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Para Santi, meu amor, meu amigo, meu marido 
e meu motoqueiro preferido. Te amo.
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— Finalmente é sexta-feira — sussurrou Rebeca ao sair do escritório.
Às vezes o trabalho era opressivo, e ultimamente estava sendo. Ela foi an-

dando apressadamente até o carro. Entrou, jogou a bolsa no banco do passageiro 
e, quando ia fechar a porta, viu uma caixa de pizza se mexendo debaixo do carro 
ao lado. Fechou a porta na mesma hora.

Deve ser um rato, pensou, horrorizada.
Deu a partida, mas, quando olhou de novo, viu uma carinha peluda e branca 

saindo da caixa. Um cachorro. Não resistiu: desligou o carro, saiu e tirou a caixa 
de cima do bichinho.

— Ei, sai daí — murmurou ela, sorrindo. — Cadê seu dono?
Olhou em volta. Não havia mais ninguém no estacionamento. Estava sozi-

nha ali.
Voltou a olhar para o cãozinho peludo, se derretendo toda.
— Está com fome, é? — Como se tivesse entendido, ele latiu. — Ah, que 

fofo!
Achando graça, Rebeca pegou o bichinho com uma das mãos e o aproximou 

do rosto. Era pequeno e com olhos tristonhos que a comoveram. Logo ia escure-
cer, e ela teve dó de deixá-lo ali sozinho. Mas não podia ficar com ele. Com a vida 
que levava, com seu trabalho, não havia espaço para um animal de estimação. 
Morrendo de pena, ela o colocou de volta no chão.

— Sinto muito. Não posso pegar você.
Rebeca abriu a porta do carro e, quando ia entrar, o cachorro tentou entrar 

também, mas ela não deixou.
— Nada disso, amiguinho. Não posso ficar com você e fim de papo.
Ele se sentou sobre o traseiro rechonchudo. Rebeca olhou para ele e não 

aguentou. Não podia deixá-lo ali. Era um cachorrinho. Um filhote. Saiu nova-
mente do carro, pegou-o e, depois de uma leve bufada, murmurou:
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— Tudo bem, vem comigo. Mas só essa noite. Amanhã eu chamo o controle 
de animais para irem buscar você.

No caminho, o bichinho branco com manchinhas marrons se enroscou no 
banco e dormiu ao lado da bolsa. Rebeca o observava comovida e imaginava 
como seria divertido ficar com ele. Mas logo afastou a ideia. Não podia, ou me-
lhor, não lhe convinha ter um cão, pois quase não parava em casa. Acabaria 
sobrando para Angela, a amável senhora de Toledo que limpava o pouco que 
Rebeca sujava. Conhecendo Rebeca desde pequena, Angela sempre a repreendia 
por comer tão pouco e passar tanto tempo sozinha.

Depois de estacionar, Rebeca aninhou o filhote no colo e entrou com ele em 
casa.

— Bom, vamos comer alguma coisa um pouco mais saudável que um peda-
ço de pizza.

Rebeca soltou o filhote no chão da cozinha, onde ele fez o primeiro estrago.
— Ah, não… Ah, não… — lamentou enquanto ia às pressas pegar o esfregão. 

— Começamos mal.
O cachorro, no entanto, parecia feliz, e começou a correr e a latir como um 

louco. Rebeca sorriu e se dirigiu à geladeira para pegar o leite. Depois, procurou 
biscoitos e uma tigela. Quando o cão viu aquilo, levantou as patinhas dianteiras, 
mostrando um apetite voraz. Rebeca ficou vendo-o se refestelar com a refeição 
enquanto ligava para o serviço de informações a fim de saber o telefone do con-
trole de animais.

Anotou o número que lhe passaram e uma gravação indicou que o serviço 
funcionava apenas nos dias de semana, em horário comercial. Ela deveria infor-
mar endereço, tipo de animal, telefone e nome. Pensou por alguns instantes. Ele 
era tão fofo! Mas, assim que o viu fazendo xixi no chão de novo, não teve dúvida.

— O que eu faço com você até segunda? — perguntou ela, olhando para o 
filhote.

Decidiu revisar alguns relatórios que havia levado para casa, depois do jan-
tar. Estava sempre trabalhando.

— Bom, é melhor eu me mexer — disse, observando o bichinho encolhido 
no tapete.

