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A ação principal transcorre no último ano de vida
de Stalin, uma época de severas repressões, anuviada pelo
mórbido receio de inimigos estrangeiros e internos por parte
do ditador Berya (pág. 74) era chefe do Serviço de Segurança, o "temido exército invisível" (pág. 79), então no
auge do poder. Uma onda de anti-semitismo, disfarçada
em campanha contra os "cosmopolitas desenraizados" (pág.
11), culminou na prisão de um grupo de médicos, na maioria judeus (os "médicos-matadores" da novela), acusados
de tramar o assassínio de membros do Governo que eram
seus pacientes. Esperava-se que esse "caso" (pág. 49)
resultasse numa nova série de julgamentos sensacionais,
como os de Radek, Kamenev, Bukharin, etc. (pág. 11),
na décad^l de trinta. Na verdade, os médicos foram soltos pouco após a morte de Stalin, se bem que algumas
pessoas presas em relação com o caso possam ter sofrido
o destino de "Rabinovich" (pág. 47). Começa o Julgamento é uma sátira feroz a esse período, no qual "Abram
Tertz" provavelmente adquiriu consciência adulta, um período quando parecia que tudo deve ser destruído (pág.
48), para assegurar a destruição do "inimigo."
Para a conveniência do leitor, é necessário explicar
as seguintes referências no texto:
Página 15: Yermak — explorador que, no século XVI,
estabeleceu a reivindicação da posse da Sibéria para a
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Rússia. Shamyl — último líder da resistência caucasiana
no século XIX.
Página 45: Rakhmetov — ascético herói revolucionário
da novela do século XIX, Que fazer?, de Chernyshevksy.
Página 54: A jovem Guarda, novela soviética de A.
Fadyeev. '
Página 59: Pavel Korchagin — jovem soviético ideal,
herói da novela Como o aço foi temperado, de N. Ostrovsky
Página 65: Os versos são as duas primeiras linhas da
"Internacional", na versão russa.
Página 75: Sofia Perovskaija — populista do século
XIX, julgada por tentativa de assassínio político.
Página 78: "Vitória" (Pobyeda) — o menor dos três
tipos de automóvel então produzidos na Rússia.
Página 83: Almas tortas — o personagem quis referir-se a Almas mortas, de Gogol.
Página 94: Na cartomancia tradicional, os valetes simbolizam homens jovens, os reis, homens mais velhos ou
mais importantes.
Pag. 105: O rio Kohjma emprestou o seu nome a um
notório campo de concentração, situado nas suas margens.
Pag. 107: Emelyan Pugachov — líder camponês rebelde durante o reinado de Catarina II. Suvorov — o
general que esmagou a rebelião.

PRÓLOGO

Sempre quando eu chegava ao fim de minhas forças,
subia ao pcitoril da janela e enfiava a cabeça pela estreita
abertura. Lá embaixo, galochas rangiam e gatos gritavam
como crianças. Assim, per alguns momentos, flutuei sobre
a cidade, sorvendo o seu ar gélido e úmido; depois, saltei de
volta ao chão e acendi outro cigarro. Foi assim que escrevi
esta história.
Não os ouvira bater. Eram dois, à paisana, que estavam no vão da porta. Seus rostos eram sérios, pensativos e
pareciam gêmeos.
Um deles revistou meus bolsos. A seguir fez uma pilha
arrumada das folhas de papel espalhadas sobre a mesa e,
umedccendo os dedos, contou-as: havia sete ao todo. Passou a mão sobre a primeira página e, provavelmente à guisa
de censura, tirou todos os caracteres e sinais de pontuação.
Um rápido gesto da mão, e no papel não havia senão
um montão de marcas roxas a se contorcerem. O homem
moço botou-os no bolso.

