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CAPÍTULO

1

«O mundo é sempre maior quando se é pequeno.»
Isaías

A

minha história começa no dia em que perdi toda a mi‑
nha família. Vou a correr o mais rápido que consigo
atrás dos meus irmãos e irmãs. Atravessamos o corredor. Pas‑
samos pelo balde da esfregona. Na direção da porta aberta.
Estamos a fugir de um sítio imundo, horripilante e cem
por cento HORRÍVEL!
Também é o único lar que eu e a minha família alguma
vez conhecemos.
Os meus irmãos e irmãs indicam o caminho para a nossa
liberdade. Todos os 96. Sou o mais novo, para não dizer o
menor. Só tenho de os seguir, tal como sempre faço. Aonde
quer que vão, irei atrás deles. Tenho a certeza de que será
um sítio seguro. E melhor. Tem de ser!
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O Abel assim o diz. A Mimi também.
Esgueiramo‑nos pela estreita abertura que existe entre
a porta e a parede e entramos na Terra dos Gigantes.
O exterior.
O lugar onde nunca antes estivemos.
Já referi como estou aterrado?
Oh, não!
Uma montanha negra a tresandar a legumes rançosos
bloqueia‑nos o caminho. E obriga a minha família a separar
‑se. A espalhar‑se em todas as direções.
— Pessoal? — grito. — Esperem por mim!
Mas eles não podem esperar. É demasiado perigoso.
Tento usar um atalho para os apanhar. Corro por cima da
montanha.
Má ideia.
A minha pata traseira direita parte algo tão fino como
uma casca de ovo. A minha perna é engolida por um bu‑
raco viscoso, e não consigo tirá‑la de lá. Aquilo não é uma
montanha. É um enorme saco de plástico preto cheio de
lixo.
— Pessoal?
Os meus irmãos e irmãs desapareceram por completo.
E eu estou preso.
Por isso, faço o que estou habituado a fazer. Entro em
pânico.
— SOCORRO! — grito.
A fuga foi ideia do meu irmão Bruno. Mas o Bruno desa‑
pareceu. Tal como o Abel, a Mimi e…
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Ouço atrás de mim os sons que os sapatos dos humanos
costumam produzir.
Alguém está a chegar.
Puxo a perna. Ela não se mexe. Puxo outra vez.

À terceira tentativa, consigo finalmente libertar o pé. Te‑
nho de correr. Tenho de encontrar a minha família. Porque,
sem ela, não tenho a menor ideia de para onde ir ou o que
devo fazer!
Do outro lado da montanha de lixo, contorno um pacote
amarfanhado com as letras «D‑O‑R‑I‑T‑O‑S» e chego a um
peitoril.
— Mimi? Abel?
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Olho à volta. Não se vê ninguém.
Então olho para baixo.
É uma queda de um metro até uma grade de ferro que
marca a entrada para um túnel escuro.
Fecho os olhos com força e salto.
Caio com um chape na água fria e espumosa. Odeio ter
os pés molhados.
— Pessoal? — chamo. — Mais alguém veio pelo cano de
esgoto? Pessoal? Olá?
Nenhuma resposta. Nem sequer um guincho. Apenas
o eco da minha própria voz.
Já ouvi humanos perguntarem «és um homem ou um
rato?» quando um deles tem medo e o outro precisa que
a tal pessoa seja corajosa.
Bem, sem dúvida que sou um rato.
Chamo‑me Isaías. Nunca tive tanto medo em toda a mi‑
nha vida, o que não quer dizer pouco, pois toda a minha
vida tem sido um grande festival de medo. Mas não podia
haver pior do que isto.
Não sei onde estou. E perdi‑me da minha família.
Ou eles perderam‑se de mim.
De qualquer forma, pela primeira vez na vida, estou com‑
pletamente sozinho.
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2

