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CÃO OU GATO EIS A QUESTÃO 
 
 
 
O velhote desfazia a ultima curva da estrada antes de chegar a 
casa... já via o fumo da chaminé a anunciar a hora do jantar... 
sempre cedo para cedo deitar... e sorriu, não a pensar na habitual 
sopa de couves com broa, mas na surpresa que trazia para a sua 
neta... uma garota irrequieta de cinco anos que era a última paixão 
que crepitava dentro de si como um fogão a lenha que já só usava 
gravetos para aquecer... olhou de soslaio e para baixo para o cesto 
de abas que trazia dependurado  no braço... 
 
“Está quietinho e sossegado que já estamos a chegar nem sabes a 
sorte que tens quando conheceres a tua nova dona...” 
  
O velhote tinha diante dos seus, os olhos da pequenita tão 
azougada mas que se enroscava nele com carinho quando lhe 



	   2	  

queria pedir alguma coisa de que gostasse...” avozinho amanhã 
quando fores à feira da vila trazes-me um cãozinho... sim?” 
 
“Um cãozinho? Não preferes uma boneca daquelas que podes despir 
e mudar de vestidos, de penteado, de sapatos... que te diga olá 
como estás?” 
 
“Não, avô prefiro um cachorrinho, bem pequenino, para brincar 
comigo...” 
 
O velhote destapou uma das abas para espreitar para o interior do 
cesto, para aquela manchinha cinzenta e felpuda aninhada no 
fundo... “nem se mexe... deve estar mesmo assustado... a imaginar 
o que é que lhe está a acontecer... ainda há pouco estava rodeado 
dos irmãozinhos, à luz do dia e agora fez-se noite de repente para 
ele... e tão só... coitadito... mas é preciso um sacrifício de vez em 
quando para se melhorar na vida e tu vais ter uma boa vida, uma 
vida regalada... podes crer...” e o velhote apressava o passo para 
pôr termo ao suplício imaginário infligido ao pobre animalzinho... 
 
“Leonor, oh Leonor” gritava o velhote de longe ainda ao avistar a 
neta em frente da casa... “Vê lá se adivinhas o que te trago aqui...” 
 
“É o meu cãozinho... só pode ser o meu cãozinho” gritava a menina 
correndo disparada ao encontro do avô abraçando-o e quase o 
derrubando, o cesto deslizando pelo braço aberto, escapando-se 
dele e voando para logo aterrar no meio das ervas e das plantas 
silvestres da beira da estrada, deixando sair dele como um pinto a 
sair do ovo uma cabeça pequenina com duas orelhitas 
pontiagudas... 
 
“Olha só o que fizeste Leonor... que desastre... ele é tão 
pequenino... vá lá... segura-o mas com muito cuidado... é como um 
bebé, agora é teu está entregue... estás feliz?” 
 
“Oh sim, muito feliz, avô, ele é tão bonito, tem uma orelhas de gato 
mas vai ser o cachorrinho mais lindo do mundo...” 
 
Que finória que é esta minha neta... orelhas de gato...sim senhor... 
e o velhote lá foi no seu passo rasgado para a penumbra da casa, 
tirar as botas e deixar os pés a descansar em cima de uma fofa 
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almofada acomodada num banco da cozinha... a sua sala de estar 
preferida sempre mais quente por natureza e diante da janela que 
deixava entrar a última luz antes do anoitecer. Ali se deixava ficar 
sozinho entregue aos seus pensamentos que o levavam a flutuar 
por outros tempos já vividos que sempre o magoavam e ao mesmo 
tempo era o mais parecido que tinha com o antigo prazer. Ali 
estava ele com as duas últimas mulheres da sua vida, a filha e a 
neta... daí a pouco entrariam as duas num turbilhão e lá se acabava 
aquele momento de remanso, explorando o que restava da sua 
inspiração para começar o que ele achava que era a última 
prestação do seu contrato com a felicidade. 
 
“Avô, avô, o meu cãozinho tem bigodes....” 
 
