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I

Quan do cer ta ma nhã Gre gor sam sa acor dou de so- 
nhos in tran qui los, en con trou-se em sua cama me ta-
mor fo se a do num in se to mons tru o so. es ta va dei ta do 
so bre suas cos tas du ras como cou ra ça e, ao le van tar 
um pou co a ca be ça, viu seu ven tre abau la do, mar rom, 
di vi di do por ner vu ras ar quea das, no topo do qual a 
co ber ta, pres tes a des li zar de vez, ain da mal se sus ti-
nha. suas nu me ro sas per nas, las ti ma vel men te fi nas em 
com pa ra ção com o vo lu me do res to do cor po, tre mu-
la vam de sam pa ra das di an te dos seus olhos.

— O que acon te ceu co mi go? — pen sou.
não era um so nho. seu quar to, um au tên ti co quar-

to hu ma no, só que um pou co pe que no de mais, per ma-
ne cia cal mo en tre as qua tro pa re des bem co nhe ci das. 
so bre a mesa, na qual se es pa lha va, de sem pa co ta do, 
um mos tru á rio de te ci dos — sam sa era cai xei ro-vi a-
jan te —, pen dia a ima gem que ele ha via re cor ta do 
fa zia pou co tem po de uma re vis ta ilus tra da e co lo ca do 
numa bela mol du ra dou ra da. re pre sen ta va uma dama 
de cha péu de pele e boá de pele que, sen ta da em po- 
si ção ere ta, er guia ao en con tro do es pec ta dor um pe-
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sa do re ga lo tam bém de pele, no qual de sa pa re cia todo 
o seu an te bra ço.

O olhar de Gre gor di ri giu-se en tão para a ja ne la e 
o tem po tur vo — ou vi am-se go tas de chu va ba ten do 
no zin co do pa ra pei to — dei xou-o in tei ra men te me -
lan có li co.

— Que tal se eu con ti nu as se dor min do mais um 
pou co e es que ces se to das es sas to li ces? — pen sou, 
mas isso era com ple ta men te ir re a li zá vel, pois es ta va 
ha bi tu a do a dor mir do lado di rei to e no seu es ta do 
atu al não con se guia se co lo car nes sa po si ção. Qual-
quer que fos se a for ça com que se jo ga va para o lado 
di rei to, ba lan ça va sem pre de vol ta à pos tu ra de cos tas. 
Ten tou isso umas cem ve zes, fe chan do os olhos para 
não ter de en xer gar as per nas de sor de na da men te agi-
ta das, e só de sis tiu quan do co me çou a sen tir do lado 
uma dor ain da nun ca ex pe ri men ta da, leve e sur da.

— ah, meu deus! — pen sou. — Que pro fis são 
can sa ti va eu es co lhi. en tra dia, sai dia — vi a jan do.  a ex -
ci ta ção co mer ci al é mu i to mai or que na pró pria sede 
da fir ma e além dis so me é im pos ta essa can sei ra de 
vi a jar, a pre o cu pa ção com a tro ca de trens, as re fei-
çõ es ir re gu la res e ru ins, um con ví vio hu ma no que muda 
sem pre, ja mais per du ra, nun ca se tor na ca lo ro so. O di a-
bo car re gue tudo isso!

sen tiu uma leve co cei ra na par te de cima do ven-
tre; des lo cou-se de va gar so bre as cos tas até mais per to 
da guar da da cama para po der le van tar me lhor a ca be-
ça; en con trou o lu gar onde es ta va co çan do, ocu pa do 
por uma por ção de pon ti nhos bran cos que não sou be 
ava li ar; quis apal pá-lo com uma per na, mas ime di a ta-
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men te a re ti rou, pois ao con ta to aco me te ram-no ca la-
fri os.

