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11

prólogo

 

Verão de 1987

Ficar encurralado no meio dos rebentos em tom amarelo vivo de um 
cato cholla deve ser uma das piores maneiras de morrer. Nos vinte 
anos que levo como guia no deserto de Mojave, no sul do estado de 
Nevada, tornou-se evidente para mim que os animais nativos da região 
possuem um sentido inato do perigo quando encontram esta planta 
arbustiva comum. Por isso, nessa manhã quente de julho, quando 
andava a explorar o Mojave em busca de mais um lugar pitores- 
co para os turistas do dia seguinte, fiquei surpreendido ao ouvir um 
som deveras bizarro que vinha do terrível cholla, o cato rasteiro ali 
próximo.

Caminhava pelo cimo de uma ampla ravina que escavava a fundo 
o solo do deserto, resultado de gerações de água impetuosa, embora 
nessa altura estivesse absolutamente seca. Não chovera na vizinha Las 
Vegas ou em todas as montanhas Spring havia mais de setenta dias. 
Acabara de parar na orla da ravina para desfrutar a beleza daquela vas-
tidão selvagem, a contemplar os cumes distantes e o extenso espaço 
desarborizado, salpicado de salva bravia, iúca, arbustos de creosoto e 
uma diversidade de catos. O mundo parecia em total tranquilidade,  
a prometer um dia perfeito.

De súbito, porém, ouvi um choro de bebé. Pelo menos parecia os 
soluços abafados de um recém-nascido. A casa mais próxima ficava 
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a mais de um quilómetro, portanto era óbvio que não vinha de lá. 
Ademais, quem seria cruel a ponto de abandonar uma criancinha no 
calor insuportável do Mojave? Alguém fora deixar um bebé na ravina 
durante a noite? Invadiu-me uma sensação de náusea. E então o som 
fez-se de novo ouvir, embora desta vez num timbre diferente.

Poderia ser o queixume de um animal ferido, talvez um coiote ou 
um puma feroz? Há sempre perigo quando deparamos com uma fera 
ferida, sobretudo os pumas, conhecidos por atacarem humanos. É por 
isso que trago sempre comigo uma pistola carregada quando exploro 
o Mojave, mesmo ciente de que arma tão pequena não será grande 
defesa contra a investida de um leão-da-montanha.

Ainda assim, estar armado e ser bom atirador levou-me a inves-
tigar a proveniência daqueles gemidos peculiares. Não podia virar as 
costas depois do pensamento arrepiante de que podiam ser emiti-
dos por um bebé humano. Portanto, com menosprezo pelo possível 
perigo, desci pelo aterro escorregadio enquanto retirava a pistola do  
coldre. Imobilizei-me quando cheguei ao fundo, à espera de outro 
som para determinar para onde devia avançar.

Não corria qualquer brisa na ravina e a canícula matinal atingia 
uma intensidade quase sufocante entre os altos paredões. Depois, 
outro vagido. Caminhei vagarosamente nessa direção, a esquadrinhar 
o solo arenoso com os olhos em busca de pegadas ou terra remexida. 
Avancei cautelosamente, sem que os meus passos se ouvissem no tri-
lho macio. Determinação e curiosidade abafavam a racionalidade e a 
lógica. As gotas de suor que começaram a formar-se na minha fronte  
correram em pequenos regatos pelas faces para proporcionarem algum 
arrefecimento.

Vi então movimento na base de um cato cholla amarelo-esverdeado. 
Estava ali alguma coisa. Sustive a respiração e levantei bem a pistola. 
Apercebi-me rapidamente de que não havia perigo, por isso desenga-
tilhei a pistola e voltei a metê-la ao coldre.

Um pequeno animal pardo estava preso no cato, a gemer enquanto 
se debatia para se soltar. Tinha o pelo numa lástima, vendo-se perfu-
rações e sangue seco numa espádua. Um animal muito maior, pro-
vavelmente um coiote, parecia ter decidido fazer da pequena criatura 
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refeição. Ao aproximar-me, vi o que pensei ser um gato comum pe- 
queno, ou talvez um gatinho caseiro de maior porte, que parecia ter-se  
perdido no ermo. Interroguei-me como teria o animal conseguido 
afastar-se tanto do seu lar. A quem pertenceria e como sobrevivera a 
ferimentos com tão mau aspeto? Como fora que escapara ao atacante?

Aparentemente, a pobre criatura evitara a morte escondendo-se 
no cato, mas ficara agora encurralada no que antes servira de refúgio.  
Confrontava-me com uma decisão difícil. Se o abandonasse, ele pade-
ceria decerto de uma horrível morte lenta na ravina. Deveria pôr-lhe 
termo ao sofrimento com um tiro? Não era capaz de fazer isso. Porém, 
se o levasse para casa, jamais encontraria o dono.

O bicho voltou a mover-se ligeiramente, emitindo vagidos pungen-
tes. Soube o que tinha a fazer. Ajoelhei-me junto do pequeno corpo e 
soltei-o a pouco e pouco das garras do cato. Em seguida, despi a t-shirt 
e, levantando-o com cuidado, enrolei-o na veste branca.

Um exame rápido já me tinha permitido concluir que se tratava de 
um espécime masculino. Com a pequena trouxa aconchegada contra 
o peito, liguei à minha mulher pelo telemóvel e pedi-lhe que avisasse 
o Sun Animal Hospital de que me dirigia para lá com um gato grave-
mente ferido. O animal conseguira pôr a cabeça ligeiramente de fora 
da t-shirt e olhava-me. Quando também uma das pernas dele escapou 
à t-shirt, reparei que a pata parecia muito grande para a compleição do 
gato. Na altura isso não me impressionou, empenhado como estava 
em levar a pobre cria ao veterinário.

