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Certo dia, Jonathan chegou a casa, vindo do trabalho, e descobriu 

os cães a falarem acerca dele.

Os cães nem sequer eram dele.

— Só alguns meses, seis no máximo? Não tenhas medo de que isto 

mude o teu estilo de vida — advogou o seu irmão. — Leva-os à rua  

antes de ires para o trabalho e, novamente, quando chegares a casa, 

ao fim da tarde. São uns cães ótimos e não te estragarão a casa. A sério, 

vais adorá-los.

James (tipicamente, tinha de ser dito) minimizara a natureza da 

tarefa. Nem uma só vez mencionara os traços bizantinos das vidas 

interiores dos seus cães, as dificuldades práticas e espirituais de tomar 

conta de outros seres sensíveis, o intenso e constante escrutínio a que 

Jonathan agora estava sujeito.

Jonathan desejava muito que os cães fossem felizes, mas isso 

estava a revelar-se mais complicado do que passeios e ossos.

Sissy caminhou ao seu lado e sentou-se aos seus pés, olhando ansio- 

samente para a sua cara, como se procurasse a chave para o seu 

futuro. Emitiu um ganido suave, um ruído suplicante que podia sig-

nificar qualquer coisa — tenho fome, preciso de mais amor, ficamos 

aborrecidos o dia inteiro aqui, por favor, entrega-nos as rédeas da tua 

vida, para que te possamos organizar.
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Jonathan olhou-a fixamente. As rédeas da sua vida? Teria a sua vida, 

sequer, rédeas? E, se tivesse, seria sensato entregá-las a um cão?

Apontou para a cama dela.

— Deita-te — disse ele. — E para de me confundir com opções 

filosóficas impossíveis.

Agora, ela tinha as costas viradas para ele, tal como Dante, e tinham 

as cabeças encostadas. Ahhh, poderia ele ter pensado outrora. Mas, 

agora, semicerrou os olhos na direção deles, ansioso. Estariam a cons- 

pirar para tomarem conta da vida dele? E, nesse caso, como?

Ele tinha de admitir que era agradável ser recebido com entusiasmo 

quando chegava a casa, vindo de um dia difícil na labuta da publici-

dade. Os longos passeios substituíam as idas ao ginásio, a facilidade 

que os cães tinham em dormir acalmava-o, e as pessoas paravam-

-no na rua para admirarem o seu excelente gosto quanto a animais 

domésticos. A princípio, ele argumentava, dizendo que os cães per-

tenciam ao seu irmão que estava no Dubai, mas, passado algum tem- 

po, limitava-se a dizer:

— Obrigado. — E: — O seu cão também é bonito — mesmo 

quando o cão não o era, particularmente.

Mas, ultimamente, algo mudara na sua relação com eles. Sentia 

que eles desaprovavam o seu estilo de vida.

O que era bastante justo. Ele também o desaprovava.

Jonathan olhou para cima e viu os críticos à porta, à espera. Estava 

na hora do passeio. Pelo menos, tinha um parque. Em Nova Iorque,  

a maior parte dos proprietários de cães tinha de andar quilómetros 

para descobrir um, ou de contratar alguém para transportar os seus 

cães até ao Central Park. Esse fora um dos fatores decisivos para James.

— Tens um parque para cães praticamente do outro lado da rua! 

Não é uma sorte?

Que sorte que era, ponderava Jonathan, embora, agora, fosse dema- 

siado tarde para mudar de casa. Virou a gola do casaco para cima, 

caminhou, com dificuldade, os três quarteirões até ao Tompkins Square 

Park, à chuva, soltou as trelas e lá foram eles, a correr, pulando de 
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alegria, cheirando outros cães e apropriando-se de bocados de comida 

descartada. Jonathan encostou-se a uma árvore, para se abrigar.

Pensou acerca do trabalho, enquanto os cães brincavam com os seus  

amigos, até que reparou que tinham parado de fazer travessuras e  

que estavam quietos, olhando-o com um ar deprimido. «O James 

atirava-nos sempre uma bola», diziam as suas expressões. «Ele brin-

cava às escondidas e apresentava-nos a outros cães.»

Jonathan retribuiu-lhes o olhar fixo. O que queriam? Agora, os cães 

precisavam de apresentações? O que é que acontecera ao cheirar dos 

traseiros? 

— Vão cheirar um traseiro — disse ele, acenando na direção da 

matilha fervilhante. — Tratem da vossa própria vida social. Sejam 

independentes.

Um homem mais velho, com um husky e um grande chapéu de 

chuva de golfe azul, virou-se para olhar para ele.

— Diga-lhes isso — disse ele. — No meu tempo, cheirávamos os 

nossos próprios traseiros.

A chuva parou. Sissy trotou em direção a uma versão minúscula 

de um cão estrangeiro, que apareceu vinda do gulag1 dos cães peque-

nos. Era uma coisa felpuda e ruiva, saída diretamente da fábrica de 

brinquedos da Mattel. Ao pé daquela bola de pelo, um weimaraner 

com uma expressão muito sofrida usava um fato para a chuva acol-

choado, de caxemira cor-de-rosa clara e verde, com botas e um capuz 

a condizerem.

Porque é que as pessoas achavam que os cães queriam usar rou-

pas? A dona do weimaraner encarou-o e ele perguntou-se se estivera 

outra vez a pensar em voz alta.

— Belo cão — disse, com um sorriso, mas a mulher virou-lhe as 

costas.

Viu o olhar de Sissy. Que raio de vida era aquela para um cão? Talvez 

os seus cães odiassem Nova Iorque, com a sua ênfase nas marcas,  

1 Campo de trabalhos forçados da antiga União Soviética. [N. do T.]
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no dinheiro e no aprumo. Talvez desejassem viver numa quinta, onde  

pudessem correr e brincar e ser úteis. Mas não era verdade que, em  

Nova Iorque, os cães, e os gatos, e os ratos, e os esquilos, e as aves,  

e os humanos se adaptavam, suficientemente bem, à vida? Anda- 

vam pelas ruas, comiam excelente comida, estavam ótimos, pen-

sou Jonathan. Não estavam? A sua própria vida não era má. Saído, 

havia pouco, da escola de artes, era redator de publicidade júnior na 

Comrade, tinha o seu próprio apartamento e uma namorada que 

não era nada de se deitar fora, chamada Julie Cormorant. Os cães 

deveriam admirá-lo.

— Venham! — gritou ele.

Sissy aproximou-se aos pulos e Dante fez questão de se despedir 

elaboradamente da bola de penugem ruiva, antes de se virar e trotar 

lentamente para junto do seu guardião legal. Enquanto Jonathan se 

dobrava para prender a trela de Sissy, a spaniel olhou-o nos olhos, 

com uma expressão de profunda compaixão. Dante levantou a sua 

pata, genericamente na direção do pé de Jonathan.

— Ei! — rosnou Jonathan e, após uma hesitação momentânea,  

a matilha partiu em direção ao seu apartamento num terceiro andar.

Os céus abriram-se a meio quarteirão de casa, pelo que chegaram 

todos ensopados.
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Durante as suas primeiras cinco semanas em Nova Iorque, 

Jonathan viveu no sofá do seu melhor amigo.