«Deus deu‑nos as bolotas,
mas somos nós que temos de as abrir.»
Isaías

O

uço uma sirene.
Clarões vermelhos cortam a escuridão, acompanha‑
dos pelo chiar de uma sirene. Ups! Alguém acabou de acio‑
nar o alarme.
Só me apetecia esconder‑me para sempre no canto mais
escuro deste cano gotejante, mas há algo dentro de mim
que diz: Continua a correr, Isaías. Nunca os deixes apanhar‑te!
Vai atrás da tua família! Despacha‑te! Salva‑te!
A correr, mergulho ainda mais na escuridão.
Sou extremamente rápido. Graças a todos os meses que
passei na roda de exercício. Recorrendo à minha cauda para
me equilibrar, dobro uma curva apertada. Os clarões verme‑
lhos intermitentes desaparecem. Tal como todas as outras
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luzes. Uso os bigodes (tal como a minha mãe me ensinou
antes de desaparecer do Sítio Horrível) para me orientar en‑
tre as paredes húmidas. Enfio‑me a toda a velocidade num
túnel negro de nada.
E os meus pés não deixam de ficar cada vez mais molha‑
dos.
De súbito, vejo mais à frente algumas nesgas de luz.
É outra sarjeta.
Subo rapidamente a parede escorregadia e dou por mim
numa viela cheia de lixo, algum do qual tem um ar mesmo
apetitoso. Mas quando se é um rato em fuga, a tentar apa‑
nhar o resto da família, não se pode parar para lanchar, por
mais tentador que seja. Escorrego numa casca de banana
castanha já mole, deslizo de lado na direção de uma pilha
de caixas e derrapo por um buraco menor do que a página
de um livro.
Quando saio do outro lado (de rabo), ouço vozes.
Vozes humanas.
— Encontra‑os, seu idiota! — vocifera uma delas. —
Encontra‑os a todos!
— A culpa não é minha — diz por entre lágrimas a outra
voz. — Só deixei a porta aberta um segundo.
Não espero para ouvir mais.
Trepo pela parede de um edifício. Subo sem parar, usando
buraquinhos que os humanos nem desconfiam que ali exis‑
tem. Quando chego ao topo, vejo um cabo de eletricidade
preto e grosso que a brisa faz oscilar. Lanço‑me da parede,
cruzo o ar, aterro com um baque e ressalto.
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Usando a cauda para me equilibrar, tal como um equili‑
brista usa uma vara, percorro a correr o cabo oscilante.
Não tardo a estar por cima de outra viela. Ou talvez de
um aterro de resíduos tóxicos. O ar cheira tão mal que
os meus bigodes estremecem. Ferrugem. Substâncias quí‑
micas nauseabundas. Odor de ovos podres.
Explodem nos meus ouvidos os guinchos do alarme.
Fazem‑me tremer até à ponta da cauda. Preciso dos meus
irmãos e irmãs para me animar e dar coragem.
Mas ainda não vejo nenhum deles.
Seja como for, grito lá para baixo:
— Pessoal? Abel? Mimi? Está aí alguém? Onde é que vocês
estão?
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3

«Um rato pode ser um corredor veloz,
mas nunca consegue escapar à própria cauda.»
Isaías

T

enho a impressão de estar a correr há horas, em‑
bora talvez não tenham passado mais de cinco minu‑