“Bigodes? Deixa cá ver...” e o velhote elevou o pobre animalzito 
com as duas mãos à altura dos olhos espreitando através das suas 
lunetas aquela face que se contorcia numa careta espetando para 
cada lado do nariz molhado os fios eriçados de uns bigodes 
incipientes...”olha que tens razão Leonor... tem uns bigodes sim 
senhor... um cão também pode ter bigodes não sabias?” 
 
A pequenita não parava um momento sossegada... e as 
brincadeiras com aquele pequeno animal não só aguçavam o seu 
poder de observação como desenvolviam nela o instinto maternal... 
como uma pequena semente que começa a germinar...”avô tenho 
que lhe dar de comer... ele bebe água... e bebe leite... é muito 
pequenino...” 
 
“Pede ajuda à tua mãe... ela sabe o que ele precisa...ela já cuidou 
de ti quando eras assim pequenina...” 
 
A conversa do velhote com a mãe da Leonor era diferente... “a tua 
filha está encantada com o seu novo brinquedo...” 
 
“O pai é impossível... não devia querer fazer-lhe todas as vontades  
e ainda por cima criando-lhe ilusões...” 
 
“Mas a vida só é boa enquanto é feita de ilusões minha filha... 
quando se acaba a ilusão a vida perde o interesse e só nos resta 
recordar o tempo em que ainda as tínhamos...” 
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“Isso não é bem assim pai... a gente aprende na vida é com as 
verdades... não com balelas...” 
 
“Não estava a falar de balelas e coisas assim... estava a pensar 
naquilo em que acreditamos que pode ser mais belo na vida... o 
amor... as coisas que só somos capazes de fazer pelos outros para 
que eles sejam felizes...” 
 
“Elas... elas sejam felizes... eu bem o conheço pai... agora é a 
Leonor... já fui eu um dia? Ora, nessa época o pai estava por 
demais ocupado com outras...” 
 
Não valia a pena responder... a conversa continuaria sempre nesse 
tom... a sua filha ainda muito nova já tinha bebido o seu cálice de 
amargura... para ela os homens eram todos egoístas... mesmo 
quando desejavam fazer feliz uma mulher era sempre com um 
propósito delineado para o seu próprio proveito... 
 
“Como é que vão as coisas com o teu novo namorado? Pode-se 
saber?” 
 
“Gosto dele, mas é tudo... dá para esquecer as chatices do trabalho 
e desta vida...” 
 
“Não devias dizer isso, tens a Leonor...” 
 
“Ah sim a Leonor... mas a Leonor tem-no a si... está bem 
entregue..” 
 
“Mas olha que é de ti que ela precisa...já lhe ensinaste os cuidados 
a ter com o cãozinho...” 
 
“O cãozinho... e o pai a dar-lhe!” 
 
Os dias passaram mais alegres com as correrias pela casa da 
Leonor e aquele animalzinho que parecia de peluche, saltitando nas 
suas quatro patinhas de veludo onde começavam a apontar umas 
pequenas unhas bem afiadas... 
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“Avozinho, o meu cãozinho arranhou-me... olha...” lamuriou a 
pequena Leonor mostrando os riscos vermelhos nos seus bracitos 
fininhos... 
 
“Ora essa, Leonor, um cão pode morder... mas não arranha... quem 
arranha é o gato...” 
 
“Avozinho, também ainda não ouvi o meu cãozinho a ladrar...” 
 
“Bom, isso até é natural... ele por enquanto mal pode balbuciar... o 
que é que tu tens ouvido Leonor? 
 
Leonor estava cada vez mais intrigada com a sua pequena 
mascote... chamava-lhe cãozinho... já o avô lhe havia dito que lhe 
devia pôr um nome... cãozinho não é nome, Leonor... mas deves 
ser tu a escolher um nome... um nome que tu aches que lhe fique 
bem... mas ela achava que se era um cãozinho ficava um pouco a 
desejar em relação à ideia que ela até ali fazia de um cão... com 
que tanto sonhara! 
 
“Querias um cão perfeito...” 
 
“Como o avô é perfeito...” 
 