— Estás a brincar comigo? — disse Max, atirando um par de len-

çóis mais ou menos limpos para cima das almofadas de bombazina 

azul. — Ficaria mortalmente ferido se ficasses no Four Seasons.

— Um dia, recompensar-te-ei.

Max deu-lhe uma palmada no ombro.

— Non necessario, amigo. Mi casa es tu casa.

— Muchas castanholas, companheiro.

Max vivia em Bed Stuy, num apartamento de uma assoalhada que 

partilhava com qualquer namorada jeitosa com que calhasse andar 

a sair na altura. O sofá não incomodava Jonathan, era suficiente-

mente confortável, e Max era o guia perfeito para quem vivia em 

Nova Iorque pela primeira vez, dado o seu conhecimento íntimo 

de todos os bares entre Harlem e Canarsie, já para não falar da sua 

firme determinação em conseguir um emprego para Jonathan na 

Comrade, o seu próprio local de trabalho.

— Amanhã, tens uma entrevista às 10h30 — disse ele. — Está 

tudo combinado com o Ed. Enviei-lhe uma mensagem subliminar, 

murmurando o teu nome sempre que estamos na mesma sala, pelo 

que neste momento ele acha que Deus deseja que ele te contrate.
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— Achas mesmo que o fará? Não preciso de ter algumas aptidões?

— Não.

Max virou a sandes de queijo que estava a fritar.

— A parte difícil será convencê-lo de que és um génio que é tempe- 

ramentalmente incapaz de causar problemas. Tudo o que nós fazemos  

é completamente óbvio, disfarçado com um monte de marketing para 

parecer muito complicado.

Jonathan resignara-se a responder a anúncios online durante sema- 

nas, a ir a entrevistas para empregos que não existiam, a aceitar está-

gios em start-ups cuja única promessa era não pagarem. Um pouco 

de method acting2 tinha de ser mais fácil do que isso.

Na manhã seguinte, vestiu a sua melhor camisa, as suas calças de 

ganga menos desbotadas, e dirigiu-se a Tribeca de metro com Max.

A entrevista foi curta.

— Ei, Johnny! — saudou-o Ed, com um entusiasmo que se esten-

deu a um abraço afetuoso, embora fosse do seu irmão mais novo, 

Ben, que Max e Jonathan tinham sido amigos na escola. — Como é 

que tens passado? É ótimo ver-te. Então, Max, diz-me que serás um 

trunfo para a empresa. É verdade?

Ainda em modo cordial, Jonathan foi apanhado de surpresa.

— Bem — começou ele, olhando nervosamente para os cerca de 

20 empregados em open-space que o espreitavam. Inclinou-se para 

Ed e sussurrou: — Referes-te a esta empresa?

— Sim. Vamos montar o espetáculo aqui mesmo.

Ed sorriu de maneira forçada e assustadora. Max encontrava-se 

atrás do patrão, acenando com a cabeça, de modo encorajador.

Jonathan pigarreou.

— Bem… hum… orgulho-me das minhas capacidades de resolu-

ção de problemas. Sempre trabalhei bem em equipa…

Passados segundos, apercebeu-se de que perdera o interesse de 

Ed, e Max passou o dedo pela garganta.

2  Conjunto de técnicas para atores, teorizadas, sobretudo, por Lee Strasberg e Stella Adler. 
[N. do T.]
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Está bem, pensou ele. Baixando a voz meia oitava, recomeçou:

— Gosto de pegar num problema pela jugular e estrangulá-lo até 

morrer, de lhe atacar o baixo-ventre macio, de meter as mãos dentro 

do sacana e arrancar-lhe os pulmões.

Aquilo pareceu reconquistar a atenção de Ed, embora, para dizer a 

verdade, a linguagem não fosse dele. Um dos seus colegas de quarto, 

quando era caloiro, provinha de uma família de pistoleiros e assas-

sinos de veados do Kentucky, e falava, quase exclusivamente, com 

metáforas homicidas.

Ed acenou com a cabeça.

— Parece-me que posso aprender muito contigo, Ed. Sempre te 

tive como um modelo a seguir.

Ed era alguns anos mais velho do que Jonathan e Max. Quando 

eram miúdos, nenhum deles gostava muito de Ed e ninguém no seu 

perfeito juízo o admirava.

— Não procuro protagonismo, nem montes de dinheiro — afir-

mou, firmemente, Jonathan. — Trata-se de abrir o tórax e de agarrar 

os tomates, de captar a essência daquilo que representamos. É isso 

que me faz pulsar.

Tudo para além do tórax fora ideia de Max; tinham ensaiado aquilo 

na noite anterior. Jonathan mal sabia o que estava a dizer.

Começou a sentir-se ligeiramente desesperado.

— Ed, com toda a franqueza, não há nenhum emprego em Nova 

Iorque que eu preferisse ter.

Seguiu o percurso dos olhos de Ed até a uma rapariga de cabelos 

escuros, com um vestido justo, que lhes acenava com uma pasta.

— Magnífico, está bem, ótimo — disse Ed, tendo-se esquecido 

do que Jonathan estava a dizer ou da razão para isso.

— Hum, dás-me uma resposta em breve?

Jonathan não queria parecer insistente, mas não sabia bem se pode-

ria ficar mais um mês no sofá de Max. Não obteve qualquer resposta 

de Ed, que se tinha virado, hipnotizado, para seguir a rapariga de 

cabelos escuros, novamente na direção do seu escritório.
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Max apareceu ao seu lado.

— Toda a gente aqui está comovida. Diria que caçaste um tubarão 

dos grandes.

— A sério?

Max encolheu os ombros.

— Chama-lhe intuição feminina. Vamos dizer aos Recursos 

Humanos para te prepararem um contrato. Temos de malhar o ferro 

enquanto está quente. Amanhã, o Ed não se lembrará de quem tu és.
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Jonathan passou as duas semanas seguintes a procurar loucamente 

um sítio acessível onde morar. Após vários dias infrutíferos a esqua- 

drinhar Brooklyn, respondeu a um anúncio de um apartamento no  

Lower East Side, que já estava arrendado quando lá chegou. Entrou 

numa loja de alimentação saudável ali ao pé, exatamente quando um  

homem careca, de meia-idade, de fato cinzento-claro, afixava um anún- 

cio no painel de informações. Jonathan esperou que ele saísse, leu 

o anúncio, arrancou-o do painel e correu atrás dele, pela rua abaixo.

— Olá! — gritou. — Desculpe! Estou interessado no apartamento.

O homem fez uma careta.

— Isso é que foi rápido.

— Posso vê-lo agora?

O homem encolheu os ombros e examinou-o. Jonathan sorriu, insi- 

nuantemente.

— Está bem — disse o homem, por fim. — Porque não? É uma 

casa bonita.

Abanou a chave na porta da rua de um edifício perto da esquina da 

Avenue C. Frank («Francis Joseph, como o Arcebispo3») apontando 

as saídas de emergência a Jonathan, com orgulho:

3 Francis Joseph Magner (1887–1947), prelado norte-americano da Igreja Católica. [N. do T.]
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— Cumprimos todos os regulamentos, ao milímetro.