des li zou de vol ta à an ti ga po si ção.
— acor dar cedo as sim dei xa a pes soa com ple ta-

men te em bo ta da — pen sou. — O ser hu ma no pre ci sa 
ter o seu sono. Ou tros cai xei ros-vi a jan tes vi vem como 
mu lhe res de ha rém. Por exem plo, quan do vol to no 
meio da tar de ao ho tel para trans cre ver as en co men-
das ob ti das, es ses se nho res ain da es tão sen ta dos para 
o café da ma nhã. Ten tas se eu fa zer isso com o che fe 
que te nho: vo a ria no ato para a rua.  ali ás, quem sabe 
não se ria mu i to bom para mim? se não me con ti ves se, 
por cau sa dos meus pais, te ria pe di do de mis são há 
mu i to tem po; te ria me pos ta do di an te do che fe e dito 
o que pen so do fun do do co ra ção. ele iria cair da sua 
ban ca! Tam bém, é es tra nho o modo como toma as sen-
to nela e fala de cima para bai xo com o fun ci o ná rio 
— que além do mais pre ci sa se apro xi mar bas tan te 
por cau sa da sur dez do che fe. Bem, ain da não re nun- 
 ci ei por com ple to à es pe ran ça: as sim que jun tar o 
di nhei ro para lhe pa gar a dí vi da dos meus pais — deve 
de mo rar ain da de cin co a seis anos — vou fa zer isso 
sem fal ta. Che ga rá en tão a vez da gran de rup tu ra. Por 
en quan to, po rém, te nho de me le van tar, pois meu 
trem par te às cin co.

e olhou para o des per ta dor que fa zia ti que-ta que 
so bre o ar má rio.

— Pai do céu! — pen sou. eram seis e meia e os 
pon tei ros avan ça vam cal ma men te, pas sa va até da meia 
hora, já se apro xi ma va de um quar to. será que o des-
per ta dor não ha via to ca do? Via-se da cama que ele 
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es ta va ajus ta do cer to para qua tro ho ras: se gu ra men te 
o alar me ti nha so a do. sim — mas era pos sí vel con ti-
nu ar dor min do tran qui lo com esse to que de aba lar a 
mo bí lia? Bem, com tran qui li da de ele não ha via dor mi-
do, mas é pro vá vel que por cau sa dis so o sono te nha 
sido mais pro fun do. e ago ra, o que de ve ria fa zer? O 
pró xi mo trem par tia às sete ho ras; para al can çá-lo pre-
ci sa ria se apres sar como lou co, o mos tru á rio ain da 
não es ta va na mala e ele pró prio não se sen tia de modo 
al gum par ti cu lar men te dis pos to e ágil. e mes mo que 
pe gas se o trem não po dia evi tar uma ex plo são do che-
fe, pois o con tí nuo da fir ma ti nha aguar da do jun to ao 
trem das cin co e fa zia mu i to tem po que ha via co mu -
ni ca do sua fal ta. era uma cri a tu ra do che fe, sem es pi-
nha dor sal nem dis cer ni men to. e se anun ci as se que 
es ta va do en te? Mas isso se ria ex tre ma men te pe no so e 
sus pei to, pois du ran te os cin co anos de ser vi ço Gre-
gor ain da não ti nha fi ca do do en te uma úni ca vez. Cer-
ta men te o che fe vi ria com o mé di co do se gu ro de 
saú de, cen su ra ria os pais por cau sa do fi lho pre gui ço-
so e cer ce a ria to das as ob je çõ es apoi a do no mé di co, 
para quem só exis tem pes so as in tei ra men te sa di as mas 
re fra tá ri as ao tra ba lho. e nes te caso es ta ria tão er ra do 
as sim? Com efei to, abs train do-se uma so no lên cia re al-
men te su pér flua de pois do lon go sono, Gre gor sen tia-se 
mu i to bem e es ta va até mes mo com uma fome es pe  ci al-
men te for te.

en quan to re fle tia so bre tudo isso na mai or pres sa, 
sem po der se de ci dir a dei xar a cama — o des per ta dor 
aca ba va de dar um quar to para as sete —, ba te ram cau-
  te lo sa men te na por ta jun to à ca be cei ra da sua cama.
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