Às nove horas começou a analisar as estatísticas anuais da empresa e à 
meia-noite decidiu ir dormir. Espreguiçando-se, levantou-se da poltrona, des-
ligou o laptop e, quando já ia subindo a escada, ouviu alguns passinhos rápidos 
atrás de si. Ao se virar, lá estava o cachorro, encarando-a com olhinhos meigos 
e balançando o rabo.

— Tudo bem, pode subir e dormir comigo. Só não vá fazer xixi outra vez. 
Combinado?
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Mas foi só soltá-lo no quarto que ele fez. Rebeca bufou, limpou o piso, esten-
deu um cobertor pequeno no chão e murmurou:

— Minha cama está terminantemente proibida, ouviu?
O cachorro emitiu um barulho que a fez sorrir. Dez minutos depois, Rebeca 

o pegou do chão e o colocou na cama. Os dois dormiram profundamente.
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O fim de semana com o cachorro foi sensacional. Diferente. Rebeca se divertiu 
com ele, mesmo estando o tempo todo com o esfregão nas mãos. No sábado, 
depois de comer, ela ficou olhando fixamente para o cãozinho. Se iam passar 
o fim de semana juntos, era melhor dar um banho nele. E foi assim que acabou 
descobrindo se tratar de uma cadela. Uma fêmea. A cadelinha ficou limpa e fofa, 
como um bichinho de pelúcia. Mas Rebeca se recusava a dar um nome a ela. Se 
eu fizer isso, vou ficar ainda mais apegada, pensou. Então a chamava simples-
mente de “filhote”.

Na segunda-feira de manhã, Rebeca esperou Angela chegar para avisar que 
viria uma pessoa buscar o bichinho.

— Deus do céu! Que coisa mais fofa! — exclamou a mulher assim que en-
trou e viu a cadelinha. — Já era hora de você arranjar companhia. Vem aqui, 
meu amor — disse ela, agachando-se para fazer carinho no animal.

— Angela, não vou ficar com ela — explicou Rebeca, enquanto comia ce-
real. — Eu a encontrei na sexta, e hoje o controle de animais vai vir buscá-la. 
Vão encontrar um lar para ela.

A mulher a encarou com seus olhos azuis, franzindo o cenho.
— Como você pode entregar essa coisa linda? — reclamou ela. — Eu ajudo, 

querida. Posso cuidar dele o dia todo, você assume às seis.
Rebeca suspirou. Conhecia Angela, sabia que a mulher logo ficaria brava. 

Respondeu na defensiva:
— Como se fosse fácil! Não dá. Eu saio cedo para trabalhar, só apareço em 

casa para comer. Você sabe que às vezes volto bem tarde. Como vou cuidar dela?
— Dela? É fêmea?
— É.
— E qual é o nome?
— Ela não tem nome, Angela. Já disse que não vou ficar com ela.
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Nesse momento, a cadelinha fez xixi. Antes mesmo que Rebeca saísse do 
lugar, Angela já tinha pegado um pano de chão.

— Prontinho! — Com as mãos na cintura, Angela acrescentou: — Minha 
avó Gregoria sempre dizia: “Tudo o que você planta hoje, colhe amanhã”. Pense 
nisso.

Ao ver a expressão de Rebeca, soube que tinha entrado num assunto es-
pinhoso. Mas não se importava. As duas se conheciam havia tantos anos que 
tinham a liberdade de dizer uma à outra o que bem quisessem.

— Você é jovem, querida — continuou Angela. — Tem só vinte e três anos. 
É linda, inteligente, tem uma casa bonita. Mas de que serve tudo isso? — Rebeca 
fechou a cara, mas a mulher prosseguiu: — Sei que você não gosta que eu me 
meta na sua vida, e eu não faço isso, mas a sua história com Félix já acabou, e 
acho que é hora de encontrar alguém que a mereça. Você sabe que é como uma 
filha para mim, que eu faria qualquer coisa por você. Por isso, mesmo correndo 
o risco de que me mande pastar, como faz às vezes, preciso dizer que nem todos 
os homens são iguais. Existem bons e maus, melhores e piores, bonitos e feios, e 
é preciso conhecê-los!

— Angela, eu não preciso de um homem ao meu lado, nem quero — res-
pondeu Rebeca, irritada. — Agora estou com pressa e sem a menor vontade de 
discutir isso.

Assim que pegou a bolsa e as chaves do carro, Rebeca se virou para a mu-
lher, que ainda a encarava.