Subiram ao terceiro andar, onde Frank abriu a porta do aparta-

mento 3D e conduziu Jonathan para o interior. Toda a casa estava 

pintada de vermelho-escuro com frisos dourados, mas, se semicer-

rássemos os olhos e a imaginássemos pintada de branco, não era 

nada má. A sala de estar era grande e ensolarada, o quarto e a kitche-

nette eram pequenos mas satisfatórios, e a casa de banho tinha os 

azulejos pretos e brancos originais, isto para não falar nas paredes 

cor de sangue coagulado, mas, de uma maneira geral, Jonathan não 

conseguia acreditar na sorte que tivera. Um apartamento de uma 

assoalhada, acessível e com um tamanho decente, em Manhattan? 

Mais depressa esperava descobrir um unicórnio.

— Importa-se que o pinte?

— Desde que o faça bem.

Alugou-o imediatamente e fecharam o contrato com um aperto 

de mão e quinhentos dólares saídos da caixa de multibanco mais 

próxima.

Jonathan sentiu que não tinha outra hipótese que não fosse con-

fiar num homem que fora batizado com o nome de um arcebispo.

— Preciso de uma renda e do mês de caução à cabeça — disse 

Frank. — Recebe um aviso com 24 horas de antecedência quan- 

do eu voltar a precisar da casa para o meu amigo. Não há contrato. 

Por si, está bem?

Jonathan hesitou.

— Vinte e quatro horas?

— Repare… — Frank falou lentamente, como um homem que expli- 

cava o funcionamento do mundo a uma criança pequena. — É, mais 

ou menos, uma situação especial.

Com um súbito lampejo de discernimento, Jonathan percebeu que  

o amigo de Frank se encontrava, presentemente, num alojamento pago  

pelo governo federal e que podia ser libertado a qualquer momento. 

Interrogou-se acerca de porque é que o amigo fora para a prisão e teve  

esperanças de que não fosse pelo homicídio de um antigo inquilino.
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Fechou os olhos. Levaria menos de 15 minutos a ir de bicicleta 

para o trabalho.

— Está bem — disse.

No dia seguinte, entregou o resto do depósito e Francis Joseph 

entregou-lhe as chaves. Jonathan não conseguia parar de rir. Aquela 

era a vida que ele imaginara desde que se conseguia lembrar, uma 

vida de empregos fáceis e apartamentos baratos em Manhattan, de 

negócios misteriosos que lhe caíam no colo porque o Universo o tinha 

escolhido a ele.

Pintou tudo de branco. O quarto só tinha espaço para um colchão 

de casal sobre caixotes de garrafas de leite e para uma pequena 

cómoda para as suas roupas, mas ele não se importava. Comprou 

o colchão na Dream Shack da esquina, descobriu um sofá de pele 

velho e uma cómoda de criança na Craigslist, aproveitou o dia de 

recolha de monos para resgatar da rua uma mesa de centro, e com-

prou uma prancheta de desenho em segunda mão para o canto 

da sala de estar. Os pais dele doaram-lhe uma mesa de fórmica 

quadrada e vermelha, dos anos cinquenta, que estava de novo na 

moda, e havia suficientes estantes encastradas para a sua coleção 

de banda desenhada e para o seu próprio arquivo pessoal inédito. 

Era perfeito.

De então em diante, todos os meses, recebia o recibo da renda escrito  

a esferográfica vermelha num pedaço de papel pautado rasgado de um 

bloco de apontamentos. Não era exatamente o procedimento regula- 

mentar, mas funcionava suficientemente bem. Jonathan apercebeu-

-se de que a conta na qual depositava o dinheiro da renda mudava a 

cada dois recibos, mas, desde que não tivesse de lidar pessoalmente 

com ninguém, estava tudo bem. Se estava a subalugar uma espécie 

qualquer de esconderijo da máfia, enquanto Lefty Gambino4 cum-

pria a sua sentença, supunha que um pouco de distância não era 

uma coisa má.

4 Composição a partir dos nomes de dois mafiosos célebres. [N. do T.]
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Semana após semana, aguardava que lhe dissessem que o negócio 

terminara, mas, no dia 15 de cada mês, o papel pautado aparecia-lhe 

na caixa de correio. Talvez o Lefty, afinal de contas, não se andasse  

a revelar um prisioneiro assim tão exemplar.

Começou a pensar no 3D como o seu lar.

Agora que os cães se tinham mudado para lá, a casa estava ainda 

mais acolhedora. Jonathan perguntava-se porque é que as pessoas 

diziam sempre que as plantas e os aquários faziam com que uma 

casa parecesse um lar, quando dois cães eram como uma família pré- 

-fabricada, sem a raiva. Sissy adorava a sua cama mole, ao passo que 

Dante preferia o sofá, que lhe proporcionava o máximo conforto e 

altura, além de vista para o apartamento do outro lado da rua, pom-

bos a aterrarem no parapeito da janela e a ação da rua lá em baixo.

Jonathan estudou manuais de instruções de cães. «Os border collies 

contam-se entre os cães mais inteligentes», começava o primeiro livro, 

«e só estão verdadeiramente felizes quando empenhados numa mis-

são ou numa tarefa.» O livro desenvolvia extensamente este assunto: 

blá-blá ovelhas, blá-blá instinto de pastoreio, lembrando-o, no final, 

de que «até o border collie mais inteligente procurará em si liderança 

e orientação». Olhou de relance para o seu próprio collie, que parecia 

completamente indiferente à liderança e à orientação, mas modera-

damente interessado em filmes antigos.

Havia qualquer coisa em Dante. Jonathan não conseguia dizer o 

que era, mas, passada apenas uma semana a viver lá, o collie tinha um  

inegável ar de chefe. Não, não era exatamente de chefe. Era de presi-

dente do conselho de administração.

Continuou a ler.

«Os border collies preferem uma vida ativa, com responsabilidades e 

autonomia nas tarefas, por modo a cumprirem o seu destino genético.»

Impressionou-o o facto de Dante poder exigir autonomia nas tare-

fas, o que quer que isso fosse, e também o de ter um destino gené-

tico. Jonathan supunha que, também ele, tinha um destino genético, 

muito embora não fizesse ideia de qual fosse. Estava ansioso por 
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ajudar Dante a cumprir o seu destino e, conquanto não estivesse dis- 

posto a adquirir uma ovelha a sério, conseguira encontrar um cor-

deiro a pilhas que corria pelo apartamento, parando, ocasionalmente, 

para dar uma cambalhota. Dante limitava-se a olhar fixamente para 

Jonathan e a pestanejar lentamente.

Sissy, por contraste, seguia-o por ali, olhando-o com amor e, às 

vezes, deitando-se, simplesmente, ao seu lado e lambendo-lhe o pé. 

Talvez o destino genético dos spaniels fosse menos exigente.