Num tom baixinho, murmurei palavras tranquilizantes para a pe- 
quena criatura. Fizeram-me sentir melhor e tive esperança de que o 
sussurrar suave da minha voz também o fizesse sentir a segurança de 
que tanto carecia. Enquanto regressava em passo apressado ao carro, 
pareceu-me ouvi-lo começar a ronronar, primeiro baixinho e depois 
em volume crescente. Olhei para baixo para encarar uns enormes 
olhos negros fixos em mim. Era a minha primeira experiência com 
um gato e a sensação era um misto de estranheza e algo maravilhoso. 
Num minuto, estava no carro, a depositar no banco ao meu lado o 
felino que agora aparentava dormir. E em menos de quinze minutos 
chegávamos à clínica veterinária.
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capítulo 1
o meu novo amigo

«Não consigo de todo resistir a um gato, sobretudo se ronronar.»

MArk twAin

Em tempos que já lá vão — mas não há assim tanto —, tive um 
amigo muito invulgar. Conhecemo-nos no deserto do Mojave, perto 
da cidade resplandecente de Las Vegas, quando ele era muito jovem  
e eu nem tanto. Fomos companheiros permanentes durante dezano- 
ve anos e, como todos os amigos têm de fazer, aprendemos muitas 
coisas um com o outro.

Este amigo era um gato. Não era um felino vulgar, mas um gatinho  
do mato — um lince, nome que dão a estas criaturas em muitas re- 
giões dos Estados Unidos. São animais selvagens, mesmo quando 
capturados muito jovens, não são fáceis de domesticar e raramente 
dão bons animais de companhia. Ter uma criatura selvagem é ilegal 
nalguns estados. Outros estabelecem limitações muito restritas ou 
exigem licenças especiais para a posse de animais.

Incomodava-me uma questão a respeito do meu companheiro: 
seria justo domar e conservar um lince como animal de estimação? 
Ou deveria ser libertado, devolvido à vida selvagem logo que estivesse 
suficientemente forte para sobreviver por si mesmo? Eu refletira 
seriamente sobre todas as opções antes de decidir criar este felino em 
particular como membro da minha família, para viver na nossa casa 
que se situa precisamente na periferia do deserto de Mojave. O lince 
da nossa família (como veio a ser) teria sempre a liberdade de sair e 
entrar conforme lhe apetecesse. E, assim, decidir se regressaria à vida 
selvagem ou se ficaria connosco.
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As minhas considerações tiveram também em conta que, gene- 
ticamente, um lince tem um grau de parentesco próximo com os  
felinos domésticos. Poderia o nosso gato vir a comportar-se como 
um animal caseiro se lhe fosse proporcionado o mesmo ambiente?  
Os linces são animais solitários a partir do momento em que largam 
os cuidados maternos. Ao contrário dos leões africanos, por exem-
plo — como a Elsa, imortalizada para sempre no filme Uma Leoa 
Chamada Elsa —, um lince não se integra num bando, nem precisa 
de qualquer grupo que o ajude a aprender as técnicas de sobrevivên-
cia. De resto, o meu gato perdera a mãe antes de chegar à idade de 
dois meses. Conseguiria manter-se vivo num deserto que fornecia tão 
pouco alimento e água?

O fator decisivo veio das estatísticas alarmantes do Departamento 
de Conservação da Vida Selvagem do Nevada. Mais de 10 200 linces 
tinham ficado presos em armadilhas ou sido mortos no ano anterior 
àquele em que encontrei a minha cria. Na sua maioria, eram abatidos 
por caçadores, muitos deles furtivos e sem licença, que atuavam fora 
da época de caça. Desde os começos da década de 1990, uma classe 
média crescente na China e na Rússia havia criado procura para peles 
de luxo, sendo então a favorita o belo e lustroso pelo do lince.

Concluí então que devolver aquele gato ao deserto equivalia a pas-
sar-lhe uma sentença de morte. No entanto, como é que se domestica 
uma criatura selvagem? Seria empreender uma tarefa impossível na 
tentativa de o salvar? Eu tinha a noção de que cada situação e cada 
animal eram diferentes. À semelhança dos humanos, os felinos pos-
suem as suas próprias personalidades e atuam em diferentes níveis de 
inteligência. Para minha bela surpresa, descobri em poucas semanas 
que o meu gato era dotado de um cérebro superior. Cheguei a esta 
conclusão ao avaliar a reação dele a diversas situações e à sua capaci-
dade para aprender a reagir a instruções verbais.

Uma das grandes interrogações da humanidade tem sido se os 
animais e os humanos poderão comunicar. Em 1978, realizou-se uma 
experiência célebre com Koko, a gorila, e a sua parceira humana, em 
que cada uma parecia «saber» o que queria a outra. Os antigos Gregos 
falavam de uma forma especial de comunicação a que chamavam 
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«telepatia», quando se acreditava que uma perceção ou sensação era 
transmitida por meio de pensamento ou emoção. E os japoneses 
apoiavam-se numa expressão chamada e-shin, den-shin — mensagens 
enviadas de uma mente para outra mediante sensações partilhadas. 
«Falaria» eu com o meu gato? Não propriamente…

Pergunte-se a quem já tenha sido adotado por um gato e ficar-se-á  
a saber que esses animais notáveis parecem pressentir quando alguém 
está ansioso, deprimido ou mesmo doente. E depois tratam de ajudar 
da melhor maneira que lhes é possível, com ternura e amor, acon-
chego e intimidade.

O meu amigo especial e eu partilhámos muito durante o tempo 
que estivemos juntos. É sobre isso que estou agora a escrever. Pouco 
depois de nos termos conhecido, decidi chamar-lhe Trooper. É uma 
designação do exército que guardei de quando cumpri o serviço mili-
tar. Refere-se a um soldado (ou qualquer pessoa) com um espírito 
combativo particularmente robusto que vence os obstáculos contra 
todas as probabilidades. Tal como fez o Trooper e me ensinou a fazer.
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capítulo 2
«sobreviverá?»

