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A Timothy Garton Ash
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Este conto longo é uma obra de ficção. Como os nomes 

e personagens são produto da imaginação do autor, qual‑

quer semelhança com baratas reais, vivas ou mortas, é 

mera coincidência.
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Naquela manhã, Jim Sams, inteligente mas de forma 

alguma profundo, acordou de um sonho inquieto e se viu 

transformado numa criatura gigantesca. Permaneceu por 

bom tempo deitado de costas (não que fosse sua posição 

predileta) e contemplou, consternado, seus pés distantes, a 

escassez de membros. Apenas quatro, obviamente, e bas‑

tante rígidos. Suas perninhas marrons, das quais já sentia 

alguma nostalgia, estariam se agitando alegremente no ar, 

embora sem a menor utilidade. Ele permaneceu imóvel, 

decidido a não entrar em pânico. Um órgão, um pedaço de 

carne úmida e escorregadia, estava plantado em sua boca 

— repugnante, sobretudo quando se movia por conta pró‑

pria a fim de explorar a vasta caverna de seu orifício bucal 

e, ele notou com mudo espanto, de deslizar por uma imen‑

sidão de dentes. Percorreu com os olhos toda a extensão de 

seu corpo. A coloração dele, dos ombros aos tornozelos, era 

de um azul pálido, com fios azuis mais escuros em volta do 

pescoço e dos pulsos, bem como botões brancos numa li‑
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nha vertical ao longo do tórax não segmentado. Ele aceitou 

como sendo sua respiração a brisa leve que soprava de 

quando em quando, trazendo um odor agradável de comi‑

da em decomposição e álcool de cereais. Sua visão tinha in‑

felizmente se estreitado — ah, que saudade de um olho 

composto —, e tudo que via era opressivamente colorido. 

Começava a entender que, em virtude de uma grotesca in‑

versão, sua pele vulnerável se encontrava do lado de fora 

do esqueleto, sendo agora, por tal razão, totalmente invisí‑

vel para ele. Que alívio teria sido vislumbrar aquele mar‑

rom nacarado tão familiar!

Tudo isso era deveras preocupante, porém, à medida 

que foi ficando mais desperto, ele se lembrou de que esta‑

va engajado numa missão importante e solitária, embora 

no momento fosse incapaz de recordar qual era. Vou che‑

gar atrasado, pensou, ao tentar erguer do travesseiro uma 

cabeça que devia pesar uns cinco quilos. É muito injusto, 

disse a si mesmo. Não mereço isso. Seus sonhos fragmentá‑

rios tinham sido profundos e conturbados, repletos de vo‑

zes ásperas e ecoantes em constante divergência. Só agora, 

quando sua cabeça tombou de volta, ele começou a ver 

mais além do sono e trouxe à mente um mosaico de recor‑

dações, impressões e intenções que escapavam para todos 

os lados quando ele tentava apreendê‑las.

Sim, ele tinha ido embora do agradavelmente deca‑

dente Palácio de Westminster sem nem dizer adeus. Teve 

de ser assim. Discrição era tudo. Sabia disso sem que lhe ti‑

vessem dito. Mas quando exatamente se pusera a cami‑

nho? Sem dúvida depois de escurecer. Na noite anterior? 

Uma noite antes ainda? Ele teria saído pelo estacionamen‑

to subterrâneo. Teria passado pelas botas reluzentes do po‑

licial na entrada. Agora se lembrava. Sem se afastar da sar‑
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jeta, havia seguido rapidamente até alcançar a ponta do 

tenebroso cruzamento da praça do Parlamento. Diante de 

uma fila de veículos impacientes para esmagá‑lo no asfalto, 

ele disparou rumo à calçada do lado oposto. Feito isso, foi 

como se uma semana houvesse transcorrido até que atra‑

vessasse outra rua apavorante para enfim chegar ao lado 

certo do Palácio de Whitehall. E depois? Sem dúvida tinha 

corrido por muitos metros e parado. Por quê? A lembrança 

voltava aos poucos. Respirando ofegante por todos os espi‑

ráculos de seu corpo, ele havia descansado perto de um 

simpático bueiro a fim de matar a fome com um pedaço de 

pizza que alguém havia jogado fora. Não conseguiu comer 

tudo, mas fez o melhor que pôde. Por sorte, era de marghe‑

rita. Segundo lugar em sua preferência. Sem azeitonas. 

Pelo menos naquela porção.