Uma letra — acho que era um s — sacudiu a cauda e
procurou escapar, mas ele a pegou com destreza, arrancoulhe as pernas e esmagou-a com a unha.
Entrementes, seu companheiro registrou num livrinho
de notas todos os detalhes de minha vida privada. Sondou
as paredes, revistou minha roupa branca e até virou as meias
pelo avesso. Senti-me embaraçado, como se estivesse diatnte
de uma junta médica.
— Estão me prendendo?
Em silêncio, os dois policiais à paisana baixaram as cabeças timidamente. Eu não tinha consciência de ter cometido algum erro, mas compreendi que os de cima sabiam mais,
e humildemente esperei o meu destino.
Quando terminaram, um deles olhou para o seu relógio
e disse:
— Estamos confiando em você.
Uma das paredes do meu quarto adelgaçou-se, ficou
mais clara, e tornou-se transparente. Através dela, como
através de uma vidraça, vi a cidade.
Templos e Ministérios erguiam-se como recifes de coral.
Comendas e condecorações, escudos e emblemas pendiam
das torres de altos edifícios. Ornamentos de ouro puro,
moldado, fundido ou cinzelado cobriam as fachadas de cnorpilhas de pedra. Granito enfeitado de renda, concreto armado pintado com afrescos de monogramas e guirlandas, aço
inoxidável revestido de creme, para maior beleza — tudo traía
a riqueza dos que viviam na Grande Cidade.
Quando me achava acima dos telhados, entre os farrapos de nuvens tornadas escarlate pelo sol nascente, vi a mão.
Tal era a força invencível de seus dedos injetados de sangue,
cerrados em punho e imóveis sobre a terra, que estremeci de
deleite. Fechando os olhos, cai de joelhos e ouvi o Mestre
falar. Sua voz vinha diretamente do céu, ora tonitroante

como uma barragem de artilharia, ora ronronando docemente
como um avião. Os dois homelns moços perfilaram-se, rígidos.
Ele falou:
— Ergue-te, mortal. Contempla a mão de Deus. Para
onde quer que procures esgucirar-te ou esconder-te, ela te
alcançará e encontrará, misericordiosa e severa. Contempla!
A mão no céu lançava uma sombra imensa. Onde ela
caia, as ruas e casas se abriam; a cidade foi cortada como
uma fatia de bolo, deixando à mostra o seu recheio: confortáveis apartamentos e gente dormindo, só ou aos pares. Homens grandes, cabeludos, estalavam os beiços como bebês e
suas rechonchudas mulheres sorriam misteriosamente no sono.
Sua respiração serena subia ao céu avermelhado.
tina.

Apenas um homem estava acordado a essa hora matuEm pé, à janela, olhava a cidade.

— Tu o reconheces, escritor? —• murmurou ao meu ouvido a voz divina. •— Ê o herói do teu conto: Vladimir,
meu amado e fiel servo. Segue-o, acompanha seus passos,
defende-o com tua vida. Exalta-o! Sé meu profeta. Deixa
prevalecer a luz e que o inimigo trema à tua palavra.
A voz calou. Mas a parede permaneceu transparente
como uma vidraça, e eu ainda podia ver o punho cerrado acima de mim, (no céu. Sua violência cresceu, e as juntas ficaram brancas com a tensão. O homem continuava à janela,
olhando para a cidade adormecida.
Eis que abotoou seu uniforme e levantou a mão. Parecia pequena e insignificante comparada à destra da deidade,
mas o seu gesto era igualmente ameaçador c majestoso.

I
cidadão S.Y. Rabinovich, ginecologista de profissão,
fizera um aborto ilegal. Folheando as notas do interrogatório, Vladimir Petrovich Globov, enfastiado, franziu as
sobrancelhas.. .Terminara o trabalho da noite, o sol nascera,
e eis esse caráter obsceno, com nome de anedota, saindo de
um amassado dossiê sem número. Não era um serviço digno do Promotor Público Municipal.
Já tivera ocasião de processar pelo menos um Rabinovich, se não dois ou três. Na verdade, eram demasiados
para lembrar. Qualquer estudante, hoje em dia, sabia que
essa gente, com seus instintos de pequeno burguês, eram
inimigos natos do socialismo. Havia exceções, naturalmente
— Ilya Ehrenburg, por exemplo. Mas, por outro lado, bastava recordar Trotsky, Radek, Zinoviev, Kamenev, os cosmopolitas desenraizados. . . gente que tinha um amor inato
pela traição.
Sentiu uma pequena dor no coração. Desabotoou o
palito, a camisa e olhou de esguelha para o peito. Abaixo

do mamilo esquerdo, ao lado da cicatriz. deixada pela bala de
um kulak, havia um coração azul, atravessado por uma flecha.
Acariciou a velha tatuagem; remontava à sua juventude.
Um coração — o atravessado — pingava sangue azul-claro;
o outro doía brandamente de fadiga e dos cuidados do cargo.
Antes de ir para a cama, o Promotor Público ficou por
algum tempo junto à janela observando a cidade. As ruas
estavam ainda desertas. Mas o policial no cruzamento dirigia o tráfego, como de costume. A um aceno do seu bastão
de regente, multidões invisíveis avançavam ou se detinham.
O Promotor Público abotoou todos os botões de seu uniforme e levantou a mão. — Deus está conosco, — pensou;
— a vitória é nossa!