«No deserto, a linha entre a vida e a morte é bem distinta e imediata.»

FrAnk Herbert, Duna

Nunca tive nenhum gato antes do Trooper. Imaginava por isso que os 
felinos fossem umas coisinhas felpudas que caçavam pássaros e ratos, 
de preferência à noite e na vizinhança. No entanto, detestei sempre 
ver qualquer animal sofrer, incluindo obviamente os gatos.

«Não sei se vais sobreviver ou morrer», disse para o meu fardo inerte 
quando nos precipitámos pelas portas do hospital veterinário. «Mas 
mereces uma oportunidade… e vou garantir que a tens.» Dirigimo- 
-nos à rececionista.

— Tenho um gato ferido — informei-a. — Encontrei-o no deserto, 
no meio de uns catos cholla.

— Certo, Sr. Johnson — disse ela, conduzindo-nos para o gabi-
nete de observação. — A sua mulher telefonou. A Dra. Marg já vem 
ter convosco. É a nossa especialista em gatos.

A rapariga lançou-nos um grande sorriso.
— E ela consegue acalmar o mais ruim dos gatos só com a voz.
Fiquei então a sós com o gatinho das patas grandes. A Dra. Marg 

entrou na sala poucos minutos depois. Era uma mulher corpulenta, 
bem para lá dos cinquenta anos. Porém, quando falou, a voz era suave, 
muito diferente da aparência masculina.

— Ponha o rapazinho aqui na mesa para podermos examinar os 
estragos — disse.

E depois, com um único movimento brando, retirou a minha 
t-shirt que cobria o gato.
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— Ora esta — exclamou. — O que é que temos aqui? Mas que 
interessante.

— É um gato da vizinhança — expliquei. — Talvez fosse apanhado  
por um coiote. Não há cães suficientemente grandes na nossa área para 
causar estes ferimentos.

A veterinária manteve-se calada enquanto examinava o nosso 
paciente.

— Vou dar-lhe uma anestesia para podermos trabalhar. Tem sorte 
que ele não tenha recobrado os sentidos e cravado as garras nas suas 
costelas. Este gatinho não é de nenhum dos seus vizinhos. Nem se- 
quer é um gato doméstico.

— De onde é que veio então?
— Do deserto, Sr. Johnson, onde o encontrou. Isto é uma cria de 

lince, não um gato doméstico adulto. Está a ver? As pintas já começam 
a desvanecer-se. Calculo que tenha umas seis semanas.

— Um lince! Mas não tem as orelhas pontiagudas e… bem,  
a cauda parece demasiado comprida.

— Pode parecer um gato crescido, mas é só um juvenil — disse a  
Dra. Marg. — Tal como as pessoas, os gatos não são todos iguais. Há gen- 
te com orelhas grandes e gente com pequenas. Ainda assim são pes-
soas… e o mesmo acontece com os linces. Alguns têm orelhas bicudas, 
alguns têm tufos de pelo no alto da cabeça. Este, em particular, tem 
orelhas ligeiramente arredondadas. Quanto à cauda, apalpe aqui.

Ela guiou a minha mão para o pequeno traseiro do felino.
— Sinta os ossos — exortou-me. — A cauda dele devia ter termi-

nado aqui, no último osso, e devia ser muito mais curta.
— Consegue salvá-lo?
— Sim, sim, sem dúvida. Primeiro temos de fazer uma radiogra-

fia para ver se há ossos partidos e detetar lesões internas.
Envolveu o pequeno gato num pano branco limpo e pegou-lhe ao 

colo. Depois virou-se para mim.
— Sabe que isto é uma criatura selvagem. Nunca teve experiência 

de atenção ou carinho humanos…
— Mas — interrompi — vinha a ronronar quando o levei até ao 

carro, no deserto.
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— Até os leões-da-montanha ronronam. Os gatos ronronam quan- 
do estão sob tensão, ou se estiverem satisfeitos e confortáveis.

Depois acrescentou, como se lhe ocorresse só nessa altura:
— Pode ser um híbrido.
— Um quê?
— Híbrido. De vez em quando, um gato selvagem cruza-se com 

um doméstico. É raro, mas acontece. Devo dizer-lhe também que este 
trabalho pode ficar caro.

Não hesitei por um segundo.
— Quero que faça tudo para o salvar.
— Pode esperar no meu gabinete, se quiser. Já volto para passar-

mos tudo em revista. 
Ela regressou em menos de quinze minutos, com uma prancha  

de apontamentos debaixo do braço.
— Vai convalescer perfeitamente — disse. — É um gatinho rijo, 

descende de felinos que sobrevivem neste deserto contra todas as 
adversidades. A radiografia não mostrou ossos partidos. Não se veem 
danos em órgãos. Limpámos os ferimentos… devem sarar numa 
semana. Estamos agora a injetar-lhe fluidos e outros medicamen-
tos. Em dois ou três dias já deve estar suficientemente forte para rece-
ber vacinas.

Fez uma pausa, à espera da minha reação. Engoli em seco para 
controlar o nervosismo.

— Doutora… — hesitei na formulação da pergunta, com receio  
da rejeição. — Posso ficar com ele?

Via-se que ela ficara curiosa relativamente ao motivo.
— Há algumas coisas que tem de saber antes de tomar essa deci-

são.
E elencou-as: a legislação do Nevada respeitante a animais selva-

gens; a enorme paciência necessária para os treinar; o facto de que 
podiam regressar ao seu meio natural, indiferentes ao amor e aos cui-
dados humanos. E depois explicou:

— Tem noção de que ele não vai ficar um lindo gatinho para sempre,  
não tem? É provável que venha a pesar uns 10 a 15 quilos. As garras 
dele também vão crescer e vai precisar de muita coisa para arranhar. 
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Um poste para gatos ajuda, mas em breve ele pode começar a atacar 
o seu mobiliário.

