
ndiara olhou pela janela do carro com o coração 
acelerado. Depois de muito pedir, chorar, brigar 

e insistir, conseguiu convencer os pais. Finalmente 
teria um animal de estimação. 

 O canil municipal ficava numa ampla área verde, 
quase nos limites da cidade. Quando Andiara chegou, a 
agitação se espalhava por todo o lugar. Era o Dia Mun-
dial dos Animais, e a prefeitura programara algumas 
atividades. Por isso, àquela hora, havia um bom núme-
ro de carros, algumas crianças segurando filhotes, ora 
de gato, ora de cachorro, e uma ou outra família mais 
apressada já retornando ao estacionamento. 

 – Estamos atrasados! – exclamou a menina. 
 – Calma, Di – disse o pai, consultando o relógio. 

– Só meia hora. E seu filhote não vai fugir. 
 Parecendo escutar o contrário, ela correu rumo 

às divisões onde ficavam os animais. 
 Nessa área, Andiara encontrou apenas cães 

adultos. Um de pelo dourado-escuro fixou seu olhar 
nela. A menina balançou a cabeça sem pensar muito. 
Queria um filhote. 

 Em seguida, descobriu uma tenda com gaio-
las onde várias crianças se amontoavam em volta. 
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Seguiu para lá e ficou boquiaberta com a fofura dos 
pequenos animais. 

– Eu quero este! – escutou, no momento em que 
um garoto de boné acabava de escolher o dele.

Ela viu o menino receber o animal nos braços e 
os pais assinarem um documento, e também ouviu a 
pergunta feita por um rapaz de jaleco branco à mesa:

– Qual será o nome dele?
Os olhos de Andiara se arregalaram. Ela não 

tinha se lembrado de que precisava dar um nome ao 
seu futuro filhote. O problema maior fora primeiro 
convencer os pais a aceitar um. 

A menina, então, ficou observando o menino, 
que pensava um pouco. De repente, ele decidiu:

– Scooby-Doo! 
O pai, que acompanhava o filho, riu.
Andiara observou os filhotes à sua frente. Não 

sabia distinguir muito bem as raças. Sabia que existia 
vira-lata, dálmata, poodle, pastor-alemão e rottweiler. 

– Então? Já escolheu? 
Ela reconheceu a voz da mãe atrás de si. Mas não 

se mexeu. Os olhos pulavam de um filhote a outro, 
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indecisos. E agora tinha que pensar num nome que 

combinasse também.
Viu, ao seu lado, um cachorro olhando para os 

filhotes. Andiara só notou que era uma cadela um 
pouco depois. 

– Cacau, você está aí? 
A garota se virou. Era o rapaz de jaleco. Ele se 

abaixou e fez um afago na cabeça da Cacau. Ela aper-
tou os olhos, aceitando o carinho. 
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– Seu filhote acabou de sair. Vai se chamar 
Scooby-Doo. Legal o nome, né? – disse o rapaz cha-
mado Nicolas. 

Andiara leu o nome bordado no bolso do jaleco. 
E escutou quando ele perguntou a seus pais:

– Estão com ela? 
Não ouviu a resposta, talvez tivesse havido um 

aceno de cabeça. Ouviu só a nova pergunta, que, desta 
vez, era para ela: 

– Já escolheu? 
– Não... – balbuciou. – Antes eu tinha que esco-

lher só a raça. Agora preciso decidir o nome. Os dois 
precisam combinar. 

Nicolas sorriu. 
– O carinho que eles vão receber é muito mais 

importante que um nome bonito. 
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Andiara percebeu que Cacau continuava olhan-
do a gaiola vazia de onde tiraram Scooby-Doo. 

– Nenhum deles tem nome? – perguntou a me-
nina. 

– Os mais velhos, quando chegam recolhidos, 
muitas vezes têm. Os filhotes, em geral, não. E os 
que não são escolhidos a gente mesmo dá um nome 
para eles. 

– Tem filhotes que não são escolhidos?
– Hum-hum... – fez Nicolas. – Infelizmente, 

uma boa parte. Se uma família não se interessa, nós 
seremos a família dele. E chamar por um nome apro-
xima. Tem alguns que passam a vida inteira com a 
gente, acredita? Mas, falando em nomes, qual é o seu?

– Pode me chamar de Di. 
– Pronto, Di. Se você quiser, posso mostrar os 

maiores. 
– Não! – recusou a mãe. – A gente vai levar um 

filhote.  
– Deixa eu ver... 
– Vamos só dar uma olhadinha? – convidou o 

rapaz, dirigindo-se aos pais da menina. 
– Por favorzinho...
– Tudo bem – o pai assentiu. 
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Voltaram às divisões que Andiara tinha visto 
quando chegara. 

– Aqui estão eles – mostrou Nicolas. – E, como 
falei, não são poucos... 

Andiara percebeu mais uma vez os olhos do ca-
chorro dourado-escuro. Desta vez, reparou a presença 
de alguns, pouquíssimos, pelos brancos. 

– Esse é o Baltazar – explicou o rapaz de jaleco. 
– Um golden. Foi abandonado depois que quebrou as 
duas patas dianteiras durante uma reforma na casa 
do primeiro dono. Demorou a sarar... Aí, já estava 
grandinho quando ficou cem por cento. Mas a maioria 
das pessoas só quer saber dos filhotes. Agora, como 
ele já está mais velho, dificilmente será escolhido 
por alguém mesmo sendo de raça. Vai viver com a 
gente no canil. 

Um gato, que andava maciamente pelo pequeno 
muro, parou em frente à menina. 

– Por que o olho dele está branco? – ela per-
guntou. 

– Bom dia, Pirata! – cumprimentou Nicolas. 
– Esse é um siamês. Ele foi maltratado pelo dono. 
Apanhava muito. Também passava fome o coitado. 
Quando denunciaram, fomos recolher.
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