trapo velho, — disse ela. Antes que ele pudesse ofender-se,
Marina discara o seu número e dissera"alô" com entonação
estrangeira. .— Alô •— respetiu, pronunciando a palavra melo-

A chuva escorria pelo rosto de Karlinsky. Suas meias
estavam coladas aos pés. — Vou lhe dar mais cinco minutos, — decidiu — depois irei. — Mas era demais para ele
e foi se encaminhando para casa.
— Aonde vai, Yury? — No meio da praça, Marina parecia inacreditavelmente seca. — Pelo que vejo, o cavalheirismo está morto. — Sorriu com imperiosa suavidade e apontou para um lugar seco debaixo de seu guarda-chuva. —
Venha cá imediatamente.
— Bom dia, Marina. Eu já tinha desistido. O policial estava ficando inquieto, imaginando que eu ia aproveitar-me da chuva para dinamitar o monumento de Pushkin.
Marina riu. — Primeiro preciso dar um telefonema.
A chuva ricocheteava do asfalto. A praça era um mar
de bolhas, a cabina telefônica uma ilha. Correram para lá,
enfrentando vento e água. Subrepticiamente, Yury secou
as mãos na cintura de Marina. — Você cheira como um

diosa e exótica com um trêmolo irritado na última nota.
•— É você, Vladimir? Não estou ouvindo. •— Para escutar melhor, chegou-se mais perto de Yury. Ele podia
sentir o calor fragrante de sua face.
— Fale mais alto! Como é? O quê? Não espere com
o jantar. Chegarei tarde. Vou jantar fora.
O fone borbulhava, impotente. Seu marido protestava
do outro lado da linha. Yury pegou a mão de Marina e a
beijou. Perdoou-lhe tudo: seus sapatos encharcados e o
fato de que ela era inacessível. A voz dela era insinuante
como uma serpente.
•— Vá ao concerto hoje. Sim, sozinho. Por favor!
Explicarei mais t a r d e . . . Como? Ah, s i m . . . eu também.
Ela estava enganando o seu marido tolo e confiante. —
Que tal, pobre e velho Promotor Público? — pensou Karlinsky. — Ela disse "eu também" para não ter que dizer "eu
também lhe mando um beijo." Foi porque eu estava ao
lado dela e lhe toquei a mão.
— Por que esse ar tão contente? .— pergunta ela, surpreendida, ao desligar. Karlinsky estava se comportando
exatamente como ela esperara.
— Cara Marina, permita-me ser indiscreto e perguntarlhe uma coisa que há muito está me intrigando. . .
— Duas, se quiser. — Ela estava resignada e cheia de
tédio.
Yury teve tempo para pensar: — Você é uma diaba
muito esperta, mas ainda hei de lhe passar a perna. . . —
antes de dizer em tom propiciatório: — Você acredita em
comunismo? E, em segundo lugar, já que não se importa:
ama o seu marido?
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— Diabo, cortaram a ligação. — Globov ouvia sua
respiração no silêncio artificial do telefone, mas não escutou
mais sinal de Marina. No quarto ao lado, Serioja conjugava
seus verbos alemães.
— Serioja, venha cá um momento.
— Você chamou, papai?
— Trabalhando muito, não é. Eu já terminei. Trabalhei feito um escravo a noite toda. . . Escute, quer me fazer
companhia? Afinal, é meu dia de folga. Vamos conversar
e depois daremos um passeio de carro. E à noite iremos
ao concerto. Que acha?
— E Marina? (Marina era a madrasta de Serioja)
—• Sua mãe vai jantar com uma amiga. Então? Concorda?
Serioja não fez objeção.
— Uma coisa que eu queria lhe perguntar, Serioja. . .
Quarta-feira passada fui à reunião de pais, lá do seu colégio.
Falou-se muito de você. Como de costume, só coisas boas.
Mais tarde, porém, o professor de história — como se chama,
mesmo — Valeryan. . .
— Valeryan Valeryanovich.
— Isso mesmo. . . Bem, levoü-me para o lado e murmurou algo a respeito de ser preciso tomar cuidado: "Sabe",
disse ele, "seu filho fica fazendo perguntas embaraçosas e,
em geral, dá mostras de uma curiosidade m ó r b i d a . . . "
O Promotor hesitou, e como Serioja permanecesse calado, perguntou casualmente: — São as mulheres que lhe interessam, Serioja?
Serioja brilhava como uma insuportável luz rósea. Tal
qual uma menina, pensou o pai, carinhosamente. Sabia que
os pecados de Serioja eram outros, mas querendo que, por
motivos educacionais, ele confessasse, prosseguiu com a inquisição:

