A aula pareceu passar muito mais depressa do
que era costume e quando deu o toque para a hora
de almoço, o Jake foi atrás dos outros.
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O átrio da escola, que também era utilizado como
espaço de Educação Física e como auditório, era excecionalmente barulhento à hora de almoço. Para o
Jake era praticamente impossível perceber algo, já
que as vozes se misturavam todas umas com as outras, criando um único gigantesco ruído de fundo.
Sentou-se na mesa da sua turma e mexeu na comida que estava no prato. Não percebeu que o Tony
tinha falado com ele até este lhe tocar no prato com
o garfo, o que levou o Jake a olhar para ele.
— Esta comida é um nojo — disse o Tony, enquanto o Jake lhe lia os lábios e depois começava a
rir quando o Tony fingiu que ia vomitar.
— Nada de palhaçadas — disse a funcionária do
refeitório.
O Jake não ouviu as palavras dela mas percebeu o
que queria dizer, pelo olhar zangado. Olhou para o
prato, continuou a mexer a comida de um lado para
o outro e não viu o Tony a revirar os olhos.
Quando foi entregar o prato, viu a irmã mais
nova, a Vicky, a rir com as amigas. A Vicky estava no
terceiro ano e, para ela, era tudo diferente. Ela não
se importava que o átrio fosse barulhento. Ela conseguia ouvir.
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Depois de acabarem as aulas, o Jake foi para o clube das crianças surdas e com dificuldades de audição,
que existia no centro da juventude ali perto. Gostava
de ir para lá porque tinham uma mesa de bilhar e outra de pingue-pongue, e também jogos de vídeo.
Às vezes até faziam passeios à praia ou ao teatro.
O Jake tinha gostado daquela vez que foram ver uns
mimos, no Natal.
O resto da família não era tão rápido como ele
a perceber a língua gestual e, por isso, demoravam
bastante mais tempo do que ele a entender as piadas. E isso fizera-o rir ainda mais.
Se algumas crianças quisessem ver um determinado filme, o clube organizava uma ida ao cinema
ali perto. A maioria dos cinemas tinha um sistema
de som que podia ser sintonizado com os aparelhos
auditivos que eles usavam.
O Jake gostava especialmente de ir para o clube
porque lá podia usar a língua gestual e os outros entendiam-no e respondiam. Outra razão especial para
gostar de ir para lá era porque a Heather, que geria o
clube, tinha um cão ouvinte.
— Eu também quero um — disse o Jake, e fez o
gesto de um cão, que se parece com um cão a mover
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as duas patas para cima e para baixo e a arquejar.
Sentou-se ao lado do labrador preto dela, o Bruno, e
fez festas na sua grande e já velhota cabeça.
— Temos uma reunião na Cães Ajudantes amanhã, mas eles já disseram à mãe que há uma grande
lista de espera — disse ele, e a Heather assentiu, enquanto lhe lia os lábios.
— Não desistas — disse ela com um gesto.
O Jake respondeu com outro gesto e suspirou. Tinha falado mais no clube, naqueles poucos minutos
em que lá estava, do que durante o dia inteiro na escola.
Antes de ter começado a trabalhar com animais,
a Karen não sabia que eles conseguiam controlar
tão bem o tempo. Mas, depressa descobriu que não
eram só as pessoas que sabiam o que tinha de acontecer, a que horas. Os animais também sabiam, especialmente se houvesse uma rotina estabelecida.
Todos os cães do centro sabiam quando era hora de
comer e começavam a ladrar e a uivar assim que a
Karen iniciava a sua ronda pelos canis, com o carrinho desengonçado, deixando tigelas de comida e de
água fresca para cada cão.
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Quando a Karen deu ao Pequeno Houdini a sua
tigela de ração para cão, ele limitou-se a olhá-la e depois a fitar a Karen.
— Vá lá, Pequeno Houdini — disse ela. — Podes
comer.
Todos os outros cães tinham engolido a comida de uma vez, assim que ela pousara as tigelas no
chão. Mas o Pequeno Houdini não.
Finalmente, resolveu cheirá-la. A ração não tinha
o mesmo cheiro delicioso daquela comida a que ele
estava habituado e nem sequer havia massa frita na
tigela. Lambeu e trincou um pouco da ração. Não era
má. Também não era boa. Mas era comida, e isso é
que interessava. Comeu mais um pouco, e depois
mais um pouco, enquanto a Karen olhava e sorria,
do outro lado das grades.
— Muito bem.
Quando chegou a noite e o centro ficou mais calmo, o Ossos olhou para o fecho da porta do seu canil e para a pequena portinhola que se usava para
pôr a comida e a água, no caso de cães mais nervosos ou agressivos. A portinhola era pequena, só um
pouco maior do que aquelas que se usavam para
os gatos entrarem e saírem de casa. Por isso, nada
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o impediu de se esgueirar através dela e fugir dali
para fora.
Os outros cães, nos seus canis, ficaram a vê-lo trotar rapidamente pelo chão de cimento até à saída.

43

<19 mm>

O Jake é um rapaz de 11 anos, e o seu maior sonho é ter um
cão. Ele não quer apenas um cão ouvinte, que o ajude a
ultrapassar as diﬁculdades próprias da sua deﬁciência auditiva, mas um amigo especial para toda a vida.
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