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Quantas pessoas fazem você se sentir especial? Quantas 
fazem você se sentir extraordinário? Um cachorro não liga para o carro 
que você tem, para a marca da roupa que você usa, se é rico ou pobre, 
inteligente ou burro. Dê a ele seu coração e ele lhe dará o dele. Sobre 
quantas pessoas você pode dizer o mesmo?













Trazer um cachorro para dentro de casa foi uma decisão 
pensada. Com tempo e horários flexíveis, eu poderia passear e brincar 
com ele todos os dias. Me informei sobre raças e decidi: eu queria um 
bull terrier inglês todo branco, com orelhas coloridas. 

Aprendi com meu pai: “Para ter um cachorro fiel, escolha o primeiro 
que for até você quando se aproximar da ninhada.”

Com passos rápidos, ainda que desajeitados, veio na minha direção o 
único filhote branco de orelhas avermelhadas.

Era ele.

À minha então mulher coube a escolha do nome, homenagem à sua 
marca de sapatos preferida.
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