— Bem, não há mal em pensar em mulheres uma vez
ou outra. Na sua idade, eu era um conquistador e tanto —
o maior da aldeia, posso até dizer. Mas, para que discutir
isso com os professores? Você não poderia me ter perguntado. . .
— Mas não era nada disso — explodiu Serioja. —
Perguntei algo completamente diferente.
— Deveras?
— Naturalmente! Perguntei a respeito de história... e
filosofia; sobre guerras justas e injustas, por exemplo.
— Guerras? — Globov parecia estupefato; ainda aparentava não compreender coisa alguma. — Você não vai se
alistar no ano que vem, vai? E a universidade?
Serioja apressou-se em explicar. Nenhum pensamento
indecoroso lhe passara pela cabeça. Quanto ao ensinamento sobre guerras justas e injustas, o problema se originara com Marx e fora mais tarde desenvolvido por Lênin,
que o aplicou ao novo cenário histórico. Para provar o
seu argumento, Serioja foi correndo para o quarto e trouxe
vários livros de notas cobertos com a sua caligrafia diminuta.
— E o que não pude compreender é porque Valeryan
Valeryanovich disse ser justa a conquista da Sibéria por
Yermak, e também o esmagamento da rebelião de Shamyl. ..
— Sim, .— disse Globov, pensativo •— não podemos
passar sem a Sibéria. Nem sem o Cáucaso. Petróleo.
Manganês. Conhece a canção popular? "Na margem pacífica do Irtysh, Yermak estava imerso em pensamento."
Lembra-se?
— E quando os ingleses conquistaram a índia, eles também . . .
— Deixe de fazer comparações dessa espécie — exclamou Globov alarmado. — Que têm os ingleses com isso?
Onde acha você que está vivendo? Na Inglaterra?
Pensou por um momento. Realmente, a Inglaterra era
totalmente irrelevante. Por que Inglaterra?
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— Mas do ponto de vista histórico. . .
— Ponto de vista histórico, uma ova! Estude a sua
história, mas não esqueça o dia de hoje. Pense no que já
conseguimos! Bem, aí t e m . . . Na análise final, se compreende o que quero dizer — em conclusão — os nossos antepassados tinham razão. O que fizeram foi justo.
O pai tinha razão, mas Serioja sentiu pena de Shamyl.
No fim das contas, como podia Shamyl saber que a revolução ocorreria na Rússia? Tudo o que queria era libertar o
seu povo; só mais tarde é que se soube que isso fora errado
c também anti-socialista...
— Karlinsky, então, explica as coisas de maneira diferente. Diz que tudo depende do ponto de vista. A justiça
de um é a injustiça de outro. Mas onde está a verdadeira
justiça, então?
Novamente Karlinsky! Globov engoliu uma praga. —
Deixe todos esses sofismas de lado, Serioja. Karlinsky c
um homem culto, naturalmetnte, e e um bom amigo de Marina. . . mas você não precisa aceitar tudo quanto diz. . . Bem,
voltemos ao princípio: com que outras perguntas você andou importunando seus professores?