tos.
Os humanos já ficaram bem lá atrás, mas também são
muito barulhentos — e os meus ouvidos são extremamente
sensíveis.
— Já apanhámos 95 — diz um deles.
— Agora são 96 — replica outro. — Apanhei‑te!
Oh, não! Eles apanharam toda a minha família. O Abel,
a Mimi, o Bruno e…
— Bom trabalho — exclama um dos humanos. — Falta
algum?
— Um daqueles azuis. Os menores.
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— Olha ali. Está alguma coisa a mexer‑se atrás daquele
barril.
— Não vais conseguir fugir, azulinho!
Eles começam a correr. E eu também.
Como as suas vozes se vão tornando mais distantes, eu
diria que estamos a correr em direções opostas.
Já alguma vez te perdeste da tua família num sítio des‑
conhecido?
Que fizeste? Sentaste‑te e choraste baba e ranho? Pois
é esse o meu plano.
O que é terrível é que eu sei perfeitamente onde eles
estão. Num sítio aonde nunca mais poderei voltar.
Sei que os outros vão tentar fugir novamente. O meu
irmão Bruno não é nenhum cobarde. Nunca vai desistir. Há
de inventar outro plano. Em breve.
Mas, até lá, que devo fazer? Viver no exterior, comple‑
tamente sozinho? Nunca tive de encontrar comida ou um
sítio onde dormir. Por onde é que começaria?
De súbito, as nuvens dispersam. O sol do meio
‑dia
aquece‑me o pelo e seca‑me os pés.
Decido continuar em frente. Preciso de encontrar um
lugar onde possa esconder‑me até o Bruno e o resto da mi‑
nha família tentarem novamente fugir do Sítio Horrível.
Quando isso acontecer, estarei à espera deles!
No entanto, sei o que deves estar a pensar. Espera aí,
Isaías. Tu és um rato. Em teoria, os ratos são animais notur‑
nos, quase cegos. Todo esse sol do meio‑dia deve ferir‑te bastante
os olhos.
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Bem, em primeiro lugar, se não te importas, nós os ratos
somos animais noturnos e crepusculares, o que, claro está,
significa que somos ativos ao longo da noite, mas também
no crepúsculo e na madrugada. Como é que conheço uma
palavra tão difícil como «crepuscular»? Oh, eu conheço vá‑
rios tipos de palavras difíceis. Por exemplo, «tenebroso».
Pode ser um sinónimo de «crepuscular».
No que diz respeito ao facto de a luz do sol poder ferir‑me
os olhos, não te preocupes. Ao contrário de uma série de
ratos de jardim, tenho praticamente uma visão perfeita, seja
dia ou noite. O meu olfato também é fantástico. Dez vezes
melhor do que o dos cães. Na verdade, sou incrivelmente
diferente sob vários pontos de vista.
Por exemplo, se me visses, haverias certamente de gritar.
Não porque sou um rato, mas porque sou um rato azul.
Sou do mesmo azul‑céu que os coelhinhos de marshmallow
que os Batas Compridas andaram a mordiscar na última
Páscoa.
Não quero gabar‑me, mas também sou muito esperto,
pelo que tenho um vocabulário avançadíssimo (atrevo‑me
a dizer «urbano»?) para um animal que só pesa 28 gramas
e mede 14 centímetros.
Todos os meus irmãos e irmãs são igualmente especiais,
mas de outras formas. E nem todos somos azuis. A Mimi,
por exemplo, é amarelo‑esverdeada. O Abel? É vermelho,
ou, como ele diz, carmesim‑claro.
Quer‑me parecer, no entanto, que nenhum dos meus
96 irmãos estará tão assombrosamente assustado como eu
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neste momento, já que, basicamente, sou o cobarde da fa‑
mília. É verdade. De todos os 97, sou o mais assustadiço.
Ai!
Estás a ver? Assustei‑me só de ver a minha sombra.
Oh, não, voltei a assustar‑me! Perco a força nas minhas
pernas à medida que percorro a toda a velocidade o cabo
de eletricidade. Escorrego e dou um trambolhão de cabeça!

Lá em baixo não há uma rede para
me salvar, mas, felizmente, está
ali uma pilha de folhas macias
e fofas.
Sei o que deves estar a pen‑
sar. Não tenho orgulho de ser
medroso e tímido, mas é um
triste facto. Uma vez o Bruno
disse que o meu pelo deveria ser
amarelo e não azul.
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Finjo‑me de morto durante
um ou dois minutos. Para
o caso de um dos Batas
Compridas me ter se‑
guido até aqui. Ou,
pior, de haver um
pássaro às voltas lá
em cima à procura
de uma refeição.
Quando tudo o que
oiço é o vento a rumore‑
jar na erva alta e o martelar
do meu próprio coração, ergo
lentamente a cabeça e, esperando já sem esperança, varro
o horizonte. Em busca de um focinho familiar. De uns bigo‑
des amistosos.
— Abel? — choramingo.
— Mimi? Bruno?
Claro que não há res‑
posta. É verdade o que
ouvi os humanos dize‑
rem. Foram todos apanha‑
dos. Um por um.
Exceto eu. O rato mais
cobarde de toda a família.

