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Sônia era uma produtora cultural de 35 anos, que morava sozinha. Não queria casar, muito 
menos ter filhos. Seus pais já haviam falecido de causas naturais e, de herança além da casa, ela 
ficou com dois cãezinhos da raça Pinscher. Não gostava de animais em casa, mas como não 
conseguiu doar os bichinhos, logo se viu "obrigada" a virar “mãe” de Nick e Nouck. A única 
diferença entre os dois era a perna esquerda traseira de Nouck, na cor caramelo. De resto, os 
dois eram pretinhos com um pelo vistoso e brilhante.  

Com o tempo, a mulher foi se acostumando com eles e foram se tornando uma pequena família. 
Ela não saía de casa para um passeio sem eles, exceto para o trabalho. Não havia como viajar 
com a companhia de teatro, levando seus cães.  

A "mãe" dos pets simplesmente amava sua profissão, quase com o mesmo amor pelos “filhos” 
Nick e Nouck. Muitos amigos brincavam com ela, dizendo que deveria arrumar um filhote de 
gato para fazer companhia aos cães. Ela negava sempre, pois não tinha afinidade por gatos.  

Sempre que a produtora viajava, ela deixava os cães em um grande sítio com um canil bastante 
equipado, onde os animais ficavam protegidos e podiam se divertir com outros amigos de quatro 
patas. Logo, Sônia viajava em paz. Quando eram viagens mais longas, Kátia, veterinária e 
proprietária do hotel e canil, fazia uma chamada de vídeo para que ela pudesse “conversar” com 
eles. Os pets ficavam muito alegres com a imagem de Sônia na tela do celular.  

Em uma viagem de circuito cultural durante umas férias de verão, ela precisou ficar mais uns dias 
além do prazo combinado e Nouck começou a dar sinais de estar com algum problema. Não 
queria beber água, mal comia e nem queria brincar com Nick. A veterinária dizia que ele não 
tinha problemas orgânicos, mas poderia chegar a ser uma desidratação devido ao calor 
sufocante se ele não comesse. E Nouck não queria nada! Pediu uma chamada de urgência.  

Sônia estava no meio de um ensaio. Deixou a equipe sob os cuidados do diretor artístico e foi 
saber o que estava acontecendo. Ela imediatamente começou a conversar com seu cão de uma 
maneira bem especial que só ela sabia fazer. Pegou a vasilha que levava na bolsa em todas as 
viagens junto das fotos dos animais. Nick e Nouck gostavam muito do objeto, por isso havia duas, 
uma era de reserva. Nas cores verde e preta, o objeto tinha gravada uma foto dos três juntos. Na 
“malinha” de objetos dos cães, ia a outra.  

Ao ver sua cuidadora pelo vídeo, Nouck reanimou um pouco, mas ainda estava bem amuado. Ela 
bateu três vezes no fundo da vasilha e, em seguida, fez o sinal de comer. Nick saiu de “cena” e 
Kátia o seguiu com o telefone. O cão foi direto no recipiente da ração, comendo quase tudo. Ele 
estava com muita fome. Enquanto as duas mulheres conversavam, ele bebeu também um pouco 
de água. Elas viram que Nouck sentia era a falta de Sônia. Problema resolvido, ela voltou para o 
ensaio. Já passava das 22 horas.  

Com o calor excessivo, caiu aquela tromba d’água na cidade. Ainda demoraria cerca de 40 
minutos para a finalização dos trabalhos e a chuva caía forte. Não havia como sair do Centro 
Cultural onde a companhia fazia o ensaio, era muito perigoso.  

Sônia, mesmo debaixo do temporal, precisou ir até o ônibus da equipe a fim de apanhar um 
material que deveria ter sido entregue na administração ainda pela manhã. Nem se lembrou da 
sombrinha, porque era “ir num pé e voltar no outro”. Ela sempre a carregava na bolsa. E, como 
tudo na vida tem um porém...  



Ao pisar numa sarjeta perto da garagem escutou um miado fraquinho de gato. Não deu 
importância, era muita chuva. Talvez pudesse ter sido só uma impressão. Ao fechar a porta do 
ônibus, escutou novamente. “Tenho mais o que fazer e nessa chuva... Eu não gosto de gatos 
mesmo.” O ensaio terminou um tempo depois, mas a chuva, não. Sônia ficou com o miado do 
gato na cabeça e contou aos colegas que não podia deixar um animal naquelas condições. 
Parecia um pedido de socorro de um filhote. Bianca, uma das atrizes, se prontificou a ajudar. 
Pegaram a sobrinha e lá foram à procura do gato na garagem.  

— Alguém tem um pedaço de pão de queijo do lanche aí? Se tiver, ajuda a atraí-lo pela fome... — 
Disse Sônia. 

Um dos atores disse:  

— Para quem não gosta de gato...  

— Fecha a matraca, Pedro. Deixa a Sônia. — Disse Arthur, o diretor.  