— Tudo depende do ponto de vista, cara Marina.
Examinemos o seu.
Karlinsky tirava baforadas de um cigarro (era a sua
marca favorita) e observava Marina a comer. Um sinal
pequeno e provocante realçava a brancura de sua pele, mas
as suas faces já começavam a descair e havia uma dobra de
mau agouro sob o seu queixo.
Ela mordeu um doce, descobrindo as gengivas, para não
borrar o batom.
— Marina!
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Seu rosto era inexpressivo; ela voltou-o vagarosamente,
exibindo-o de todos os lados.
— Já que somos amigos — somos, não? — correrei o
risco de falar francamente. Não é por amor. . . — Baixou
a voz; na mesa ao lado, dois jovens bebericavam conhaque,
impassíveis. . . — Isto é, não foi por amor à pátria e ao comunismo que você casou com seu marido, foi? Você, que
é tão linda e tão inteligente.. . Sabe que é realmente linda?
— Sei. — Sorriu, lânguidamente divertida.
— E inteligente?
— Sim, sei.
— Gosto de conversar com você. É como comer tomates temperados. E a atmosfera neste café estimula a franqueza. É colorida, não?
Yury apontou com o queixo, convidando-a a olhar em
volta. Um dos jovens na mesa contígua insistia teimosamente: — Adoro o tinir de copos. — Seu amigo persignou-se
com um pedaço de presunto espetado no garfo, engoliu o
presunto e acrescentou: — Um corpo de mulher é uma ânfora cheia de vinho.
— Não é tempo de enchermos nossas ânforas? — perguntou Karlinsky. — Mas a que brindaremos? Aos ideais
que você está decidida a esconder?
Marina encolheu os ombros.
— Não dou para falar de abstrações, meu caro Yury.
— Que tal assuntos pessoais, então?
— Menos ainda.
— Compreendo. . . Você gosta de enigmas. É verdade que toda mulher adora ser misteriosa. Mas é perigoso
ser muito franco com você, Marina. Você é uma ouvinte
tremendamente boa.
— Sou.
— Você observa e se lembra de tudo, e mais tarde.. .
— Nem sempre me lembro, mas sempre compreendo.
-— Oxalá eu compreendesse.
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— Que é que você não compreende?
— Bem, tomemos sua beleza, por exemplo. Como
você...
— Como posso eu, bela e inteligente que sou, viver
com o meu marido? É isso que você quer dizer?
Karlinsky gelou. Pisando macio, os dentes arreganhados, sua presa avançava contra ele. Raposa, vison ou marta
prateada há muito esperada?
Os dois jovens na mesa vizinha estavam abrindo seus
corações.
— Juro, Vitya, em toda a minha vida jamais fiz mal a
uma mosca.
— Obrigado, Tolya, obrigado pela sua compreensão.

— Então, você quer estudar Direito, Serioja? Uma
idéia muito sensata. Seguindo as pegadas de seu pai? Ótimo. . . Mas, sinceramente, todas as suas dúvidas e perguntas não valem um copeque. Essas suas conversas com Valeryanovich não passam de tolices infantis. Você não tem
idade para compreender os negócios de Estado. Por exemplo, tome esses prisioneiros de guerra, que você vive a
defender. Creia-me, são todos covardes e traidores, e eu sei
do que estou falando. E o que você disse a respeito de salários. . . Suponho que gostaria de equiparar um Ministro de
Gabinete a uma arrumadeira, e quereria que ele administrasse o país por tresentos rublos mensais. Imagina que você
e eu sabemos mais do que os que estão em cima? Aqui está
você, conjugando verbos alemães e anotando apostilas de
filosofia, ao passo que eles descobriram tudo quanto existe,
sumariaram e resolveram até o último detalhe — inclusive a
razão por que você precisa dos verbos alemães e da filosofia
e o que fará com eles. Bote uma coisa dentro da cabeça. O
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que importa é nosso Glorioso Objetivo. E é por ele que
você deve medir todas as coisas — tudo, desde Shamyl até
a Coréia. O fim santifica os meios, justifica qualquer sacrifício. Milhões de pessoas •— reflita <— milhões morreram
por isso. Pense apenas no custo da última guerra. E ai
vem você para cavilar a respeito de detalhes: "isto está errado; aquilo é injusto"! Vou-lhe contar uma história. Jamais a esquecerei, enquanto viver. Durante a guerra, havia
um capitão que recebeu ordem para capturar uma colina.
Seus homens estavam cansados, e a disciplina estava frouxa,
ninguém estava com muita vontade de se deixar matar. Nesse
momento um homem foi levado diante dele — fora agarado
como desertor, fugindo do campo de batalha. O capitão
matou-o imediatamente, diante de todos, enviou seu relatório
e conduziu sua unidade ao ataque. Bem, nós recebemos o
relatório. Investigamos. E sabe o que descobrimos? O
homem não era desertor. Outro oficial o mandara para al^ures com uma mensagem, e o capitão nada sabia a respeito ou o esquecera no calor do momento. Naturalmente,
mandamos buscar o capitão. Que achava ele que estava fã:endo? "Medidas arbitrárias! Matar sem julgamento! Vamos fazê-lo pagar caro! Enviemo-lo a um batalhão punitivo."
Bem, acontece que o capitão não estava mais entre os
vivos, morrera em ação. Que fazer agora? Envergonhar
um oficial tombado diante de seus homens? Fazê-los perder a confiança nos oficiais? Não terá sido justamente porque matou o outro que ele pôde controlar seus homens e
cumprir a ordem? Lembre-se de que a colina foi capturada.
O inimigo foi rechaçado. Francamente, na época analisei o
que aconteceu naquela colina. E agora, meu futuro Promotor Público, qual é o seu veredito?
— Não quero ser promotor.
—• Não? Vai ser advogado, como Karlinsky? Você
pode se imaginar fazendo brilhantes discursos peia defesa?
— Quero ser juiz.