Ele gostava de ter cães, gostava de toda a atmosfera de um tipo-

-jovem-e-moderno-com-cães. Gostava da companhia. Ainda estava 

há pouco tempo em Nova Iorque e toda a gente parecia estar sem-

pre apressada para ir a qualquer sítio interessante, para comprar 

mobiliário de design e o tipo certo de sapatos, para ir a inaugurações 

de exposições, para cultivar amizades coloridas. Ter cães era uma 

espécie de alívio. Dava-lhe um trabalho que lhe preenchia os tempos 

livres e uma razão para ficar em casa a um sábado à noite.

Há anos, desde que se conseguia lembrar, que ele via a sua vida 

como uma tira de banda desenhada, um pouco bidimensional, sim, 

mas cheia de personagens excêntricas com dons especiais — a capa-

cidade de voar, por exemplo, ou de falar com os peixes. Isso diferen-

ciava-o das outras pessoas, com o tipo de vidas que se vê na televisão 

— pessoas normais com canções preferidas e toalhas a condizer. 

Tinha um apartamento e uma namorada e um emprego, mas tudo 

lhe parecia, de algum modo, insubstancial. O mais próximo que ele 

chegava de se sentir real era quando andava de bicicleta; a velocidade 

transformava-o numa coisa leve e afiada, uma espada de samurai 

que atravessava as estreitas cavernas de Nova Iorque.

Como é que ele chegara ali? Ainda a apenas alguns minutos era um 

miúdo, a ir de bicicleta para a escola, a colecionar banda desenhada, 

a fazer os trabalhos de casa e a ver televisão. Com o passar dos anos, 

algumas armadilhas da idade adulta tinham-se insinuado na sua 

vida, sem fazerem incursões significativas. A verdadeira vida adulta 

parecia existir acolá, num lugar qualquer tão distante e inalcançável  
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como Úrano. Não fazia ideia de como é que as pessoas passavam 

para esse lugar, ou da razão para isso — as exigências de se ser cres- 

cido pareciam extenuantes. Vejam como estou sempre a trabalhar.  

Vejam a minha namorada sedosa. Observem-me a trocar dinheiro 

por comida. Admirem a minha pressão arterial.

Interrogava-se porque é que ninguém tinha escrito um livro inti-

tulado Como Ser Uma Pessoa.

A namorada dele, Julie, era muito melhor a ser pessoa do que ele. 

Tinham-se conhecido quando ela tinha 20 anos e ele 19 e, como ela era 

deslumbrante e independente, e não desorganizada e sem um tostão, 

ele acalentara poucas esperanças de que ela alguma vez concordasse 

em sair com ele. O primeiro encontro deles, numa discoteca muito 

barulhenta a alguns quarteirões da universidade, correu assim:

Jonathan: Tu não andas na minha turma de Teoria e Prática do 

Design Gráfico?

Julie: O quê?

Jonathan: Tu não andas na minha turma de Teoria e Prática do 

Design Gráfico?

Julie: Não.

Jonathan: Seja como for, queres uma bebida?

Julie: Está bem.

Ele sabia que ela não andava na sua turma de Teoria e Prática do 

Design Gráfico, que era composta, apenas, por nove alunos, mas 

fora a melhor coisa de que se conseguira lembrar na altura. Ela pare- 

cia tão perfeitamente autocontrolada, como se estudasse Gestão 

(estudava) e só namorasse outros estudantes de Gestão (namorava), 

coisa que Jonathan considerava um desperdício de dois conjuntos de 

indivíduos brilhantemente organizados e altamente motivados.

Nos seus primeiros encontros, ele arrastara-a para filmes estran- 

geiros e lojas de banda desenhada, inaugurações de exposições aber-

tas durante toda a noite e bandas em que os amigos dele tocavam.  
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A maior parte disso deixava-a perplexa, mas ela gostava de estar em 

contacto com um lado da vida que não exigia gráficos de produção 

nem relatórios intercalares.

Julie provinha de sólidos valores do Midwest, os quais, embora 

não fossem devotos acérrimos, eram, sem dúvida, cristãos, com um 

«c» minúsculo. O seu sistema de crenças consistia em sapatos de 

salto médio, um corte de cabelo decente e um plano de poupança 

reforma sólido, mais ou menos desde o nascimento. Ela sabia para 

onde a vida ia e como chegaria lá.

Ambos os conjuntos de amigos sentiram entraves quando come-

çaram a andar juntos.

— O que é que tu vês nele? — perguntavam as colegas de quarto 

dela, que só tinham presenciado a sua atração por tipos igualmente 

com um c minúsculo, que usavam calças de pinças e polos largos 

sobre os seus amplos ombros e que tinham o cabelo tão louro e fei-

ções tão uniformes que era difícil distingui-los uns dos outros.

A maior parte deles conseguiria empregos na Baker & McKenzie5, 

mudar-se-ia para subúrbios moderadamente caros de Qualquer 

Cidade Média dos EUA, compraria carros caros para resistir à crise 

da meia-idade e morreria prematuramente de doenças cardíacas, 

perguntando-se porque é que a vida não fora mais divertida.

Jonathan, por outro lado, era de um tipo pálido e um pouco ner-

voso. Os seus ombros eram algo estreitos e o seu cabelo desgrenha- 

do; os seus olhos pousavam um pouco de tempo a mais sobre coisas 

sem qualquer valor óbvio. O modo como ficava intrigado com objetos 

perfeitamente comuns perturbava Julie, que, às vezes, se perguntava 

se ele via o mesmo que ela quando olhava para o mundo.

— O que foi? — perguntava ela quando ele parava para olhar para 

a maçaneta de uma porta ou para uma árvore.

— Oh, não é nada — dizia ele, baixando à Terra e regressando ao 

decurso da vida.

5 Escritório de advocacia internacional, fundado em 1949. [N. do T.]
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Aquela alteridade intrigava-a. Talvez algum impulso biológico a  

atraísse na direção da diversidade genética, rumo a um homem 

completamente diferente do seu pai, dos seus tios, dos seus ex- 

-namorados e de todos os homens com quem o destino determi-

nava que ela deveria viver e procriar, daqueles que deveria dar à luz,  

e acompanhar a churrascos, e daqueles em que deveria votar até ao 

fim dos tempos.

Ao contrário dos homens da tribo dela, a cara de Jonathan não 

ficava bronzeada com os verões quentes do Midwest nem rosada 

com as suas friíssimas tempestades de neve. Ele não caminhava de 

uma maneira masculina, não possuía um carro de tração às quatro 

rodas nem se sentava com as pernas abertas no cinema.

A mente ordenada de Julie permitia que a alteridade de Jonathan 

a apanhasse de surpresa. Ela não fazia ideia do que ele poderia fazer 

ou dizer a seguir, e isso empolgava-a, secretamente. Na primeira vez 

que se tinham beijado, ele parecera estar a pensar noutra coisa com-

pletamente diferente, pelo que, quando se virara para ela, com uma 

atenção subitamente excessiva, ela fora apanhada completamente  

desprevenida. Corara e desviara o olhar, e ele tivera de lhe pegar na 

cara com as mãos e segurá-la quieta enquanto a beijava. Os lábios 

dele pareciam estranhos, febris. E Julie, que nunca na vida fora 

muito longe nem estivera muito caída por ninguém, foi muito longe 

e ficou muito caída por Jonathan. Pela sua parte, ele reconhecia que 

algo de inesperado acontecera entre eles, que seduzira uma ave de 

rapina de olhar frio para fora de uma árvore, que ela estava agora 

pousada, calma e silenciosamente, no seu punho e que (à falta de 

lógica) havia uma magia estranha na relação deles.