21

CAPÍTULO

4

«Quando já se perdeu tudo,
não há mais nada a perder.»
Isaías

E

rgo‑me nas patas traseiras e olho à minha volta.
Estou sozinho no mundo. E não faço a menor ideia
de qual é o sítio do mundo em que estou.
Imagino que tenho uma escolha:
a) Posso dar meia‑volta, voltar ao Sítio Horrível e entregar
‑me aos Batas Compridas. Se o fizer, antes de anoitecer
reencontrarei a minha família, beberei água açucarada de
um tubo e comerei ração, aconchegado e quentinho na mi‑
nha cama de aparas de cedro;
b) Posso continuar a correr. Encontrar um lugar para me
esconder. Esperar que a minha família fuja e me encontre.
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Escolho a segunda hipótese. Imediatamente antes de fu‑
girmos pela porta das traseiras, as minhas aparas de cedro
ficaram empapadas. Não contes a ninguém, mas a ideia de
fugir do Sítio Horrível era tão aterradora que fiz chichi na
cama.
Li algures (sim, eu sei ler — como é que achas que apren‑
di tantas palavras difíceis?) que «só devemos ter medo do
próprio medo».
OK, sem dúvida que foi um humano quem escreveu isso.
Nós os ratos somos tão pequenos que há muita coisa que
nos amedronta. Pássaros, gatos e varredores desastrados
que usam botifarras.
Posso não ser corajoso, mas sou muito curioso. Por exem‑
plo, pergunto‑me o que haverá do outro lado do campo em
que acabei de aterrar.
Por isso, corro pela erva alta (que me faz cócegas), atra‑
vesso um arbusto e, de repente, vejo‑me nos subúrbios.
Acho eu. Não tenho a certeza, pois nunca estive na Terra
dos Subúrbios. Só li sobre ela.
É a única coisa positiva que posso dizer sobre o Sítio
Horrível: havia livros. Uma grande quantidade de livros.
Toda uma biblioteca. Também havia testes. Uma grande
quantidade de testes.
Mas, às vezes, quando os Batas Compridas se dis‑
traíam, eu lia por gosto. Gostava de histórias de aventuras.
Na verdade, sempre quis embarcar numa Grande Aventura.
Agora sei que isso significa estar perdido e sozinho.
Mesmo assim, tenho a curiosidade a espicaçar‑me.
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O mundo em que acabo de entrar é tão diferente de tudo
o que conheço.
Ponho‑me a vaguear. A ver as vistas. Muitas árvores, car‑
ros estacionados e triciclos abandonados. Mantenho‑me à
beira dos passeios e junto às sarjetas, para o caso de precisar
de fugir.
Alguns dos janelões das casas gigantescas dos humanos
têm gatos. Eu sei que eles sabem que estou aqui. Os gatos
são espertos. Especialmente quando têm fome.
Por falar nisso…
Depois de tanta corrida, de tantos saltos e de tantos tre‑
mores de medo, a água açucarada que foi o meu pequeno
‑almoço (estava demasiado nervoso para olhar sequer
para a ração) já se evaporou por completo. Começo à pro‑
cura de algo para comer. E não estou a ser demasiado
esquisito.
Sabias que o nome científico do rato aparentemente vem
do sânscrito mus, que significa «ladrão»? Bem, não costu‑
mo pensar em mim como um ladrão. Nunca me apoderei
de nada que não tenha sido dado livremente. Nunca fui
obrigado.
Mas, ao explorar os subúrbios, um forasteiro numa terra
estranha, percebo que não tenho grande escolha. Nenhum
Bata Comprida virá dar‑me uma colherada diária de ração
estaladiça.
Felizmente, muitas destas casas dos humanos têm gran‑
des caixotes com rodinhas, estacionados na relva, a pouca
distância da sarjeta. Todos são bastante aromáticos.
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Cheiro o ar na base de uma destas torres de plástico. Nem
posso acreditar na minha sorte. É um silo móvel cheio de
comida só muito ligeiramente consumida. Recorrendo às
minhas garras como ganchos, escalo o íngreme penhasco
do Monte do Pequeno‑Almoço e empoleiro‑me no cume.
Um dos sacos de plástico brancos metidos no enorme cai‑
xote está aberto. Vejo uvas. Uma fatia de pão com manchas
azul‑esverdeadas. E uma papa grumosa que pode ser puré
de batata (já li sobre isso num livro de receitas).
É um bufete!
O meu estômago gorgoleja para me lembrar de que estou
faminto e para me levar a roubar qualquer coisa que seja
comestível. Sim, pela primeira vez na minha curta vida, es‑
tou a comportar‑me como um verdadeiro rato (ou como um
mus). Sou um ladrão de comida.
E estou a adorar!

