
Namoro às escondidas. Por Juliana Fernandes Gontijo. 
 
A família Gonçalves Siqueira estava toda no sítio. Era aniversário de 80 anos do vô, Vicente, e eles estavam 
preparando um baita churrasco com muita carne e bebida pra "dar e vender" naquele sábado de Carnaval.  
Como era povo muito unido e os 10 netos tinham entre 5 e 12 anos, nos domingos e feriados prolongados, a 
alegria reinava nas reuniões de família. Eita povo festeiro! Como dizia a vó, Jucelina, a cachorrada e a gataiada 
fazia a festa no sítio junto do povão. Todos os bichinhos eram amigos e brincavam sempre juntos. Eles somavam 
4 gatos e 6 cachorros.  
No entanto, aquele feriado de Carnaval foi inesquecível. O que deveria ser um dia de muito churrasco e 
bastante bebida foi algo bem inusitado. Estava armando o maior temporal, depois daquela manhã bastante 
ensolarada. Todos os netos na piscina e avós, filhos, genros e noras se revezavam na churrasqueira. No entanto, 
tiveram que juntar tudo rapidamente, porque o pancadão, daqueles bem pesados, estava chegando.  
- Junta a netaida, gatos e cachorros que o mundo vai cair! Quando é assim, vem chumbo grosso por aí! – Gritou 
vó, Jucelina, da cozinha.  
- Ricardiiiiinho! “Disintala” desse buraco, minino. O mundo vai cair. É chuva pra três dia! – Disse o avô.  
- Ainda bem que tem muita cama no sítio, né vô? Eu demorei, porque a Mirela não queria sair daquele buraco.  
- Sei... Eu vi que ela já passou correndo aqui. Entra já!  
Na porta da sala, ele continuou iniciando “a chamada” dos netos: 
- Joana, Alexandre, Catarina, Eduardinho, Carlinha, Gabriel, Cristina, Renati... 
Carolina chega gritando, desesperada: 
- Vô, tá todo mundo aí dentro, mas a Mirela não tá. 
- Tá sim, Carol. Ela passou aqui agorinha correndo, estava dentro do buraco perto do jardim.  
- Não tá, vô; não tá! - Disse a menina tremendo.  
Todos começaram a procurar Mirela no sítio. Vasculharam a casa e o quintal por mais de uma hora e, nada!  
- Gente, gente! Vai chover! Olha aquela nuvem preta lá em cima! Quando é assim, pode saber! A Mirela sabe se 
arrumar sozinha!  
- Ô Mireeeeeeeela! – Gritou Beth, mãe de Renatinha.  
- Ô Mimi! - Esbravejou Amanda, irmã de Carol.  
- A Mirela sumiu! Ah, não! Eu quero a minha gata de volta. Eu não durmo sem a Mirela.  
- Carolzinha, a Mirela está por aí. Ela é esperta. Viu que ia chover e se meteu em algum canto. - Disse 
Ricardinho.  
A chuva começou a cair bem forte e Carol também deixou cair “o rio de lágrimas” como dizia vó Jucelina.  
Bem, Mirela, era uma gata bastante peluda e bem gordinha. Esperta, porém, tinha um pequeno problema: 
morria de medo de chuva, trovões e relâmpagos. Em casa, ela gostava muito de ficar no parapeito da janela do 
quinto andar, olhando as pessoas passando lá embaixo na rua. Quando pressentia chuva, soltava um miado 
diferente que mais parecia “é ruim” e corria para o fundo da cama de Carol. E a menina dizia: “Ô mãe, vai 
chover.” Era batata! Não dava meia hora e caía a tromba d’água.  
Porém, naquele Carnaval, todos entranhavam o comportamento dela. Não queria brincar, ficava mais quieta, 
nem interagia com os outros pets. Não estava amuada, mas... Não era a mesma gata serelepe de sempre.  
A noite foi chegando; ela não apareceu dentro de casa. Isso só fez aumentar o desespero de Carol:  
- Mãe, quero a Mirela. Eu vou no quintal ver onde ela está. Eu não consigo dormir sem ela. E se acontecer 
alguma coisa com a minha gatinha?  
- Filha, olha que chuva está lá fora. Gato é esperto. Ele sabe se proteger. Se fosse, por exemplo, o Bob, o Nick, a 
Bira, poderia até ser... Porque cachorros não são tão independentes quanto os gatos. Ela vai voltar!  
Ninguém conseguiu dormir a noite de sábado, domingo e segunda, nem os bichinhos. Carol não deu sossego. 
Levantava várias vezes na madrugada, quando ouvia algum barulho estranho, e chamava por Mirela.  
Choveu três dias. Na terça de manhã, quando todos tomavam café, vó Jucelina, cansada de não dormir à noite, 
disse:  
- Vamos procurar no quintal porque Mirela deve estar aqui em algum canto. Você não deixou ninguém dormir, 
filha! Olhem o paiol, na despensa, os banheiros, naquele buraco do jardim outra vez... Ah, debaixo do banco 
perto da piscina!   
Ô vó, desculpe. Mas eu morro, se a Mirela não aparecer. – Disse Carolzinha abrindo o maior berreiro.  
Foi um verdadeiro mutirão. Foram horas de “exploração do quintal” do sítio e, nada!  
 