Nos primeiros tempos dessa relação, Jonathan ficava acordado à 

noite, a vê-la dormir, ao passo que Julie expressava a sua devoção 

através de camisolas caras para substituírem as antigas, comidas 

pelas traças, que ele usava.

— Mas continuam a ser perfeitamente quentes — protestava 

Jonathan.
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Julie abanava a cabeça.

— Está a desfazer-se, Jonathan. Experimenta esta — dizia ela, 

entregando-lhe um saco de compras pesado, dentro do qual se encon-

trava uma linda camisola de caxemira, carinhosamente embrulhada 

em papel de seda.

E, como gostava de coisas bonitas, ele ficava com a camisola, bem 

como com as outras coisas que ela lhe comprava, e tinha prazer em 

usá-las porque a sensação da lã levíssima contra a sua pele fazia-o 

lembrar-se dela.

Quando o final da licenciatura se aproximou, tiveram longas dis-

cussões acerca do que deveriam fazer a seguir. Tendo crescido nuns 

subúrbios que o envergonhavam, Jonathan ansiava por uma ver-

dadeira experiência nova-iorquina, mas Julie não estava assim tão 

certa. O Midwest era o seu lar, afinal de contas, e todos os seus ami-

gos viviam lá. Longas conversações tinham lugar noite dentro, con-

versações durante as quais eles davam as mãos e tentavam imaginar 

uma espécie de futuro qualquer que os incluísse a ambos. No final, 

Julie decidiu ficar onde estava, apenas por enquanto, ao passo que 

Jonathan se mudou primeiro, abrindo caminho para Nova Iorque.

— Prepara o caminho — disse ela, com bastantes dúvidas pes-

soais de que preparar o caminho fosse o tipo de coisa que Jonathan 

conseguisse fazer sem orientação.

Ele andara ansioso por começar a trabalhar — a sensação de mis-

são, o esforço partilhado, todo o entusiasmo ofegante e o corrupio de 

ter uma carreira. Aquilo com que ele não contara fora a trivialidade 

da vida no escritório, a futilidade da sua rotina diária, o tipo de coisas 

que esperavam que ele fizesse em troca de dinheiro. Os clientes eram 

patos, a grasnarem disparates aos seus ouvidos enquanto debicavam 

as melhores ideias dele, até as matarem. Mas Max tinha a secretária 

ao lado da dele, os outros empregados eram suficientemente agra-

dáveis e, apesar da suspeita emergente de que toda aquela coisa  

do trabalho era, apenas, um estratagema para preencher o tempo 

entre o nascimento e a morte, ele sentia-se bastante orgulhoso da 
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sua capacidade para fazer parte dela. Gostava do facto de, depois de 

todos aqueles anos a escrever trabalhos de final de período e a fazer 

exames, alguém estar, na realidade, disposto a pagar-lhe.

E, durante seis longos meses, ele e Julie viveram separados, con-

cordando em não gastar os seus primeiros salários em voos e visitas, 

mas falando pelo Skype noite dentro e beijando-se um ao outro atra-

vés de mil milhas de espaço aéreo vazio.

Certa noite, Julie telefonou-lhe com ótimas notícias.

— Tenho um novo emprego! No escritório de Nova Iorque! — disse 

ela. — Com mais dinheiro! Não estás excitado?

É claro que ele estava excitado. Quem não estaria? Ele esperava 

que ela aprovasse o seu apartamento. E os cães. Julie sabia dos cães, 

mas não tinha feito grandes comentários.

— Por quanto tempo é que os teremos?

— Seis meses. Vais gostar deles. São bons cães.

Ela mudara de assunto.

Secretamente, ele temia que Julie não visse bem a razão de ter 

cães, que os considerasse, sobretudo, uma distração e uma sobre-

carga no orçamento deles e no espaço que tinham para viver. Temia 

que Julie quisesse ir a sítios que não aceitassem cães, que ele tivesse 

de os deixar sozinhos durante o dia, enquanto estava no trabalho,  

e novamente à noite, quando saíssem juntos.

Tentara falar-lhe por Skype com eles sentados ao seu lado, para 

que se pudessem começar a conhecer mutuamente, mas isso só fez 

com que toda a gente ficasse amuada.

— Qual é qual?

— Este é o Dante — disse Jonathan, apontando para o collie, que 

permanecia, determinadamente, fora da imagem — e esta é a Sissy.

Despenteou as orelhas de Sissy e tentou evitar que ela lambesse o 

ecrã do computador, enquanto Julie se encolhia com nojo.

Não mencionou nada daquilo ao irmão, que acreditava que a rela-

ção entre um cão e um ser humano devia ser uma simples dança de 

afetos partilhados — um homem amava o seu cão, levava-o para toda 
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a parte e acabava com qualquer namorada que não o amasse tanto 

quanto ele.

«Qualquer sítio que não aceite cães não é o género de local a que 

queiras ir», dissera ele a Jonathan.

Silenciosamente, Jonathan elencara cinemas, restaurantes, disco- 

tecas, salas de concertos, bares, grandes armazéns, transportes 

públicos, locais de trabalho, aviões e o Dubai na sua cabeça, os quais 

eram, apenas, a ponta do icebergue e incluíam quase todos os sítios 

a que era possível ele alguma vez querer ir.
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Jonathan, proprietário de cães, encontrou todo um novo segmento 

da sociedade. Como os ciclistas e os entusiastas de banda dese-

nhada, os amantes de cães eram, quase todos, fanáticos. E pareciam 

saber mais acerca dos seus animais de estimação do que ele sabia.

— Bela spaniel. É de pastoreio?

Ele não sabia como responder àquilo.

— Hum — dizia, olhando em redor, como se esperasse que a res-

posta pudesse surgir num balão de pensamento. — Na verdade, não 

sei. Eles pertencem ao meu irmão.

Isto valia-lhe olhares de desaprovação, e comentários que lhe esca-

pavam completamente:

— Darias uma bela cadela de trabalho, não darias, rapariga?

E, então, Sissy olhava, amorosamente, para o seu novo amigo, 

e estabeleciam uma ligação, como se Sissy e o estranho estivessem 

já sozinhos no campo, naquele preciso momento, usando dispen-

diosas roupas desportivas britânicas e espantando tetrazes, se, ao 

menos, Jonathan não existisse.

— Lindo cão — diziam eles acerca de Dante, e franziam o nariz. 

— Não para Manhattan, todavia.

Porque é que a presença de um cão dava a toda a gente autoriza-

ção para opinar?
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— Não faz mal, ele é feliz — aprendeu Jonathan a dizer com uma 

autoridade informal. — É um collie da cidade.

A princípio, experimentou esta frase provisoriamente, mas descobriu  

que funcionava. Conseguia ver os seus detratores a pensarem: A sério?  