— Vão levar a cadelinha hoje. Entendido?
— Ah. Claro, querida, claro — respondeu Angela. — Entendido.
Rebeca se deteve diante do filhote, que balançava o rabo alegremente.
— Espero que encontrem um lugar legal para você. Tchau! — disse, com os 

olhos cheios de lágrimas. — Angela… até logo.
Mas a mulher não prestou atenção. Quando se irritava, murmurava consigo 

mesma, e era o que fazia naquele momento.
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Rebeca pensava no ex-namorado enquanto dirigia pelas ruas de Madri. Ela o 
amara de todo o coração, e ele, em troca, a tinha feito de idiota após três anos 
de relacionamento. Certa noite, ele mandou uma mensagem dizendo que estava 
apaixonado por outra e simplesmente desapareceu. Rebeca chorou muito, mas 
depois de um tempo reconheceu que tinha sorte de se livrar de uma pessoa como 
ele. Só esperava que algum dia alguém ensinasse uma lição àquele cretino. Ain-
da perdida em pensamentos, chegou ao escritório. Belém, sua amável secretária, 
entrou com ela em sua sala.

— Bom dia, Rebeca — cumprimentou ela, alegre. — Como foi o fim de 
 semana?

— Bom, e o seu?
Como sempre, Belém começou a contar suas histórias:
— Fui a uma festa e conheci um cara incrível. Saímos para jantar, mas não 

sei, acho que não é nada sério.
Enquanto ouvia como tinha sido maravilhoso o encontro, Rebeca só conse-

guia pensar no que Angela havia dito sobre a cadelinha. Talvez não fosse mesmo 
tão difícil de cuidar. Depois do que tinha acontecido com os pais e com Félix, 
Rebeca estava tão acostumada a ficar sozinha que se tornara quase uma ermitã. 
Um sorriso surgiu em seu rosto.

— Belém, ligue para minha casa, preciso falar com Angela. É urgente.
A secretária fez a ligação.
— Alô? — atendeu a senhora, com seu sotaque inconfundível de Toledo.
— Desculpe, Angela, eu não queria ter falado daquela maneira.
Sorrindo carinhosamente, a mulher respondeu:
— Ah, minha flor, eu é que peço desculpas. Você sabe que sou meio cupido, 

mas não devia ter mencionado Félix. Só quero que você seja feliz, não gosto de 
te ver sozinha.
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De repente, Rebeca ouviu um grande estrondo, seguido por latidos.
— Meu Jesus! — gritou Angela.
— O que foi? — perguntou Rebeca, preocupada. — Angela, o que houve?
A mulher respondeu rindo:
— Nossa amiguinha derrubou o pote de chocolate em pó e uma xícara. 

Nada de mais.
Rebeca sorriu, surpresa.
— Como ela conseguiu fazer isso? É tão pequenininha!
— É o que eu queria saber. — Angela mudou o tom de voz. — Ah, querida… 

Por que não pensa melhor antes de entregar essa pestinha? Ela é tão fofa… Vai se 
acostumar com seus horários, você vai ver. E seria uma ótima companhia.

Mas Rebeca já havia pensado melhor.
— Se o pessoal do controle de animais aparecer, diga que decidimos ficar 

com ela — disse, decidida. — Qualquer coisa você me liga e eu converso com 
eles. Estamos combinadas?

Angela ficou louca de felicidade.
— Pode deixar! Daqui ninguém a tira! Dou uma vassourada em qualquer 

um que se aproximar.
— Isso mesmo — concordou Rebeca, rindo ao imaginar a dramática Angela 

com a vassoura na mão.
Quando desligou, estava satisfeita. Sabia que tinha dado um passo impor-

tante. A cadelinha lhe devolveria parte do que haviam tirado dela. Rebeca pas-
sou o dia feliz, exceto pelos momentos em que cruzava com o desagradável sr. 
Cavanillas, seu chefe. Não o suportava, e a antipatia era mútua.

Foi para casa às cinco, mas antes passou em um pet shop. Precisava com-
prar ração, uma cestinha, uma coleira e, de acordo com a vendedora, um montão 
de outras coisas. Quando chegou em casa, às seis, Angela a esperava com um 
sorriso de orelha a orelha.

— Oi, minha querida, como foi seu dia?
— Por que ainda está aqui? — perguntou Rebeca, estranhando.
— Queria dar um abraço em você por ter tomado a decisão certa! E não 

queria deixar a pestinha só. Mas agora que você chegou, já estou indo. Até ama-
nhã, querida.