— Percebo — respondi, embora os pormenores estivessem a tor-
nar-se um pouco preocupantes. Ainda assim, declarei: — Salvei-o. 
Vou pagar para tratarem dele e garantirei que terá liberdade suficiente 
para ir embora ou ficar.

— Tem outros… animais de estimação? — perguntou a Dra. Marg.
— Não, e nunca fui uma pessoa dada a gatos. Mas este amiguinho 

é diferente. Gostava de me manter em contacto consigo e com o seu 
pessoal, ir-lhe dando conta dos progressos.

— Claro, até agradecemos. Para nós, clinicamente falando, será 
uma oportunidade para estudar um gato selvagem enquanto estiver sob 
os nossos cuidados. Para si, há uma lista daquilo que precisa para esse 
novo hóspede: primeiro, arranje uma caixa robusta para transportá- 
-lo, uma que possa aguentar uns 15 quilos; nunca use as de cartão, por- 
que ele consegue desfazê-las com as garras em poucos segundos.

— Está bem — assenti. — Mas, já agora, faz ideia de como poderá 
ele ter fugido e acabado metido nos catos?

— O mais provável é que uma matilha de coiotes lhe tenha ata-
cado a família. Um lince adulto consegue repelir facilmente um único 
coiote. Mas eles atacam geralmente aos pares ou em matilha. Os coio-
tes têm um excelente sistema de caça: um ou dois distraem a vítima 
mais corpulenta, e então os outros atacam pelos flancos. Parece que o 
nosso gatito foi sacudido no ar por um único coiote que estava a tentar 
matá-lo dessa maneira. Mas o atacante deve ter perdido a preensão…  
soltou-se-lhe dos dentes. E assim o gato foi a voar e caiu no cato. É mais  
que certo que o coiote esperou que a presa saísse de lá, mas acabou 
por desistir. Nenhum coiote entra voluntariamente num matagal de 
cholla. Você sabe como aqueles picos podem ser perigosos, e os coiotes 
também sabem.

— Sei, sei. Podem extrair-se os picos, mas ficam lá fragmentos  
e dão uma dor tremenda.

Combinámos então nova visita para o dia seguinte e estabelece-
mos que o animal seria castrado no decurso dos vários dias que per-
manecesse ao cuidado dela.
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Ao deixar o veterinário, sabia que me aguardava uma grande aven- 
tura. Criar um lince não seria uma façanha comum. Contudo, na es- 
trada para casa, lembrei-me de uma outra coisa, algo muito mais 
urgente: como é que ia dizer à minha mulher que tinha acabado de 
adotar um lince bebé?
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— Que tamanho vai ele ter? — perguntou a minha mulher, Chiaki, 
com genuína ansiedade.

— Um bocadinho maior do que um gato doméstico — respondi.
— Quanto é um bocadinho? — perguntou-me, visivelmente com 

uma ideia.
— Talvez o dobro — confessei, acrescentando depois: — Mas não 

penso que venha a ser tão grande.
— Ah — disse ela, de rosto vazio.
A minha mulher, nascida no Japão, não conhecia os linces. Parecia- 

-lhe estranho que se chamasse «Bob» a um animal1.
Expliquei-lhe que «bob» se referia à cauda normalmente truncada 

da espécie. Disse-lhe que a cauda do Trooper era mais comprida do que 
o habitual nos linces, mas não tão longa como as dos gatos domésticos.

Após um momento de silêncio, ela perguntou:
— Achas que ele pode morder alguém?
— Os linces não atacam pessoas, nem mesmo no meio selvagem. 

São muito tímidos. Como qualquer gato, pode caçar ratos, aves e  coelhos.  
Mas se lhe dermos uma boa comida de gato, talvez não precise de caçar.

— Posso preparar-lhe algum frango uma vez por outra — alvitrou 
ela com entusiasmo frouxo — e pode comer do mesmo peixe que eu.

1  O termo em inglês para lince-vermelho é bobcat, que poderia ler-se como «gato Bob». 
[N. do T.]

capítulo 3
começa a aventura

«Terá sempre sorte quem souber travar amizade  

com um gato desconhecido.»

Antigo provérbio americano
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— Tenho a certeza de que ele vai gostar — respondi. — É mesmo 
muito giro. Umas orelhas grandes, umas grandes patas e um focinho 
peludo. A veterinária teve de rapar-lhe o pelo para tratar as feridas, 
mas cresce outra vez antes do inverno. Ronrona e é brincalhão como 
qualquer outro gatinho. E, claro, é muito curioso.

A minha mulher e eu fomos criados de maneiras muito diferentes.  
Eu nasci em Louisville, filho de pais da classe média. A minha mãe 
era de Atlanta e tinha uma licenciatura. O meu pai, com diploma de 
ensino médio, cresceu numa pequena cidade do sul do Kentucky.

As minhas recordações mais antigas estão centradas no meu forte 
desejo de explorar a natureza arborizada do Kentucky, sobretudo as 
suas misteriosas grutas de calcário e os animais que habitam os luga-
res mais remotos. Esta pulsão de explorar foi, em parte, consequência 
de os meus pais me terem dado a conhecer histórias empolgantes de 
aventuras: O Último dos Moicanos, As Minas do Rei Salomão e Os Sete 
Pilares da Sabedoria.

Foi o meu pai quem primeiro me guiou pelo lado secreto da natu-
reza selvagem. Fanático da história do Kentucky, instruiu-me na arte 
da sobrevivência, com técnicas utilizadas pelos primeiros explorado-
res, como Daniel Boone e George Rogers Clark. Certa vez, o meu pai 
disse: «Quando chegares aos doze anos, terás de saber disparar com 
uma espingarda e lançar um machado de guerra.» Estava a falar a 
sério. Eu cumpri o objetivo, mas felizmente nunca precisei de usar  
o machado para nada senão para cortar lenha.

