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 Na década de 1960, no tradicional bairro da Água Verde, na 
cidade de Curitiba-PR, morava uma família que tinha um filho de 10 anos.  
 Esse menino possuía uma cachorra, pequena e de raça 
desconhecida, à qual era muito apegado.  

 Aonde ele ia, ela ia também. Onde ele estava, ela ali estava e, 
assim, as brincadeiras eram intermináveis e o tempo transcorria tranqüilo. 

 Entretanto, um dia, por razões que desconhecemos, o garoto veio 
a desencarnar, de forma inopinada. 

 Seus pobres pais, naturalmente transtornados pela dor da 
separação, tiveram ainda o discernimento para afastar e isolar a cachorrinha, fiel 
companheira e amiga, num quartinho da residência, enquanto transcorria o velório do 
pequeno filho.  

 Na hora do funeral, com o séqüito sendo feito a pé, já que a casa 
ficava nas imediações do Cemitério Municipal da Água Verde, para surpresa geral, o 
animalzinho também se fez notar, pois, de alguma maneira, havia conseguido fugir do seu 
abrigo.  

 Baixado o corpo à sepultura, num clima de muita emoção e 
consternação, depois das condolências de praxe nessas ocasiões, quando todos se 
despediram para ir embora, de volta às suas casas, a cachorrinha ficou à distância, entre 
outros túmulos, sem disposição alguma de retornar. De nada adiantaram os chamamentos e 
apelos feitos.  

 Não voltou. E não voltou nunca mais, passando a viver junto ao 
túmulo do querido amigo, por muitos anos, suportando todas as intempéries, alimentada 
pelos trabalhadores daquela necrópole, que, de certa forma, adotaram-na.  

 Teve, naquele local, algumas ninhadas de filhotes, muito 
disputados por todos, levados, tão logo desmamavam, com amor e carinho, para alegrar 
outras crianças, acreditando-se na linhagem dos pequeninos.  

 Registra ainda a memória de nossos informantes, que são Dna. 
Janine, amiga incondicional de todos os pequenos animais e Seu Gregório, bom médium, 
trabalhador há muitos anos na seara bendita, que, nos dias de Finados, ocasião de grande 
afluxo de pessoas ao cemitério, os coveiros eram forçados a prender a cachorrinha, pois ela 
rosnava ferozmente e latia para os passantes, em defesa da última morada da roupagem 
terrena do pequeno amigo, que ela tanto amava.  

 Talvez esta história já tenha sido contada, com outro enfoque, pela 
imprensa jornalística local. Não podíamos, todavia, deixar de ressaltar o belo exemplo de 
amizade e amor entre o homem e a fera, que ultrapassou os limites da vida terrena.  
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