— Até amanhã.
Angela foi embora com os olhos cheios de lágrimas. Queria que sua menina 

começasse a viver e acreditava que, pouco a pouco, estava conseguindo. A vida 
tinha sido dura com Rebeca. Mas tudo tinha seu fim, e Angela sabia que algum 
dia ela seria feliz.
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Quando ficou a sós com a cadelinha, Rebeca a pegou no colo e se sentou na 
poltrona.

— Muito bem, pestinha. Agora preciso de um nome para você. Vamos ver… 
— disse, observando-a. — Dani! Gostou? Acho que não… Então… Greta? Lara? 
Luna? Também não. — Então Rebeca se lembrou de quando a viu pela primeira 
vez e começou a rir. Olhou bem em seus olhinhos, sorriu e decretou: — A partir 
de hoje, seu nome é Pizza.
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Quatro anos depois

O Natal chegou e, com ele, caíram os primeiros flocos de neve. Angela queria 
comprar enfeites para a casa e Rebeca foi junto para não desagradá-la, ainda 
que não gostasse de celebrar as festas de fim de ano. As duas passearam pelas 
ruas Serrano e Goya, olhando as vitrines. De volta ao carro, pararam no sinal 
vermelho da Guzmán el Bueno.

Enquanto Angela falava sem parar, como sempre, Rebeca pensava nos pre-
sentes que precisava comprar. Angela, Belém, Carla, Noelia; seus irmãos, Kevin 
e Donna, sua sobrinha, Maria, e seu cunhado, Miguel. Recordou com nostalgia 
quando eram crianças e passavam o Natal com a família da mãe no Kansas ou 
com a do pai em Madri.

Como tudo tinha mudado...
Cada um havia seguido com sua vida. Donna se apaixonara pelo arquiteto 

Miguel Jover enquanto passava férias em Sevilha. Em cinco meses se casaram e 
ela foi morar lá, mas agora estavam em Chicago, por causa do trabalho dele. As 
duas se falavam por telefone algumas vezes por mês e por Facebook sempre que 
podiam.

Já Kevin ela via mais. Ele gostava de dizer que era o espírito livre da família: 
viajava de um lado para outro e gostava de agito. Tocava baixo em uma banda e 
ligava para Rebeca toda semana para se manter a par de tudo que acontecia com 
sua irmãzinha, como a chamava carinhosamente.

Os olhos de Rebeca se encheram de lágrimas quando pensou na mãe. Ela 
era a alma da família. Se estivesse viva, os filhos não teriam se afastado. Tinha 
morrido anos antes, em um acidente de carro causado por um motorista embria-
gado. Rebeca nunca esqueceria o fatídico dia, nem tudo que acontecera depois…
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— O que foi, querida? — perguntou Angela, preocupada.
Buzinas soavam. O sinal tinha aberto, mas Rebeca continuava parada.
— Nada, Angela. É só o Natal, as recordações que ele traz. — Ao ver que 

a mulher ainda a observava, tentou mudar de assunto: — O que você quer de 
presente?

— Ora essa! Mas eu digo a mesma coisa todos os anos: o maior presente 
para mim seria você passar a virada de ano lá em casa. Dessa vez você vai, não 
é? — Como Rebeca não respondeu, ela continuou: — Garanto a você que, se me 
enrolar, sou bem capaz de aparecer com toda a minha família na sua casa. Não 
duvide disso!

— Depois a gente vê — disse Rebeca, rindo. — Ainda faltam duas semanas. 
Agora vamos estacionar e comprar os enfeites que você tanto ama.

Entraram no centro comercial El Corte Inglés, que estava lotado. Ali cer-
tamente encontrariam tudo o que procuravam. Pegaram fitas e bolas coloridas, 
encomendaram uma árvore de Natal e seguiram para o andar dos brinquedos, 
onde escolheram algumas coisas para Noelia, filha da melhor amiga de Rebeca, 
Carla, e para Maria, sua sobrinha.

No terceiro andar, enquanto escolhia uma pulseira para Belém, Rebeca fin-
giu não notar o interesse de Angela em um par de brincos. Agora já sabia o que 
comprar de presente para ela, ainda que a mulher provavelmente fosse matá-la 
por isso, já que, segundo a própria, o preço era um roubo.

Saíram da loja carregadas de sacolas, mas ainda faltava um presente para o 
irmão. Então Rebeca viu uma jaqueta de couro marrom numa vitrine. Era per-
feita! Ela foi até lá decidida a comprá-la, mas o homem que entrou pouco antes 
na loja a levou.