Quando cheguei à idade da universidade, tive de deixar de lado a 
exploração e concentrar-me em aprender a sobreviver num mundo  
de negócios. Formei-me na Universidade de Louisville, tendo pago 
as propinas a trabalhar na YMCA ao fim do dia e como nadador- 
-salvador no clube de campo local, nos períodos de verão. Sonhara 
seguir Medicina, mas não dispunha do dinheiro necessário nem de 
notas para ser admitido. Assim, depois de me licenciar, fui trabalhar no  
laboratório de um fabricante local de revestimentos industriais. Tanto 
a empresa como eu depressa percebemos que eu era um fraco quí- 
mico; a minha carreira não estava a chegar a lado algum. Depois, veio 
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o exército dos EUA e mudou a minha vida nos anos que se segui-
ram. Comecei a ter experiência abundante de vida em meio selva-
gem. O exército conseguia encontrar sempre lugares remotos para 
treino. Principiei como soldado raso, fui promovido a tenente um ano 
depois e cheguei ao fim com a patente de capitão. Regressei à minha 
antiga empresa industrial, só que desta vez na área comercial, o que 
era muito mais adequado para mim.

Foi-me atribuído o território de vendas do Iowa e, posteriormente, 
fui transferido para Chicago, onde sobrevivi a longos invernos muito 
frios. Contudo, o meu casamento não correu bem, pois a vida execu-
tiva, sempre a viajar e em eventos, exigia que eu passasse muito tempo 
longe dos meus três filhos. O equilíbrio entre a família e o emprego 
foi algo que eu não soube gerir devidamente. O divórcio acabou por 
separar-nos. A minha ex-mulher e os meus filhos mudaram-se para 
Phoenix e também eu ansiava por me mudar para um deserto, qual-
quer deserto, desde que fosse mais quente do que Chicago. Contudo, 
tive de permanecer no Norte por mais alguns anos, pois aquele rendi-
mento de executivo era necessário para me sustentar a mim e à minha 
família apartada, até que as crianças chegassem à maturidade. O exér- 
cito treinara-me em sobrevivência no deserto e eu afeiçoei-me a esse  
ambiente. Assim, um dia decidi tornar-me «executivo desistente», 
entreguei a viatura da empresa e prescindi de um belo salário e de 
despesas de representação, e pus-me a caminho de Las Vegas ao  
volante de uma velha carrinha. Las Vegas era então apenas uma cida- 
de pequena com 150 mil habitantes (hoje são mais de 2,6 milhões),  
situada no meio do deserto de Mojave. Jogo, espetáculos, vida dos  
clubes noturnos — nada me distrairia do meu novo objetivo, o de criar 
um negócio de excursões às paisagens do deserto. Quando discutia  
as minhas ideias com membros de uma empresa de excursões já  
estabelecida, fui apresentado a uma senhora solteira (também divor-
ciada) da minha idade. Foi assim que principiou a minha relação com 
Chiaki Keiko. 

O nome de registo dela era Chieko, mas eu tratei-a pelo pseudó-
nimo artístico, Chiaki, e muitas vezes por um diminutivo que lhe atri-
buí, «Chi». Tal como o gato que em breve adotaríamos, ela merecera  
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o título de «trooper». Sobrevivera a várias mudanças na sua vida, 
saindo de cada uma delas um pouco mais forte.

Chiaki cresceu na cidade de Saporo, no Japão, nos últimos dias 
da Segunda Guerra Mundial, sobreviveu aos bombardeamentos dos 
Aliados e, mais tarde, frequentou uma escola secundária católica diri-
gida por freiras alemãs que falavam inglês e japonês, além do alemão. 
Nesses dias, os civis japoneses tinham muito pouco que comer, visto 
o exército imperial ter tirado quase tudo ao povo, incluindo alimentos, 
para o esforço de guerra. Nos últimos momentos do conflito, o pri-
meiro encontro dela com os americanos deu-se quando vários solda-
dos entraram na casa da família, aparentemente à procura de alguém. 
Ela e os irmãos ficaram aterrorizados. No decurso da guerra, o exército 
imperial anunciara pela rádio que os soldados americanos violavam 
e assassinavam todas as mulheres e comiam as crianças. Contudo, 
ela percebeu que eles eram disciplinados, amistosos e inofensivos. 
Recordava-se de uma coisa bizarra: os bárbaros, como chamavam aos 
americanos, não tiravam os sapatos quando entravam em casa.

Talvez os americanos fossem bárbaros, mas ela em breve ficou 
a saber que eles tinham criado músicas belíssimas, como o swing, 
baladas e o jazz. Chiaki começou a cantar algumas canções americanas, 
não obstante na altura não compreender o significado de nenhuma 
palavra. As freiras da escola aperceberam-se de que Chiaki tinha uma 
bela voz e encorajaram-na a participar num concurso patrocinado  
por uma estação local de rádio. Ganhou talentosamente, a cantar  
«Too Young», a balada clássica de Nat King Cole. Aquilo valeu-lhe 
uma viagem a Tóquio, onde venceu mais competições a cantar clás-
sicos americanos na língua original. Foi um feito invulgar na altura. 
Muito poucos cantores japoneses sabiam cantar em inglês com distin-
ção. Chiaki não demorou muito a tornar-se uma das mais destacadas 
artistas das edições discográficas no Japão da década de 1960.

Alguns executivos da estação de rádio JOQR, de Tóquio, tiveram  
a ideia de um novo tipo de programa noturno de entrevistas e deba- 
tes. Quem, uma noite, sintonizou a JOQR ficou chocado ao ouvir a 
voz suave de uma mulher a discutir os seus sentimentos a respeito da 
vida, da aventura, do amor e dos homens. Pela primeira vez no Japão,  
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uma mulher abordava esses assuntos na rádio ao mesmo tempo que 
passava discos. O programa teve êxito imediato, com a já popular 
Chiaki Keiko como disc-jockey. Esta atuação fez com que fosse desco- 
berta pelos caçadores de talentos americanos, que a levaram a Las Vegas, 
onde foi contratada para atuar em diversos hotéis-casinos. Casou e  
Las Vegas tornou-se o seu lar. Infelizmente, o casamento falhou  
e Chiaki retirou-se da atuação profissional.