Um collie da cidade?. E, depois, encolhiam os ombros e pensavam: 

Está bem, tem razão, como se um collie da cidade fosse uma coisa que 

existisse. Para ser sincero, até Jonathan conseguia ver que os border 

collies em geral (e Dante em particular) não eram lá muito apropria-

dos para o papel de espécie inferior. Dante, sentia ele, na verdade, 

devia estar a gerir um banco de investimentos de tamanho médio.

O parque para cães da Tompkins Square consistia em areia e 

cimento com muito pouca relva. Quem é que quereria fazer chichi 

na areia quando uma árvore de casca rugosa, rodeada por folhas em 

decomposição, seria tão melhor? Ele supunha que, em Nova Iorque, 

os cães, pelo menos, tinham oportunidade de conhecer outros cães, 

mas que graça é que tinha fazer as necessidades sobre cimento, com 

metade do Lower East Side como audiência? Jonathan imaginou-se 

a levantar a sua cauda e a defecar, com privacidade, nas profundezas 

de uma floresta, rodeado pelos aromas complexos do pinho e dos 

fungos — quão melhor era isso do que as emanações do tráfego e do 

desodorizante da Calvin Klein?

Deu por si a sonhar com uma vida rica em argila. Ocasionalmente, 

esquecia-se de que isso era para os cães e sonhava com o seu pró-

prio torrãozinho de solo bem apodrecido, pleno de campainhas,  

e dedaleiras, e botões-de-ouro, e musgo. Queria, ele próprio, rebolar-

-se nele, esfregar a extensão do seu copo na terra escura e húmida, 

disfarçando o seu cheiro ensaboado de ser humano num manto de 

verdura florestal.

Neste novo capítulo das suas vidas, os cães tinham a HBO e o 

Sky Movies, tinham ossos orgânicos e dispendiosas coleiras de 

couro. Tinham tudo o que a cidade de Nova Iorque podia oferecer, em 

termos de comida e abrigo, mas ele perguntava-se se, na verdade, 

era isso que eles queriam. Perguntava-se se estavam deprimidos e 
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insatisfeitos. Com os cães, era difícil dizer, especialmente com cães 

que não se conhecia desde o nascimento. Mas ele sentia que faltava 

alguma coisa. Talvez eles precisassem de ajuda profissional.

Telefonou a Max.

— Olá, Max.

— Olá, companheiro. Estou com a Allegra.

Max estava sempre com alguém.

— Desculpa. Não sabes o nome de um bom veterinário, sabes?

— Os teus cães estão doentes?

Jonathan encolheu os ombros.

— Não é bem. Era só um check-up.

— Espera.

Afastou-se do telefone.

— Ei, Allegra. O meu amigo precisa do nome de um veterinário. 

Tens algum?

Jonathan ouviu um murmúrio e, depois, apareceu a voz de Allegra.

— Eu levo o meu gato a um ao pé da esquina da Eleventh com a 

First. Não fica muito longe de tua casa, pois não?

— Não, esse é bom. Também tratam de cães?

Allegra fez uma pausa.

— São veterinários. Tratam de animais. Não tenho a certeza quanto 

a grandes animais de uma quinta. Algum dos teus cães é uma vaca?

Jonathan fez uma imitação da cara de Allegra, com os seus lábios 

grossos, para o telefone.

— Vou mandar-te uma SMS com o número. Pede para falar com 

a Dra. Clare. Ela é espantosa.

— Dra. Clare quê?

Allegra deu uma risadinha.

— Clare de lune.6

Entregou o telefone a Max.

— O teu amigo é um prato.

6 Trocadilho com «clair de lune», ou seja, «luar», em francês. [N. do T.]
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Max tinha voltado.

— Já tens o que querias, companheiro?

— Creio que sim — disse Jonathan, mas Max já tinha desligado.

No dia seguinte, ele telefonou para marcar uma consulta com a 

Dra. Clare de Lune. Não, não era uma emergência, disse ele.

«Não é Clare de Lune», disse a rececionista. «Só Clare. Dra. Clare.»

— Como o Dr. Who7?

— O Dr. quem?

— Esqueça.

Jonathan esforçou-se por regressar do seu universo paralelo.

Qual era o problema imediato e com qual dos dois cães? A voz da 

rececionista era estridente e fininha, como a de uma criança.

Jonathan hesitou.

— Na verdade, não é nada que eu possa descrever pelo telefone 

— respondeu ele, sentindo-se obscuramente um velho pervertido.

— Está bem — disse a rececionista. — Vou marcar-lhe uma con-

sulta de trinta minutos, dado que é a sua primeira. Vemo-nos na 

terça-feira, às 17 horas.

Na terça-feira, às 16 horas, Jonathan escapuliu-se do emprego, 

voou até casa na sua bicicleta, apanhou os cães e partiu para o vete-

rinário. Aquilo parecia-lhe uma aventura. O Veterinário. Ele nunca 

tivera qualquer razão para visitar um veterinário e perguntava-se se 

a sala de espera estaria cheia de animais exóticos que viviam vidas 

secretas atrás de portas. Imaginou um tigre branco idoso, reformado 

do mundo do espetáculo em Las Vegas, e que vivia agora numa 

mansão bafienta que dava para o Central Park, apenas com a viúva 

do seu antigo domador como companhia. Ou, talvez, uma piranha 

num aquário com rodas. Ou uma chinchila com mau feitio (tentara 

imaginar uma chinchila, mas só lhe ocorria um casaco de peles às 

riscas cinzentas) e uma tartaruga das Galápagos, contrabandeada 

para fora do Equador numa mala, no tempo em que a Alfândega não 

7  Literalmente, «Dr. Who» significa «Dr. Quem», o que dá origem a um trocadilho em 
inglês. [N. do T.]
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se importava que transportassem animais em perigo de extinção na 

bagagem de mão.

O hospital veterinário estava alojado num elegante prédio de tijo- 

lo e eles entraram por uma porta no rés do chão. A rececionista de  

10 anos de idade (com uma voz instantaneamente reconhecível) 

revelou-se ser uma mulher jovem, aproximadamente com o tama-

nho e a forma de um cofre de um banco. Apresentou-se como Iris 

e entregou-lhe uma prancheta com alguns formulários para preen-

cher, o primeiro dos quais exigia os pormenores do seu cartão de 

crédito.

Ele pigarreou.

— Hum… pode dizer-me quanto é que a Dra. Clare de… quanto  

é que a Dra. Clare cobra por uma consulta?

— Isso depende daquilo que é necessário. Uma consulta básica 

de meia hora, sem exames, começa nos 85 dólares.

Ela sorriu-lhe de uma maneira mais ou menos estabelecida e 

regressou ao seu computador portátil.

Esperaram dez minutos até que um sinal sonoro suave fez com 

que Iris se levantasse, abrisse uma das três portas da sala de espera 

e apontasse lá para dentro.

— É a sua vez — disse ela, docemente, e, durante uma fração de  

segundo, Jonathan imaginou que havia um pelotão de fuzilamento 

lá dentro, 12 homens com uniformes da Legião Estrangeira Francesa, 

com as espingardas a postos, e um gentil poodle francês com uma 

boina, a fumar um Gitanes, à espera para dar o sinal para que dispa-

rassem, com uma pata lacónica.