25

Ja m e s Pat t e r s o n

Esta comida ligeiramente consumida é deliciosa!
Engulo três uvas enrugadas. Provo um bocado de puré
(afinal, são papas de aveia frias com xarope de ácer). Devoro
um resto de maçã.
É tudo esplêndido! Estou a descobrir novos sabores.
A expandir os meus horizontes culinários. Tal como já dis‑
se, fui criado a ração. Uma coisa seca e nojenta que sabe
a cartão. Como é que conheço o gosto de cartão? Por aciden‑
te, mordisquei o canto de uma caixa de cereais e reconheci
o sabor de imediato. Ração.
Estou contente por não ter voltado para o Sítio Horrível.
Este novo mundo é muito mais delicioso.
Recosto‑me na minha cama macia de pão para saborear
outra uva enrugada quando sinto algo a abanar a minha
torre de comida.
Algo grande.
Vou lá acima espreitar.
Ai!
É uma ratazana!
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«Todos nós temos dons. Cabe‑nos a nós saber usá‑los.»
Isaías

A

minha fantástica fortaleza de comida está a ser atacada
por ratazanas. Ratazanas gigantes, de dentes grandes,
pele viscosa e caráter agressivo!
Sim, as ratazanas são parentes dos ratos. Ambos fazem
parte da família dos roedores. Mas as ratazanas são os nos‑
sos primos gulosos, violentos e desprezíveis. Não quero
denegrir a minha própria família alargada, mas, a sério,
sejamos honestos: as ratazanas são horríveis.
Sinto dois baques lá em baixo. Reúno coragem suficien‑
te para dar outra espreitadela por cima da minha pilha
de comida.
Ai.
Não gosto nada do que vejo.
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Um gangue de ratazanas enormes está a sair da sarjeta
mais próxima.
Obviamente, tal como eu, as ratazanas sentiram o chei‑
ro da delícia do Silo de Comida Ligeiramente Consumida.
Agora querem deitar abaixo o meu carrinho de comida e
devorar toda a paparoca que dele cair — e depois comer‑me
a mim como sobremesa.
Ainda bem que o caixote em que escolhi mergulhar tem
rodinhas. Quando as ratazanas o empurram, ele não cai.
Limita‑se a deslocar‑se pela relva.
Frustradas, as ratazanas resmungam e empurram a base do
caixote com ainda mais força, usando as cabeças como arma.
Não faz mal. Elas não usam as cabeças para muito mais.
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Sabes, as minhas primas ratazanas podem ser enormes
e feias, mas também são tontas. Mas, lá está, elas não
tiveram as mesmas «oportunidades de formação» que eu.
Nenhuma delas conhece as teorias do equilíbrio e da deslo‑
cação de peso.
Por outro lado, são suficientemente espertas para me
manter aqui encurralado. Nem pensar em saltar e tornar
‑me aperitivo para elas.
Os roedores alucinados continuam a bater no caixote e a
deslocá‑lo. O chefe do gangue olha para cima e vê‑me. Aba‑
na os bigodes e solta um risinho. Não é um som simpático.
Mais parece que está a lamber os lábios de ansiedade por
uma bela musse de rato.
Por isso, decido que chegou a altura de revelar outro
dos meus talentos raros e incomuns. Não sou apenas azul.
Inspiro profundamente e ergo‑me em toda a minha altura,
que, só para te lembrar, é inferior a 15 centímetros.
Comparadas comigo, as ratazanas
são gigantescas. Tão grandes
como botas de trabalho.
Não importa. Como disse,
consigo fazer uma coisa
incrível.
— RAÇÃO! — grito.
Exatamente. Sou capaz
de fazer mais sons que os
comuns guinchos e chios dos
ratos.
29
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Tenho uma voz. Na verdade, consigo dizer algumas pala‑
vras humanas, especialmente aquelas que ouvi várias vezes.
— RAÇÃO! — berro.
A ratazana mandachuva olha para mim com uma nova
expressão nos seus olhinhos brilhantes. Reconheço aquele
olhar. É medo.
— RAÇÃO! — Desta vez, abano as patas como se fosse
uma espécie de rato‑papão alucinado.
A mandachuva guincha e, dando à cauda rija, corre de
regresso à sarjeta. O resto das suas companheiras dispersa
atrás dela.
Em menos de nada, desapareceram.
E o meu coração parece querer explodir dentro do pei‑
to. Foi a primeira vez que tive de salvar a minha própria
vida!
Posso ter conseguido assustar as ratazanas, mas, mesmo
assim, eu próprio estou assustado. OK, aterrado. Os ataques
de ratazanas têm esse efeito.
Quero a minha família!
Já agora, sabias que, tal como a maioria dos ratos de sexo
feminino, a minha mãe teve os seus 97 filhos em menos de
um ano? Porquê tantos filhos, perguntas tu. Bem, os Batas
Compridas dizem que um rato vive em média apenas um
ano, talvez dois. Acho que precisamos de muitos bebés para
evitar que a nossa espécie tenha o mesmo fim que os dinos‑
sauros e desapareça da face da Terra.
Mas também ouvi um dos Batas Compridas dizer que
todos os ratos do Sítio Horrível são diferentes dos ratos
30
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normais, sob vários pontos de vista. Até ouvi que posso vi‑
ver tanto quanto um ser humano!
Quanto tempo será isso? Os humanos, como nunca têm
de se preocupar com pássaros, gatos ou que lhes pisem em
cima (ou que sejam comidos por uns primos estúpidos),
podem viver bastante, muito mais tempo que os ratos.
Não seria extraordinário?
Imagina todas as festas de aniversário que eu poderia ter!
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«Tem cuidado. Essa luz ao fundo do túnel pode ser um
comboio a vir na tua direção.»
Isaías