Já no começo da década de 1980, turistas japoneses acorriam em 
massa a Las Vegas. Muitos utilizavam os serviços de agências de via-
gens japonesas que tinham filiais em Las Vegas. E foi aí que conheci 
Chiaki, a trabalhar como guia turística e intérprete. Como a nossa 
relação se aprofundou, propus que criássemos um negócio de excur-
sões, mas ela pensava avisadamente que um tal empreendimento não 
seria bem-sucedido a menos que tivéssemos uma ideia verdadeira-
mente ímpar para atrair clientes. Enquanto guia, acumulara um vasto 
conhecimento dos artigos de recordação que os japoneses mais dese-
javam. Incluíam-se entre eles objetos de design, cintos de cabedal, 
malinhas de mão e carteiras. No entanto, também compravam artigos 
invulgares para levarem para os seus parentes e amigos.

Com fundos limitados, abrimos uma pequena loja de recordações 
que vendia embalagens de carne seca (os clientes costumavam com-
prar uma dúzia cada) e objetos de design que adquiríamos em arma-
zéns de desconto e revendíamos a preços de retalho. O nosso volume 
de compras era tão grande que agentes comerciais dos fabricantes de 
algumas dessas mercadorias acabaram por nos encontrar, concede-
ram-nos crédito e venderam-nos novos artigos a preço de grossista. 
Os nossos lucros dispararam e ficámos em condições de transferir 
a nossa loja para um dos mais importantes hotéis da maior avenida 
comercial de Las Vegas. O horário era exaustivo, mas estávamos a 
fazer algo que adorávamos — trabalhar com pessoas. Ficávamos mui-
tas vezes na loja até à hora de fecho, às duas da manhã.

A partir do momento em que nos conhecemos, formulei um plano 
para apresentar gradualmente a Chiaki o estranho, mas belo, deserto 
de Mojave. Fui-lhe fornecendo pequenas doses de informação sobre 
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as plantas e os animais, e levei-a lá, para que pudesse ver, cheirar e ter 
a perceção da sua beleza rude. Ela acabou por se apaixonar por aquilo, 
como acontecera comigo.

A princípio, pensei que ela poderia estar a representar o papel da 
boa mulher japonesa ao apaziguar-me com um entusiasmo fingido. 
Descobri, no entanto, que ela apreciava verdadeiramente a liberdade, 
a paz e o silêncio — para já não falar no ar puro — do nosso lar no 
deserto.

Em conjunto, lemos tudo o que conseguimos encontrar sobre o  
Mojave, o que viria a revelar-se uma importante mais-valia para o nosso  
empreendimento como guias turísticos. Ficámos a saber que o Mojave 
é um dos três Grandes Desertos, como são chamados, dos Estados 
Unidos, cobrindo toda a região sul do Nevada e o sudeste da Califórnia, 
e prolongando-se para o norte do México. Começou a formar-se há cerca 
de 250 milhões de anos, quando o que é agora o sul do Nevada emer-
giu do mar pouco profundo. Dunas de areia, resultantes de ventos 
violentos, formaram-se há 180 milhões de anos e fossilizaram-se em 
arenito. Este arenito adquiriu frequentemente os contornos de forma-
ções rochosas espetaculares. Seguiram-se transformações dinâmicas, 
com a crosta terrestre a enrugar-se, a fraturar e a abater-se, muitas 
vezes com intervenção de atividade vulcânica. Por fim, há cerca de  
15 mil anos, a terra estabilizou na paisagem desértica que hoje vemos. 
O Mojave é conhecido como «deserto elevado», visto que a maior 
parte dele está a mais de 600 metros acima do nível do mar. A única 
exceção é a zona do Vale da Morte, que nalguns lugares, está ao nível 
do mar ou mesmo abaixo dele.

Os primeiros europeus a entrar no Mojave foram os espanhóis. 
Em 1604, Don Juan de Salazar y Oñate encabeçou uma expedição em 
busca de ouro pelo rio Colorado acima e encontrou uma nação de 
nativos americanos de grande estatura e forte compleição que se auto-
denominavam macave («o povo que vive junto ao rio»), de que deriva 
a palavra «Mojave».

Há quem fique surpreendido ao saber da existência da grande 
variedade de vida selvagem que tem o deserto de Mojave por lar. 
Sobreviver neste ambiente severo exige uma estratégia especial para 
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encontrar água e esquivar-se aos picos de calor. Corujas e morcegos 
só estão ativos de noite, quando as temperaturas são mais baixas. 
Criaturas como lagartos, serpentes, roedores e insetos estão ativos nas 
primeiras horas da manhã e ao anoitecer, procurando abrigo em covis 
frescos durante o calor do dia.

Alguns animais evoluíram fisiologicamente, desenvolvendo a ca- 
pacidade de regular a temperatura corporal. As lebres do deserto, 
por exemplo, têm grandes orelhas raiadas com pequenos vasos san-
guíneos que possibilitam que o ar arrefeça o corpo enquanto circula. 
Em áreas mais elevadas, veados-mula e carneiros selvagens con-
seguem sobreviver com suprimentos limitados de água. Predado- 
res como o coiote, a pequena raposa-do-deserto, a raposa-cinzenta, 
o lince-vermelho, o leão-da-montanha (também chamado puma) e o 
texugo do deserto bebem água quando disponível, mas não depen-
dem dela, pois a humidade das presas que comem, como pequenos 
roedores e aves, satisfazem as suas necessidades. Todos estes ani-
mais repousam durante a maior parte do dia, caçando ao crepúsculo 
e à alvorada.