Em vez disso, uma mulher alta e jovem, de cabelo curto e agitado, 

e sem maquilhagem, apertou-lhe a mão.

— Olá — disse ela.

A sua pronúncia era inglesa.

— Deves ser Sissy 8.

8  Além de nome próprio, «sissy» pode significar também «maricas», o que gerou neste 
caso um trocadilho. [N. do T.]
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— Na verdade, não — disse Jonathan, momentaneamente con-

fundido pelo cumprimento.

Empurrou a spaniel para a frente, como uma criança envergonhada 

numa escola de dança.

— Se fizer o favor de a pôr na balança.

Ele conduziu Sissy para a grande balança e segurou-a durante um 

momento.

— OK.

A Dra. Clare inseriu o resultado no seu computador.

— Vamos pô-la em cima da mesa.

Jonathan levantou-a e a veterinária escutou o coração de Sissy.

— Linda menina — disse ela, tateando cuidadosamente por  

cada perna abaixo, esticando as articulações da coxa para cima e  

para trás e as articulações do ombro para fora e para a frente.  

— Está bem.

Dobrou-lhe os tornozelos, carregou com os dedos sábios ao  

longo de ambos os lados da espinha de Sissy e olhou-lhe para os 

dentes.

— És uma rapariga adorável e pareces-me ótima. Vamos exami-

nar o teu amigo.

Jonathan conduziu Dante para a balança e, depois, içou-o para  

a mesa, onde a veterinária repetiu os mesmos procedimentos,  

verificando-lhe as pernas, o coração, as articulações, a costas e os 

dentes.

— Excelente — disse ela, passado um minuto. — Agora, podes 

descer daí.

Jonathan voltou a colocar Dante no chão, enquanto a Dra. Clare 

preenchia o seu formulário no computador.

Por fim, ela virou-se para ele.

— Então Parecem-me estar ambos em excelente forma. Veio cá 

apenas para um check-up de rotina? Ou há algum problema?

— Bem — e Jonathan olhou para cima, para o teto. — Sim e não.

A testa lisa da Dra. Clare franziu-se.

O Mundo Confuso de Jonathan.indd   31 27/04/17   11:47



32 | M E G  R O S O F F

— Eles parecem-me… Não sei bem como dizer isto. Sabe, os cães 

não são meus. O meu irmão deixou-os comigo durante seis meses. 

Eu não sei muito acerca de cães. Mas preocupa-me que não sejam 

felizes.

Ela olhou para ele.

— Têm comportamentos perturbantes? Tentam morder a cauda? 

Roem coisas? Gemem incessantemente? São agressivos?

Jonathan abanou a cabeça.

— Não. Nada disso.

— Têm comido?

— Sim — disse ele. — Mas não sei bem se andam a tirar o mesmo 

prazer da comida como era costume.

A Dra. Clare piscou os olhos.

— Prazer?

— Eu sei que são cães — disse ele, esforçando-se por explicar. — Mas 

tenho a impressão de que andam insatisfeitos. O Dante devia andar 

a pastar ovelhas, na pior das hipóteses. É tão inteligente. E a Sissy… 

Ela não se queixa, mas, muitas vezes, tenho a sensação de que lhe 

falta alguma coisa. Tetrazes? Não sei. Ambos me parecem, apenas, 

um pouco… apagados.

Jonathan olhou de relance para Dante, cuja expressão estava intei-

ramente vazia.

— Olhe para ele. Consegue ver o que quero dizer? Às vezes, tenho 

a sensação de que ele está… zangado.

— Zangado...

— Devido ao seu potencial inexplorado — continuou Jonathan. 

— A Sissy… Bem, ela não é do género de ficar zangada. Mas até ela 

anda a tentar, demasiadíssimo, permanecer alegre. Às vezes, sinto 

que acaba, simplesmente, por se sentir triste.

Jonathan olhou para a Dra. Clare e ela retribuiu-lhe o olhar. Ele con- 

seguia ver-lhe o funcionamento do cérebro. Idiota, estava ela a pensar. 

És um dos americanos idiotas que me fazem perder tempo.

A Dra. Clare respirou fundo, expirou e semicerrou os olhos.
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— Eu não sou psiquiatra — disse ela. — Os seus cães parecem-

-me ótimos. Mais do que ótimos, são uns cães fantásticos.

Fez uma pausa.

— É verdade que os cães da cidade nem sempre fazem exercício 

ou recebem atenção suficientes. Há algum sítio onde possa jogar  

à bola com eles? E que tal alguém que tome conta deles durante 

o dia? Talvez possa contratar alguém para os passear. Ou deixar- 

-lhes Kongs9 quando sai. Recheados com biscoitos e manteiga de 

amendoim. Eles podem levar horas a extrair tudo de dentro de um 

Kong.

Certa vez, Jonathan dera um Kong a Dante, recheado com biscoi-

tos e manteiga de amendoim. O cão esvaziara-o em menos de um 

minuto e, depois, chutara-o para debaixo do sofá, com aquilo que lhe 

parecera desprezo.

Ele abanou a cabeça, tristemente.

— Um Kong não ajuda. Falta qualquer coisa na vida deles.

— Pode ser mais específico?

Jonathan pareceu abatido.

— Na verdade, não.

Olharam ambos, fixamente, para os cães.

Jonathan continuou:

— Tenho outras preocupações. E se o aborrecimento do Dante atin- 

gir um pico e, então, um dia, subitamente e sem nenhuma razão em 

particular, ele começar a não gostar de uma criança pequena qual-

quer e a atacar, arrancando-lhe o rosto? E se alguém filmar isso com 

o telemóvel e o filme se tornar viral e houver um processo judicial 

enorme e isso chegar à capa da New York Magazine. Provavelmente, 

eu acabaria na cadeia e fariam um exemplo do Dante. Na verdade, 

não o poderíamos responsabilizar, mas, provavelmente, teriam de  

o abater.

Ela olhou-o, avaliando-o.

9  Marca de brinquedos para cães, que têm como principal objetivo mantê-los entretidos 
durante algum tempo. [N. do T.]
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— Ele já arrancou o rosto a alguém?

— É claro que não!

Jonathan sentiu-se indignado com a insinuação.

— Mas isso não quer dizer que nunca o venha a fazer. A natureza 

do outro é incognoscível.

A Dra. Clare observou Dante.

— Considero-me uma juíza de cães bastante boa — disse ela, 

por fim. — E, sinceramente, não me parece que o Dante vá arrancar 

a cara a uma criança.

Jonathan amuou.

— Não creio que a Dra. esteja a perceber.

— Possivelmente, não. Acredito, contudo, que poderia deixar de 

se preocupar com os ses.

Jonathan não disse nada durante um longo momento.

— E se ele odiar a sua vida?

A veterinária perscrutou-o.

— O que os cães têm de bom é que tendem a não ser infelizes 

sem razão.

— Você tem um cão, Dra. Clare?

— Sim.

— E nunca tem a sensação de que a vida do seu cão não é inteira-

mente satisfatória?

Ela hesitou.