 
 



 
 
A família resolveu procurar pela vizinhança. Eles passaram o dia sem notícias de Mirela.  
Tatiana, mãe de Carol, resolveu ligar para um amigo que tem muitos gatos e conhece bem os segredinhos 
desses felinos.  
- Flávio, a Mirela sumiu no sítio da minha mãe, desde sábado, e a Carolzinha não deixou a gente dormir estes 
dias. A gata pressentiu a chuva e desapareceu. Está todo mundo aqui cansado e essa gata não volta. Mostramos 
fotos para os vizinhos, mas ninguém viu a Mirela. Os outros gatos e cachorros também estão aqui e 
estranharam o sumiço dela. Quando tem feriado, a gente sempre traz todos para brincarem juntos, entende?  
- Calma, Tati. Já olharam dentro de caixas, fundo de cama? Até na grade de madeira da cama, gato pode ficar 
escondido. Em cima de armário, dentro da despensa, alguma caixa, rede de pano... Tem sótão aí?  
- Não sabemos mais o que fazer...  
- Vocês vão achar, ela vai aparecer. Deve ser só medo da chuva... Vai me dando notícias.  
Desligaram o telefone e de repente... 
- Pai, traz a escada, por favor! Estou ouvindo um barulho diferente no sótão, parece ser miado. Fernando subiu 
até lá e abriu a tampa de madeira que tinha na laje da copa, e chamou a filha:  
- Sobe com cuidado, Carolzinha. Seu vô vai te ajudar aí. – O avô ajudou a menina a subir e qual foi a surpresa 
dela em um canto bem escondido do sótão:  
- Mireeeeeela! Como você fez isso comigo? Eu nem dormi estes dias sentindo a sua falta, atrapalhei todo 
mundo aqui!  
A gata estava esparramada com 7 gatinhos numa pequena colcha de retalhos da vó Jucelina. Dois deles já 
brigavam para tomar o leitinho, mas pareciam lutadores de boxe.  
Todos se assustaram com os gritos de Carolzinha:  
- Mããããããããe, você não vai acreditar. Gente! A Mirela tá com sete filhotes aqui!  
Tatiana quase teve um infarto:  
- Sete filhotes?!!! Como pode ser?! Esta gata é castrada! Gorda como ela só e com tanto pelo, como poderíamos 
imaginar que ela estivesse grávida? Ah! Eu vou processar aquela veterinária, se é que é veterinária, né?! Levou o 
meu dinheiro e agora essa gata com 7 filhotes. Eu não queria nem a Mirela! – Esbravejou a mãe de Carol.  
Fernando e a filha, com muito cuidado, enrolaram a gata e os filhotes na colcha de retalhos para descerem as 
escadas. Mirela estava exausta, mas muito carinhosa com seus bebezinhos. 
- Como já estão bem limpinhos, provavelmente nasceram no sábado mesmo, à noite. – Disse Fernando. – Por 
isso, ela estava bem estranha... Mas como ela conseguiu subir? Só se foi por fora da casa...  
Já na sala, todos os netos queriam ver os filhotinhos na grande caixa forrada que Carolzinha preparou:  
- A Mirela é minha, mas vocês podem ajudar a dar os nomes. 
- Filha, nós vamos doar esses gatos, pelo amor de Deus! É só a Mirela e pronto.  
- Ah, mãe, diz que sim! Vamos ficar com dois só então!  
- Não sei filha! A Mirela já nos dá um pouco de trabalho, né? Olha só o que ela nos trouxe de presente!  
- Tadinha dela, mãe, não tem culpa... É só uma gatinha indefesa. E veja que gatinhos mais bonitinhos! Eu não sei 
não, mas acho que eles são do “Toquin” do Eduardinho, só pode ser! Veja essa manchinha debaixo do rabo 
desse aqui, ó! Igualzinho! – Enquanto isso, o gato já rodeava de forma diferente a gata Mirela.  
- Ih... Será que são namorados? – Disse Renatinha pensativa.  
- Nunca! Toquin também é castra... Ah, meu Deus! - Gritou o primo de Carol. - A veterinária deles é mesma. Será 
que ela nos enganou? Estes “safadinhos” inventaram de namorar aqui no sítio! Só pode ter sido no Natal então! 
Eles ficaram sumidos, dois dias, lembram?!  
Todos caíram na gargalhada, mas o assunto era sério. 
E a terça-feira de Carnaval terminou para a família Gonçalves Siqueira. Os pais não sabiam o que fazer com 
tanto gato. Sim, a trupe de animaizinhos bonitinhos e bagunceiros havia aumentado bastante. Até os cachorros 
gostaram da ideia de ver outra turminha para brincar. Sim, Mirela, a gatinha que tinha medo de trovões e 
relâmpagos se escondeu, mas não foi de medo. Ela, na verdade, queria um tempo de silêncio para dar a luz aos 
lindos filhotinhos. Ela precisava daquele momento mais lindo da maternidade, sozinha, apenas isso.  
E Toquin? Em menos de duas horas, lá estava ele acariciando a suposta namorada e seus prováveis filhotinhos.  
Eles estavam felizes, tão alegres como a linda união da família Gonçalves Siqueira.  
Sim, esses relacionamentos familiares de muita união existem e precisam muito ser valorizados.  
 