Q

uando tenho a certeza absoluta, categórica e inques‑
tionável de que as ratazanas se foram embora, agar‑
ro num naco de pão esverdeado para o caminho e salto da
minha torre de comida.
Não posso parar. Precipito‑me para a rua e, sem me afas‑
tar da beira do passeio, sigo a estrada para onde quer que
ela me leve.
Ai!
Eu não queria que ela me conduzisse… a isto. Porque isto
é pior do que todos aqueles roedores transtornados a atacar
a minha torre de comida.
Isto é um gato.
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Anda aos círculos. Lenta e calmamente. À procura
do melhor ângulo de ataque. Os seus ombros vão oscilando
enquanto ele me cerca, tal como um leão, que, já agora, não
passa de um enorme gato doméstico sem caixa de areia.
Todos os gatos são excelentes caçadores. Esse é o seu talento
superespecial.
Petrificado de medo, tenho tempo para estudar especifi‑
camente este animal. É um gato pelado preto. Sabias que
eles não têm um único pelo? Também têm muitos múscu‑
los, com pescoços extremamente fortes e almofadas incri‑
velmente espessas nas patas.
Sim, sei muito sobre gatos. Também sei que estou numa
situação de vida ou morte. Por isso, recorro novamente
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ao meu truque. Talvez me salve a vida duas vezes no mes‑
mo dia.
— RAÇÃO!
O gato ergue a sua cabeça em forma de cunha. Os seus
olhos maldosos amarelos e brilhantes enchem‑se de con‑
fusão.
Aproveito o momento para sair disparado pelo passeio.
Infelizmente, o monstro careca cheio de pregas vem atrás
de mim.
Mergulho no arbusto ao lado do alpendre. O gato continua
a vir atrás de mim.
Disparo para a direita, na direção do canto onde o alpen‑
dre se encontra com os degraus.
O gato reproduz todos os meus movimentos, impedindo
‑me a fuga. Estou encurralado, de costas contra os tijolos.
Mas o gato não me ataca.
Quer brincar. Ao Gato e ao Rato, um jogo que, na minha
humilde opinião, deveria chamar‑se Pior Jogo de Sempre.
É como o pingue‑pongue, só que a bola sou eu e as raquetas
são as garras mortíferas do gato.
Como se conseguisse ler‑me os pensamentos, o gato dá
‑me um piparote com a sua pata enorme e eu cruzo o ar até
embater na parede.
Au.
Quando ressalto, ele atinge‑me novamente com a ou‑
tra patorra gigante. Está a adorar. Até solta uma risadinha
horrivelmente sibilante. Então torna a atirar
‑me contra
a parede.
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Já estou a ver estrelas.
O gato arrasta‑se para mais perto de mim. Está tão próxi‑
mo que consigo ler o nome que traz escrito na coleira.
Que adorável.
Ele chama‑se Lúcifer.
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«É preciso erguermo‑nos por uma causa.
Caso contrário, passamos o resto da vida sentados.»
Isaías