Droga, pensou Rebeca.
Era a última peça, e só receberiam mais na semana seguinte. Disposta a 

levar a jaqueta, Rebeca olhou para o homem e, surpreendendo a si mesma, disse:
— Acho que não é do seu tamanho. Nem do seu estilo.
O homem se virou, sem ter certeza de que era com ele que falavam. Olhou 

surpreso para Rebeca e perguntou, com um sorriso:
— Por que acha isso?
E agora? O que eu faço?, pensou ela, aflita.
— É que… essa cor não combina com seu tom de pele. E vai ficar pequena. 

De longe se vê.
Após trocar um olhar com ela, o desconhecido, sem palavras, voltou a olhar 

para o espelho e provou a jaqueta. Rebeca não tirava os olhos dele. Era um ho-
mem muito atraente. Pelo sotaque, dava para notar que não era espanhol; pare-
cia americano. Devia ter trinta e poucos anos, era mais alto que ela, tinha um 
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bom porte e vestia um terno Armani impecável. Rebeca observou seu cabelo 
escuro e então seus olhos inquietantes, que a encaravam pelo espelho.

— Acho que ficou bom — disse o homem, para tristeza dela.
Encantada com aquela sedutora voz rouca e pensando em como convencê-

-lo a não levar a jaqueta, Rebeca não se deu conta de que o homem havia se 
virado para dizer algo e agora a olhava. Aquela moça pequena, com um gorro 
engraçado de listras azuis e brancas, era muito bonita. Tinha cabelo loiro ca-
cheado e um narizinho de criança. O jeans surrado que usava só a tornava mais 
interessante. Por um instante ele pensou na sorte do homem para quem ela que-
ria dar a jaqueta. Ficaram os dois sem falar nada, até que ele rompeu o silêncio:

— Como eu disse, acho que ficou boa, mas se você discorda, pode ficar. — 
Ele tirou a jaqueta e a estendeu para Rebeca. — Provavelmente vai ficar melhor 
no seu namorado. Tanto pelo tom de pele quanto pela cor do cabelo — disse ele, 
com um sorriso brincalhão.

Atordoada pelo magnetismo do homem, ela respondeu, ofendida:
— Não é para meu namorado. — E, franzindo o cenho, completou: — E 

quem você acha que é para falar assim comigo?
Boquiaberto com o atrevimento dela, o homem já ia responder à altura 

quando notou a mulher sorridente e calada ao lado da moça, olhando-o de cima 
a baixo. Ele voltou a olhar para a jovem e abriu seu melhor sorriso.

— Desculpe, mas quem começou a conversa foi você. Eu só estava provando 
a jaqueta e não pedi opinião de ninguém. Não foi?

Recostada no balcão, Angela se divertia com a cena. Que homem! Essa me-
nina é uma tonta se não aproveitar a situação!, pensou, permanecendo calada.

— É verdade. Fui eu, admito — reconheceu Rebeca, incomodada. — Des-
culpe. Não quero a jaqueta e não tenho mais nada a dizer.

Ele arqueou as sobrancelhas, surpreso. Não estava acostumado a ser trata-
do daquele jeito pelas mulheres. Era mais comum que elas o perseguissem, na 
verdade. Sem prestar mais atenção nele, Rebeca comentou algo com o vendedor. 
Quando se abaixou para pegar as sacolas, viu Angela falando com o homem da 
jaqueta.

— Espero você lá fora — disse Rebeca, irritada com a forma como a mulher 
sorria para aquele idiota.

— Tchau — atreveu-se a dizer o homem. Ele esperava que ela se virasse 
ao ouvi-lo, para poder olhá-la outra vez. Sem saber disso, Rebeca atendeu à sua 
vontade.

— Tchau. Feliz Natal.
Angela recolheu depressa o restante das sacolas e saiu atrás dela, não sem 

antes se despedir com um sorriso encantador. Já na rua, Rebeca a repreendeu:
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— Muito bem, Angela, posso saber o que estava falando com aquele  homem?
— Ah, querida, ele era tão interessante e educado! O que eu não faria com 

um homem assim… Se tivesse uns trinta anos a menos, claro.
— Angela! Não acredito que estou ouvindo isso — sussurrou Rebeca, in-

crédula.
As duas começaram a rir no meio da rua. Entre uma risada e outra, chega-

ram ao carro, onde colocaram as sacolas. No caminho de volta para casa, Rebeca 
pensou algumas vezes no homem da loja. Ele era mesmo bem interessante. Do 
tipo que as mulheres corriam atrás. Do tipo que ela nunca chegaria perto. Nem 
morta!
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