— Bem… a minha cadela não adora ser deixada sozinha, pelo que 

tento trazê-la para o trabalho, quando posso. Tínhamos parques lin-

dos no meu bairro em Londres e suponho que ela tenha saudades 

deles. Eu também tenho.

A veterinária parecia pensativa.

— É verdade que Nova Iorque não é o ambiente ideal para os cães, 

mas as compensações são bastante especiais. Não é perfeito, mas 

todos nos adaptamos.

— Adaptamos?

Jonathan fez uma careta.

O Mundo Confuso de Jonathan.indd   34 27/04/17   11:47



O  M U N D O  C O N F U S O  D E  J O N A T H A N | 35

— Talvez só pensemos que nos adaptamos. Talvez a sua cadela 

adorasse Londres e todos os seus lindos parques cheios de rosas e 

de babás e, e… 

Ele procurou outra coisa de que os parques ingleses pudessem 

estar cheios.

— Patos — disse ela. — De imensos géneros diferentes. E garças.

— Está bem, patos. Talvez ela tenha saudades disso tudo, olhe lá 

para fora, para o aço e o vidro e o cimento, e se sinta triste a toda 

a hora. Talvez nos contorçamos para parecer que estamos em con-

formidade, para que toda a gente ache que se adaptou, quando,  

de facto, a única coisa que fizemos foi tirar o melhor partido de uma 

situação insustentável. Talvez não devêssemos viver desta maneira, 

sem relva nem árvores nem patos, sempre sob pressão, sempre a 

tentar apanhar o ritmo, sempre sem tempo ou energia suficientes 

para as coisas de que gostamos, se é que conseguimos lembrar-nos, 

sequer, de quais são essas coisas. Talvez isso seja verdade tanto para 

os cães como para os seres humanos. Talvez seja tudo, somente, 

uma grande mentira que contamos a nós próprios.

A Dra. Clare olhou-o fixamente, com os olhos muito abertos.

— Peço desculpa — disse Jonathan, com dignidade. — Não ocupa- 

rei mais o seu tempo.

— Eu compreendo aquilo que está a dizer.

Ela esforçou-se por recuperar a sua postura profissional.

— Mas nós fazemos o melhor que podemos. A menos que esteja 

a planear mudar-se para Londres ou para o Montana, você e os seus 

cães terão de tirar o melhor partido do que têm.

Jonathan riu, amargamente.

— E a sua resposta é essa?

— Temo que seja a melhor de que sou capaz.

Ela abanou a cabeça e voltou a virar-se para o seu computador.

— Esteja à vontade para contactar a clínica, Sr. Trefoil, se tiver 

outras preocupações.

— Jonathan.
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— Desculpe?

— Por favor, trate-me por Jonathan.

Ela suspirou.

— Esteja à vontade para contactar a clínica, Jonathan, se tiver 

outras preocupações.

Só que não preocupações abstratas como estas, Jonathan. Não preo- 

cupações de que um veterinário não consegue tratar. Você quer uma 

perna partida, Dra. Veterinária. Ou um corte que possa ser suturado. 

Ou um intestino contorcido. Ou um coxeio.

E não Angst10 ou ennui11. Não Weltschmerz12 canino.

Jonathan pagou a conta, perguntando-se porque é que todas as pala- 

vras para o estado os seus cães só existiam em línguas estrangeiras. 

Seria a língua inglesa tão desinteressada por descrições de inquietação  

espiritual? Seria a psique anglo-saxónica demasiado indiferente para  

contemplar, sequer, os estados de consternação filosófica? Em inglês,  

tinha de se dizer algo com pezinhos de lã, como «Não me sinto bem 

em mim.» Ou «Sinto uma vaga sensação de que o mundo não é como  

devia ser.» Ou, simplesmente: «Estou deprimido.» Por oposição a 

Weltschmerz, uma palavra que descrevia, com precisão, o profundo 

desconforto psíquico provocado pela perceção de que o mundo é um  

lugar horrível, perpassado por uma atmosfera de crueldade incura- 

velmente errada e incompatível com o bem-estar psicológico humano 

(ou canino).

Em inglês, uma pessoa podia ir ao médico, desiludida para lá do 

que o ser humano é capaz de suportar, face ao estado da realidade, 

e tudo o que conseguia dizer para descrever o seu estado de espírito 

era: «Sinto-me em baixo.» Que língua de treta.

Ele não conseguia perceber porque é que Allegra lhe tinha reco-

mendado tanto a Dra. Clare. Ela parecia não se importar nada com 

10 Em alemão, no original. Sentimento de ansiedade ou angústia. [N. do T.]
11 Em francês, no original. Sentimento de tédio. [N. do T.]
12 Em alemão, no original. Sentimento de melancolia. [N. do T.]
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a vida interior dos seus cães. Que tipicamente inglês que era rejeitar 

os critérios psicológicos em prol de uma aparência de autocontrolo.

«Todos nos adaptamos», dissera ela.

Mas adaptaremos? A sério, Dra. Veterinária? Será que nos adap-

tamos a um ambiente implacavelmente hostil, do qual foi apagado 

todo o conforto humano?

Ele deu por si cada vez mais indignado. Que tipo de médica é 

que não tinha qualquer interesse pela questão corpo-mente? Ele, um 

reles amador na hierarquia dos donos de animais domésticos, con-

seguia ler complexidades infindas naqueles olhos caninos. Talvez os 

cães carecessem de intelecto para inventar balas de fragmentação 

e destruir os oceanos, mas Jonathan não estava, de modo algum, 

convencido de que isso os tornasse psicologicamente inferiores aos 

seres humanos ou menos complexos do que estes.

Saiu do veterinário e voltou para casa com os seus cães. Uma jovem 

violinista encontrava-se na esquina, tocando algo que ele reconhe-

ceu vagamente, e parou para ouvir. Dentro da caixa aberta do violino 

ela tinha um cartaz no qual se podia ler: «Estou a poupar para a 

Julliard.»

Jonathan olhou para Dante e para Sissy, que lhe retribuíram o 

olhar, expetantes. Em termos de talento musical, os seres humanos 

suplantavam, sem dúvida, os cães, embora ele se perguntasse onde 

estaria na escala que incluía aquela rapariga, no topo, e, por exem-

plo, um lingueirão, perto da base. Ele e os seus cães estariam algures 

no meio, talvez não tão distantes uns dos outros como ele poderia 

desejar.

Imaginou que os lingueirões levavam umas vidas bastante satis-

feitas, ao passo que aquela pobre rapariga tinha de ensaiar durante 

milhares de horas, esforçando-se, dia após dia, para tocar melodias 

numa construção de madeira bizarra, com intestinos de ovelha esti-

cados, para entreter uma audiência exausta, parte dela sub-repticia-

mente adormecida. Jonathan levou a mão ao bolso e deitou todos 

os seus trocos na caixa do violino. Os lingueirões talvez fizessem  
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a escolha mais sábia, caso tivessem escolha. Ela acenou o seu agrade-

cimento com a cabeça e lançou-se num arpeggio elegante, enquanto 

ele continuava a caminhar com os seus cães, perguntando-se qual 

poderia ser a sensação de viver enterrado em areia molhada.
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