E

ntão aqui estou eu. Encurralado.
E o diabólico gato está pronto para continuar o pingue
‑pongue.
Decido que já chega. Senhoras e senhores, atingi o meu
limite. Estou farto de ser atacado por ser quem sou. Recuso
‑me a tornar‑me o brinquedo vivo deste gato.
Sou um rato, palavra que também significa «indivíduo
esperto, manhoso». Logo, chegou a altura de acabar com
a bizarra diversão deste demónio de pele arroxeada.
A placa de identificação do Lúcifer tilinta à medida que
ele ergue a pata direita para me voltar a empurrar. Enrolo
‑me com força para me transformar numa bola. O Lúcifer
recua a pata e atinge‑me. Com grande violência.
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Ressalto com força ao atingir os tijolos, voando como se
fosse uma bola de borracha. Volto precisamente na direção
do gato. Atinjo‑o de cabeça bem na barriga.
O seu «miau» transforma‑se em «mi‑AI!».
Caio no chão. E volto a enrolar‑me.
Enquanto o Lúcifer esfrega a barriga com as patas dian‑
teiras, mergulho os meus dentes pequenos mas extrema‑
mente afiados numa das suas pernas traseiras. O meu
objetivo é o tornozelo. Chegar a um tendão sensível do seu
calcanhar. Um tendão bastante fácil de ver, já que este gato
não tem pelo nenhum.
O Lúcifer guincha como se um hipopótamo tivesse aca‑
bado de lhe pisar o rabo.
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Fujo a voar. Não literalmente (não sou capaz de voar),
mas, tal como já disse, sou bastante veloz. Se alguma vez ti‑
veres a oportunidade, tenta correr atrás de um queijo numa
roda. Isso vai tornar‑te mais rápido, especialmente quando
estás furioso.
O Lúcifer parece ter perdido a vontade de me perseguir.
Olho por cima do ombro e vejo que está a lamber as feridas.
Literalmente.
Uso os bigodes e a cauda para facilitar a minha corrida
pela vegetação rasteira. Corro pela lateral da casa de tijolos
e fujo para o jardim das traseiras.
Estará outra vez o Lúcifer no meu encalço? Estou dema‑
siado ocupado a correr para olhar para trás.
Mais à frente, vejo uma vedação feita de tábuas de madei‑
ra. Apercebo‑me de um buraquinho onde antes havia um
nó na madeira. Um buraquinho por onde o Lúcifer nem
daqui a um milhão de anos conseguiria passar.
Preparo‑me para me enfiar por ali.
Corro pela relva, dou um enorme salto no ar, estico as
pernas e aproximo
‑me da abertura. Estou efetivamente
a voar! (Bem, mais ou menos.)
Atravesso o buraquinho e aterro do outro lado da veda‑
ção, numa cama de cascas de pinheiro sob uma fileira de
árvores de fruto. Vejo uma maçã demasiado madura caída
no chão. Vou‑a mordiscando enquanto penso no que fazer
a seguir. Com tantos gatos cruéis e pássaros famintos à solta,
não é seguro para um rato azul‑claro andar por aí despro‑
tegido.
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As macieiras encontram‑se atrás de uma casa que se pa‑
rece bastante com o sítio onde tive o meu encontro com
o Lúcifer. Na verdade, muitas das casas dos subúrbios são
semelhantes.
Limpo o sumo de maçã das patas, aliso o pelo e dirijo‑me
para a casa.
Espero que esta não tenha um gato à minha espera.
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