Sônia e Bianca procuraram o animal por muito tempo perto da garagem. A chuva era gelada 
apesar do calor. Quando elas ficavam quietas, novo miado aparecia. Era como se o animal não 
quisesse ser resgatado ou fosse bastante arisco. Reviram tudo o que podiam. Eram latas, 
entulhos, panos velhos, e nada de gato. Olharam debaixo dos carros e a chuva caía. Elas já 
estavam bem molhadas e quase desistindo até que, no meio do escuro e com a bateria dos 
celulares quase acabando, elas viram um rabinho. A produtora praticamente se deitou numa 
parte da sarjeta aberta para ver se o miado vinha lá de dentro. E não foi de lá. Deixou comida 
perto de um buraco e nada. Pensaram ser um rato. Bianca prendeu o grito a fim de não 
atrapalhar a procura. Mas não era um rato. Onde há gatos, normalmente não há ratos.  

De repente, um gatinho malhado em branco com amarelo que parecia ser cego de um olho “deu 
as caras” perto de um monte de coisas velhas. Ele abria a boca, mostrando os dentes como se 
fosse uma onça. Ela tentou chegar perto e ele se escondeu de novo. Assim deixou pedaços de 
pão de queijo e se afastou quase para debaixo da chuva. O gatinho reapareceu e, com ele, 
vieram mais dois filhotes.  

— Meu Deus, eu pensei que fosse apenas um! Eu vou tentar salvar um gato e me aparecem três! 
— Falou Sônia assustada.  

— Que coisinha mais linda. — Sorriu Bianca. — Um branco com rajadas, esse que parece 
ceguinho, tadinho, e uma “menina” colorida.  

— Leva para você, então!  

— Credo, Sônia. Você não gosta mesmo de gato, hein? Então, por que veio aqui?  

Sônia ficou meio sem graça, mas falou com a voz embargada:  

— Eu fiquei com o miado na cabeça e não iria conseguir dormir em paz se eu não o encontrasse. 
Pensei que estivesse na sarjeta e no meio da chuva.  

— E como a gente vai fazer agora? Parece que foram abandonados. Estamos aqui há mais de três 
horas e a mãe nem apareceu...  

— Ah... não quero saber, Bianca. Só de ver que eles não estão na chuva, melhor. Vamos deixar 
uma água aqui e ir embora. Amanhã temos muito trabalho. Acho que há mais pão de sobra do 
lanche... Quem sabe a mãe aparece de hoje para amanhã.  

— E se ela não vier?  

— Sinto muito, fizemos a nossa parte.  



— Sei não... — Disse Bianca.  

Elas voltaram ao encontro da equipe, contaram a história dos filhotes, mas não havia nada a 
fazer. O dia seguinte era... outro dia. Todos voltaram ao hotel e Sônia ficou com a história dos 
gatos na cabeça. Já no quarto, tentava dormir, não conseguia... O miado triste do filhote a 
perseguia. Somente por volta das 4 da madrugada, conseguiu tirar um cochilo. Não dormiu 
muito e se levantou sobressaltada com o miado de gato. Olhou na janela e viu os três deitados 
no parapeito e um deles “dizia” quase chorando: “salva a gente!”. Correu, acendeu a luz e nada 
de gato. Como assim, um gato falar? Tentou dormir novamente, mas os gatos “a perseguiam” 
em seu cochilo. Na hora do café, todos se assustaram quando viram a produtora.  

— O que houve? — Disse Arthur.  

Ela parecia um zumbi de tanto sono. 

— Acredita que sonhei com os gatos na janela do meu quarto e o que tem um problema no olho 
me dizia para salvar os três? Sonhei com gato falando.  Será que é um sinal?  

Todos caíram na gargalhada. Sônia, bastante segura de si, respondeu:  

— Se a gente chegar ao Centro Cultural e esses gatos estiverem lá, vou pegar os três e levar 
comigo.  

Bianca ficou animada e disse:  

— A gatinha é minha. Ela vai se chamar Taty! 

— Ah... menos um, então... Estou brincando, viu? Eu dou um jeito, levo em um veterinário aqui 
mesmo na hora do almoço e fazemos o transporte seguro no ônibus.  

Três dias depois, Sônia assim fez. A mãe dos felinos não apareceu. Os gatinhos estavam bem, já 
vacinados e vermifugados por uma veterinária da cidade. O que parecia cego tinha apenas uma 
alergia no olho. O problema seria corrigido em alguns dias com um colírio antibiótico e limpeza 
adequada. Ela resolveu adotar os machos e Bianca, a fêmea. A produtora apelidou os gatinhos de 
Ping, para o branco e amarelo e Pong, para gatinho branco com rajadas cinzas.   

A viagem do circuito cultural foi um sucesso. Muitas histórias emocionantes de comunidades 
carentes que assistiram às apresentações e claro, o resgate dos gatinhos. Mas algumas perguntas 
pairavam no ar: o que Nick e Nouck iriam achar daquela ideia? Será que eles realmente iriam se 
adaptar com os novos membros da família, Ping e Pong?  

Isso só o tempo iria dizer, mas essa é outra história...  

 

 

 