Sua incontrolável cabeça, ele descobriu, podia girar 

cento e oitenta graus com pouco esforço. Voltou‑a então 

para um lado. Estava num pequeno quarto de sótão, desa‑

gradavelmente iluminado pela luz do sol da manhã, por‑

que as cortinas não tinham sido fechadas. Havia um telefo‑

ne na mesinha de cabeceira, não, dois telefones. Seu olhar 

limitado percorreu o tapete até se fixar no rodapé e numa 

pequena fenda ao longo da extremidade inferior. Eu pode‑

ria me esgueirar por ali para evitar a luz da manhã, ele 

pensou, tristonho. Eu poderia ser feliz. Do outro lado do 

quarto havia um sofá e, na mesinha baixa à frente dele, um 

copo de cristal e uma garrafa de uísque vazia. Sobre uma 

poltrona, um terno e uma camisa lavada e dobrada. Numa 

mesa maior perto da janela, viu duas pastas quadradas, 

uma em cima da outra, ambas vermelhas.

Ele estava pegando o jeito de mover os olhos, agora 

que havia compreendido como eles se mexiam eficiente‑
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mente juntos sem sua ajuda. Em vez de deixar que a língua 

pendesse para fora dos lábios, pingando de vez em quando 

alguma coisa em seu peito, observou que ela ficava mais 

confortavelmente guardada dentro dos limites gotejantes 

de sua boca. Horrível. Mas estava aprendendo a controlar 

sua nova forma. Aprendia depressa. O que o preocupava 

era a necessidade de tratar de seu assunto. Importantes de‑

cisões precisavam ser tomadas. De repente, um movimento 

no chão chamou sua atenção. Era uma pequena criatura 

com a forma anterior dele, sem dúvida o antigo proprietá‑

rio do corpo que ele agora ocupava. Observou com certo 

interesse protetor enquanto a pequena coisa lutava para 

vencer os fios do tapete felpudo ao se encaminhar para a 

porta. Lá, ela hesitou, suas duas antenas vibrando de modo 

indeciso, com toda a inépcia de um principiante. Por fim, 

ela reuniu coragem e enveredou por baixo da porta para 

iniciar uma descida difícil e perigosa. Era um longo trajeto 

de volta ao palácio e haveria muitos riscos pelo caminho. 

No entanto, caso lá chegasse sem ser pisoteada, encontra‑

ria, por trás dos lambris do palácio ou debaixo do assoalho, 

segurança e consolo em meio a milhões de irmãs. Ele lhe 

desejava sucesso. Mas agora precisava cuidar de seus pró‑

prios problemas.

Contudo, Jim não mexeu um músculo. Nada fazia sen‑

tido, qualquer movimento era inútil até que entendesse a 

empreitada, os eventos que o haviam conduzido a um 

quarto desconhecido. Depois daquela refeição acidental, 

ele havia disparado outra vez, mal e mal consciente da agi‑

tação acima dele, concentrado em se manter sob a sombra 

da sarjeta, embora não lembrasse por quanto tempo e ao 

longo de qual distância. O que sabia ao certo é que enfim se 

deparou com um obstáculo bem mais alto que ele, uma pe‑
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quena montanha de estrume ainda quente e algo fume‑

gante. Em qualquer outro momento, teria ficado contente. 

Considerava‑se um connaisseur. Sabia viver bem. Imedia‑

tamente identificaria aquela remessa específica. Quem 

confundiria aquele aroma de nozes com toques de petró‑

leo, casca de banana e sabão para selas de couro? A Guarda 

Montada! Mas seria um erro comer entre as refeições. A 

margherita o havia deixado sem apetite por excremento, 

apesar de fresco e de boa qualidade, e, dada sua crescente 

fadiga, sem nenhuma disposição de escalá‑lo. Agachou‑se 

à sombra da montanha, em seu sopé tenro, e examinou as 

opções que tinha diante de si. Após um instante de refle‑

xão, ficou claro o que devia fazer. Começou a galgar a pa‑

rede vertical de granito no meio‑fio para contornar o mon‑

te de estrume e descer do outro lado.

Reclinado agora no sótão, ele concluiu que naquele 

exato momento tinha se separado de seu livre‑arbítrio, ou 

da ilusão dele, ficando sob a influência de uma força maior 

que passou a guiá‑lo. Ao subir na calçada, como fez, ele se 

submeteu ao espírito coletivo. Era um diminuto elemento 

num esquema de tal magnitude que nenhum indivíduo 

por si só seria capaz de compreender.