“Ah, ah, essa é muito boa... mas olha que te enganas, estou longe 
de ser perfeito... mas fico feliz por gostares de mim assim como 
sou... mas vou-te dizer uma coisa... um cão perfeito é um amigo e 
um guarda... tem armas... os dentes e o faro... para te defender se 
for preciso... mas outro animal como um gato, por exemplo... só é 
perfeito se o pensares como um gato... se o pensares como um cão 
vais encontrar muitas imperfeições...” 
 
Leonor ficou a meditar dentro da sua linda cabecita naqueles 
conceitos filosóficos desgarrados do avô e passou a observar o seu 
cãozinho sobre outros ângulos enquanto lhe acariciava o pelo... a 
sua cauda esticava e encaracolava como uma pequena serpente 
vibrátil... algo que a surpreendeu porque no seu imaginário o cão 
abanava a cauda e no caso do seu cãozinho a cauda parecia ter 
vida própria e ser capaz de abanar o cão... 
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Quando relatou esse seu entendimento à mãe não ocorreu a esta 
dizer outra coisa que não fosse “disparate... mas que disparate, 
Leonor...” 
 
“Estás a ver pai, em que deu a tua mania de criador de ilusões? A 
tua neta está completamente baralhada com o seu cãozinho...” 
 
“Avô, avô, o meu cãozinho mia... queres ouvir?” 
 
“É minha querida, o tu cãozinho não é perfeito... é mais do que 
perfeito...” 
 
Naquela noite a mãe saiu... perfumou-se, o cabelo voltou a cair 
como uma cachoeira sobre os ombros, cansado de estar sempre 
apanhado em cima da cabeça...”adeus pai... não esperes por mim... 
dá uma olhada na Leonor, não a deixes ficar acordada muito 
tempo...” 
 
O velhote estava sentado com os pés no seu descanso almofadado, 
aproveitando o calor que ainda se desprendia do fogão de lenha, 
tinha abandonado a leitura e estava a sentir a modorra subir 
lentamente pelos pés e pelas pernas acima enevoando os 
pensamentos que lhe giravam na cabeça... mas tranquilo...Leonor 
estava bem, no seu pequeno quarto, deitada na sua caminha, o 
pequeno animal aos seus pés espreguiçava-se langorosamente...  
 
De repente o animal espetou as orelhas... ergueu a cabeça e nos 
seus olhos as pupilas como fendas negras dilataram-se e da sua 
garganta começou subir um ronronar prenunciando um perigo 
invisível... as suas orelhas voltaram-se para um lado e para outro 
como se fossem duas antenas de radar a detectar um som 
imperceptível para a criança que sorrindo dormia... não podia 
contar muito com a sua visão... tinha de confiar no seu olfacto e na 
sua capacidade de se mover como um felino em absoluto 
silencio...a gorda e repugnante ratazana cometeu, porém, um 
pequeno deslize na sua progressão vinda do vão do telhado pela 
calha no alto da parede...um estalido denunciou a sua presença e o 
guardião da menina adormecida partiu como um foguete na 
direcção do ruído... franzindo o nariz de mandíbula aberta sentiu o 
predador antes de o ver... ferrou-lhe os dentes e as garras 
afiadas... arrastando-o na queda com um baque que reboou e 
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despertou toda a casa...seguido de gritos, chiados e guinchos 
estridentes  à mistura...   
 
O velhote acordou estremunhado e quase cambaleando entre o 
dormir e o acordado precipitou-se para o quarto da neta que de pé 
em cima da cama chorava num desespero alucinante de olhos fixos 
no animal ensanguentado que jazia inanimado. Abriu os braços para 
a acolher e proteger.  
 
“O meu cãozinho.. o meu cãozinho morreu... avô...”  
 
O velhote viu pela primeira vez a cena e o drama que ali se 
desenrolara em poucos segundos. Ao lado do animalzinho de 
estimação de Leonor, uma pequena montanha de pelos cinzentos 
escorria abundantemente sangue pelo chão... baixou-se para o 
bichano e riu para Leonor... “o teu cãozinho não morreu... o sangue 
não é dele... é daquela ratazana... vais ver que ele como cão não é 
perfeito... mas... como gato...podes crer... é perfeitíssimo!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