As aves que são reconhecidamente carnívoras — como o búteo-
-de-cauda-vermelha, a águia-real e o papa-léguas — caçam durante 
o dia. Pensa-se que o corvo será o omnívoro mais bem-sucedido dos 
céus do deserto.

Os cavalos selvagens, habitualmente chamados mustangs, e os 
burros, que foram introduzidos na região pelos primeiros conquista-
dores espanhóis, migraram para norte, onde há mais alimento natural 
e água. No entanto, ainda se veem alguns a deambular pelo Mojave.

O réptil dócil conhecido por tartaruga-do-deserto passa a maior 
parte da sua vida em covis subterrâneos para escapar ao clima agreste 
do verão e do inverno. Esta tartaruga, que goza de proteção governa-
mental, é o maior réptil do deserto de Mojave e é vegetariana, com 
uma predileção especial por flores.

Através da nossa pesquisa, no decurso desse primeiro ano do 
nosso casamento, a Chi e eu aprendemos os nomes da maioria das 
plantas do deserto, identificando as que eram seguras para comer  
e as que não o eram. A minha pequena biblioteca de livros sobre 
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sobrevivência no deserto forneceu o conhecimento básico de que 
necessitávamos. Eu não tinha planos para submetermos toda aquela 
educação à prova da prática. Era simplesmente algo bom de saber e 
deu-nos uma maior ligação ao deserto. Agora eu ia precisar da ajuda 
dela para criar um gatinho selvagem que ainda não aprendera a caçar 
ou a encontrar água.

— Bem, é melhor arranjarmos-lhe alguns brinquedos — disse  
a minha mulher — e um poste arranhador para ele trepar.

O meu argumento de venda estava a funcionar. Ou talvez fosse 
simplesmente o facto de eu ter uma mulher muito afetuosa e com-
preensiva que, como eu, era propensa à curiosidade por todas as coi-
sas da natureza.

Não tínhamos animais de estimação e os nossos filhos já eram 
crescidos. Éramos só nós os dois. Assim, tendo decidido que criar 
o Trooper era uma espécie de filho substituto, lançámo-nos numa 
embriaguez de compras, adquirindo, entre outras coisas, uma gateira 
(que tive de alargar ao fim de dois meses); uma caixa para areão (que 
ele nunca usou, preferindo a largueza do ar livre); e uma gaiola de 
transporte feita em aço que garantia aguentar um animal de 20 qui-
logramas.

Encorajei a minha mulher a pensar no Trooper como um gato vul-
gar e a dizer a toda a gente que perguntasse que ele era um gato vadio. 
Um gato vadio muito grande.

Felizmente, o meu horário de trabalho permitia-me visitar o Trooper 
todos os dias e estar um bocado com ele. Ele parecia reconhecer-me 
logo que eu entrava na sala e ronronava quando lhe acariciava a cabeça 
através das grades.

Veio por fim o dia de o levar para casa. Claro que eu estava ner-
voso. Apesar de toda a minha pesquisa sobre linces e felinos em geral, 
e das muitas conversas com o pessoal da clínica veterinária a respeito 
do comportamento do Trooper, mantinha-me incerto quanto ao que 
seria de esperar quando ele chegasse a casa. 

Antes de ele ter alta, tive uma consulta com a Dra. Marg.
— Devo dizer-lhe, Sr. Johnson, que o seu Trooper é mesmo muito 

querido do nosso pessoal — disse-me a Dra. Marg. — Para nossa 
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surpresa, ele é muito afetuoso e gosta que lhe toquem. Podemos 
pegar nele e levá-lo para outro lado, mas não gosta que o segurem 
mais do que alguns segundos, o que não é invulgar. Os animais sel-
vagens, quando jovens, podem gostar da nossa atenção, mas a nossa 
afeição é-lhes estranha, e serem levantados do chão fá-los sentirem-se 
inseguros.

— Ele ruge quando fazem isso? — perguntei.
— Um bocadinho. Mas sobretudo escoiceia. Não se esqueça disso, 

que aquelas garras são perigosas. Pode parecer estranho, mas estou 
um bocadinho invejosa — declarou ela com um largo sorriso. — Vai 
ter a seu cargo uma boa experiência educativa. Quem me dera ser 
eu a criar o Trooper, só que tenho o meu trabalho aqui. Mas tenciono 
acompanhar o seu progresso com o Trooper.

— É verdade — respondi. — A minha mulher e eu discutimos  
a nossa… experiência. Decidimos que nos encontramos a meio cami-
nho com o gato. Vamos tentar domesticá-lo, mas com muito poucas 
restrições, o que significa que, no essencial, ele fará o que quiser.

A Dra. Marg soltou uma risadinha.
— Isso vai ser interessante. Segundo a minha enfermeira, o Trooper 

sabe quando o senhor entra aqui. Ouve a sua voz antes dela e com-
prime o focinho contra as grades, com as orelhas espetadas para a 
frente.

— Talvez ele saiba quem o salvou — disse eu.
— Sim, sem dúvida. Vai perceber que os felinos são grandes obser-

vadores. Reconhecem o som dos seus passos, o som do motor do seu 
carro e aprendem os seus hábitos e horários, quando acorda e quando 
vai dormir. Por instinto, ele seria um caçador de alvorada e crepús-
culo, mas será levado pela curiosidade a ajustar-se ao seu horário.

— Preocupa-me a que ponto ele vai ficar irritável — confessei. 
— Li que a maioria dos animais selvagens exibe um comportamento 
nervoso.