Chegando ao topo do meio‑fio, notou que as fezes se 

estendiam por um terço da calçada. Então, sabe‑se lá vinda 

de onde, viu‑se sacudido por uma repentina tempestade, o 

trovejar de dez mil pés, cantos, sinetas, assobios, trompe‑

tes. Outro protesto barulhento. Tão tarde da noite! Gente 

desordeira criando confusão quando deveria estar em casa. 

Nos últimos tempos, aquelas manifestações eram realiza‑

das quase toda semana. Desorganizando os serviços vitais, 

impedindo as pessoas comuns e decentes de cuidar de seus 

legítimos afazeres. Ele se imobilizou no meio‑fio, esperan‑
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do ser esmigalhado a qualquer instante. Solas de sapatos 

quinze vezes mais compridas do que seu corpo martelavam 

o chão a centímetros de distância de onde ele se encolhia, 

fazendo as antenas e a calçada tremerem. Teve muita sorte 

quando, em certo momento, resolveu olhar para cima mo‑

vido por puro fatalismo. Estava pronto para morrer. Mas 

então viu uma oportunidade — um intervalo no desfile. A 

onda seguinte de manifestantes estava distante cerca de 

cinquenta metros. Viu cartazes tremulando, bandeiras sen‑

do agitadas, estrelas amarelas num fundo azul. Bandeiras 

do Reino Unido também. Ele nunca correu tão rápido em 

toda a sua vida. Respirando com dificuldade por todas as 

traqueias nos segmentos de seu corpo, alcançou o lado 

oposto perto de um pesado portão de ferro segundos antes 

que se aproximassem de novo os trovões das passadas hor‑

rendas, as vaias e os toques brutais de tambor. Invadido pela 

mistura inconveniente de pavor mortal e indignação, fugiu 

às pressas da calçada e, a fim de salvar sua vida, se esgueirou 

por baixo do portão e entrou no santuário de uma rua se‑

cundária relativamente tranquila, onde de imediato reco‑

nheceu o salto de uma bota usada pelos policiais. Recon‑

fortante como sempre.

E depois? Seguiu pela calçada vazia, passando em fren‑

te a uma série de residências luxuosas. Ali ele estava certa‑

mente cumprindo o plano. O inconsciente coletivo criado 

pelos feromônios de sua espécie lhe proporcionava uma 

compreensão instintiva do rumo a tomar. Depois de avan‑

çar por meia hora sem sobressaltos, fez uma pausa, como 

estava fadado a fazer. Do outro lado da rua, havia um gru‑

po de uns cem ou mais fotógrafos e repórteres. Do seu lado, 

viu uma porta guardada por outro policial. Naquele instan‑

te, a porta foi aberta e uma mulher de salto alto pisou na 
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calçada, quase perfurando o nono e o décimo segmentos 

abdominais dele. A porta permaneceu aberta. Talvez um 

visitante estivesse sendo aguardado. Naqueles poucos se‑

gundos, Jim notou um corredor convidativo e suavemente 

iluminado, com rodapés arranhados — sempre um bom si‑

nal. Obedecendo a um repentino impulso que agora sabia 

não ser seu, entrou correndo.

Nas suas condições incomuns, deitado numa cama na‑

da familiar, parecia incrível que se recordasse de tais deta‑

lhes. Bom saber que seu cérebro, sua mente, não tinha se 

alterado em nada. Apesar de tudo, em essência ele conti‑

nuava a ser o que era antes. Foi a surpreendente presença 

de um gato que o obrigou a correr não em direção aos ro‑

dapés, mas às escadas. Subiu três degraus e olhou para trás. 

O gato, com malhas brancas e marrons, não o tinha visto, 

porém Jim considerou perigoso descer. Por isso iniciou a 

longa subida. No primeiro andar havia muita gente andan‑

do de um lado para outro, entrando e saindo dos aposen‑

tos. Mais possibilidades de morrer pisoteado. Uma hora de‑

pois, quando chegou ao segundo andar, os tapetes estavam 

sendo vigorosamente atacados por um aspirador de pó. Co‑

nhecia muitas almas que haviam se perdido daquela for‑

ma, sugadas para um além‑mundo poeirento. Nenhuma 

alternativa senão continuar a subir até… Mas então, re‑

pentinamente, ali no sótão, todos os seus pensamentos fo‑

ram obliterados pelo tilintar ríspido de um dos telefones na 

mesinha de cabeceira. Muito embora ele tivesse descoberto 

que era capaz ao menos de mover um dos membros, o bra‑

ço, decidiu não se mexer. Não confiava em sua voz. E, mes‑

mo que confiasse, o que iria dizer? Não sou quem você 

pensa que eu sou? Depois de quatro toques, o telefone fi‑

cou em silêncio.
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