— É demasiado cedo para saber. Como todos os gatinhos, vai ma- 
nifestar curiosidade por tudo. É assim que eles aprendem. O cerebro-
zinho deles regista tudo. Em certa idade, os gatinhos aprendem mais 
depressa do que os humanos. Pensamos que a inteligência inicial  
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deles pode equivaler à de um humano com três ou quatro anos.  
Não podem fazer perguntas, por isso têm de aprender por experiên-
cia. Como qualquer criança, ele vai precisar de dormir muito. E vai 
aprender até a conhecer os seus estados de espírito. Se estiver triste, 
não vai conseguir escondê-lo do seu gato.

— A sério? — perguntei vacilante.
— Sim. E, ao contrário dos humanos, os gatos não guardam res-

sentimentos. São as criaturas mais indulgentes do planeta.
— Bem, espero não precisar de vir a pedir-lhe perdão — declarei.
— Quando estiver a registar as suas observações, Sr. Johnson, 

gostaríamos de saber mais acerca da visão dele. Não sabemos se a 
medicação tem algum efeito adverso nela. Fique a saber que a maioria 
dos felinos tem um ângulo de visão de 285 graus. O Trooper pode ter 
ainda mais. Pode não lhe ser fácil avaliar isto.

— Vou estar atento a alguma coisa invulgar.
— O mesmo para o som — continuou ela. — Os felinos ouvem 

sons a frequências muito mais elevadas do que nós, cerca de cinco 
vezes mais elevadas.

Fez uma pausa para ler as notas que tinha na prancha.
— Ele levou todas as vacinas e fez os testes sanguíneos necessá-

rios. Entregam-lhe a papelada e a etiqueta da vacina da raiva na rece-
ção. Espero que não tenha objeções, mas inserimos-lhe um chip de 
localização subcutâneo, para poder ser notificado se ele se perder e 
for encontrado.

— Ainda bem que o fizeram.
— Mais uma coisa. O Trooper deixou-nos a todos surpreendidos 

ontem ao fim do dia, quando estávamos a fechar a clínica.
— Ah sim?
— Bem, já sabe que ele ronrona. Ele vai emitir vários sons e alguns 

podem ser bastante aterradores. Quando estávamos a fechar ontem à 
noite, ouvimos um grito estridente. Regressámos precipitadamente 
e encontrámos o Trooper pacificamente sentado ao lado da tigela da 
comida. O guincho de um lince pode ser dez vezes mais sonoro do 
que o de um gato doméstico, e o rugido deles é ainda mais feroz. 
Combinam-nos muitas vezes com uma variedade de silvos. Tal como 
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os cães de caça novinhos ladram ou uivam para se ouvir a si mesmos, 
o Trooper descobriu que conseguia ser estridente e decidiu praticar 
por razão nenhuma. Talvez queira informar os seus vizinhos e dizer- 
-lhes que não se assustem.

— Vou prepará-los — disse eu. — Tencionamos mudar-nos para 
um lugar com mais terra dentro de menos de um ano. É um rancho 
pequeno com muitas árvores e espaço.

— Excelente. Mas não esqueça de que, se ele se tornar demasiado 
problemático, deve trazer-mo e voltamos a reintroduzi-lo no meio 
natural. Dentro de um ano ele já vai estar suficientemente forte para 
sobreviver. Mas se deixarmos passar demasiado tempo, as aptidões 
naturais dele para caça podem atrofiar-se e isso será perigoso para ele.

Quando eu estava a assinar os formulários da alta na receção, uma 
jovem enfermeira entrou no átrio com a minha gaiola de transporte.

— Vamos ter saudades deste menino — disse ela, com um sorriso 
alegre.

— Eu trago-o a visitar-vos.
O Trooper manteve-se em silêncio até eu pôr o motor do carro a tra- 

balhar, momento em que soltou uma sucessão de rosnadelas e sacudiu 
violentamente a gaiola. A minha voz não teve o condão de o acalmar. 
Todavia, no momento em que estacionámos à entrada da nossa casa  
e desliguei o motor, ele apaziguou-se de novo.

A Chi estava sentada no sofá com as mãos entrelaçadas enquanto 
aguardava calmamente. Não parecia entusiasmada com o que estava 
para acontecer. Múltiplas preocupações atravessaram-me o espírito.

Iria o gato saltar da gaiola e atacar-nos? Mesmo pesando apenas 
uns três quilos e meio, as garras afligiam-me. Dispararia a correr por 
entre as portas envidraçadas que a Chi deixara abertas? Pelo menos, 
eu sabia que ele não podia escapar-se do nosso pequeno jardim das 
traseiras, porque estava totalmente vedado por um muro de tijolo 
demasiado alto para ser escalado por um gatito.

Destranquei a gaiola devagarinho, sustive a respiração e levantei 
suavemente o topo. Durante alguns instantes, o Trooper ficou sentado 
imóvel, a olhar para mim. Depois pôs a cabeça de fora da gaiola para 
inspecionar visualmente o estranho mundo que o rodeava. Os olhos  
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pousaram-se numa tigela com alimento seco para gato que a Chi pu- 
sera no chão da cozinha. O nariz dele contraiu-se e ele saltou gra- 
ciosamente da gaiola e correu para a cozinha. O som do granulado  
a quebrar-se informou-nos de que ele o aceitara.

Os olhos dele viram então algo no jardim e ele precipitou-se pela 
porta aberta, atravessou a pequena ponte de madeira sobre o lago 
estreito com peixes e rastejou rapidamente para o meio de um maciço 
de bambus num canto do pátio. Permaneceu escondido algures nesse 
aglomerado verdejante durante mais de duas horas, enquanto a Chi 
e eu discutíamos o que fazer de seguida. Decidimos que era melhor 
esperar simplesmente e ver se o Trooper voltava para jantar. Contudo, 
eu não conseguia pensar ainda em comida. Sentia o estômago revi-
rado quando me sentei e fiquei de olhar fixo no jardim, a tentar conter 
a minha preocupação com o nosso misterioso animal de estimação.
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