— Desisto, desisto sem qualquer resistência, cara Marina. Concordo inteiramente com você. O fim justifica os
meios, e quanto mais exaltado o fim, tanto mais justificados
os meios. É admirável a sua forma de expressá-lo. "A beleza inata não é suficiente, sua vitória precisa ser conquistada
em batalha." Temos, pois, um general experimentado escondido atrás de uma aparência de Renoir! Nunca o teria adivinhado. Sabe de uma coisa? Aliste-me no seu exército.
A beleza necessita de culto, o fim precisa de meios. Permita-me ser o humilde meio de sua beleza que tudo justifica. Você não se arrependerá.
Karlinsky e Marina tocaram seus copos.
— Aceita a minha oferta?
— Não sei. Falemos de outra coisa.
Os pensamentos de Marina vagavam. Os de Yury
estavam presos a uma imagem de sua infância distante. A
manhosa serpente dando uma, rosada maçã a uma loura Eva,
enquanto Adão ressonava sob um arbusto no paraíso. Para
completar o quadro, empurrou uma fruteira em direção a
Marina.
•— Coma um pêssego, Marina. Deve-se sempre comer
um pêssego após vinho doce.

O gordo encarregado do vestiário mexeu-se, saltitou e
até mesmo mancou por delicadeza. Era bem mais velho do
que o pai de Serioja, mas quando Globov tirou o chapéu e
jogou as galochas ao chão, lançou-se sobre elas, apertou-as
contra os galões dourados que ostentava no peito, e murmurou, girando como um pião, e acrescentando carinhosos diminutivos a cada palavra:
•— Chapèuzinho. . . galochinhas.. . talãozinho. . .
Serioja e seu pai entraram no auditório.

Partituras e arcos de violino se agitavam. O empresário, uma criança-prodígio fracassada, calvo de tantos esforços musicais, deslizou para a ribalta e, em tom quase incantatório, articulou cuidadosamente todos os títulos honoríficos
do renomado regente. O concerto teve início.
Serioja ficou observando a orquestra, quando o trumpete, que tinha cabelo ruivo e ar de pugilista, desinflava as
bochechas e os violinistas acenavam frenéticamente com os
braços.
A música jorrou. Derramava-se como poças oleosas,
com reflexos de arcoiris. Cresceu. Rugindo e bramando,
transbordou do palco para a platéia. Serioja lembrou-se
da chuva nas ruas e retorceu-se de prazer. A música reproduzia a sua imagem pessoal da Revolução. A enchente
afogou toda a burguesia de um modo mais que convincente.
A mulher de um general, em vestido de noite, debatia-se,
procurou subir por uma colina e foi arrastada. O velho general nadava com vigorosas braçadas, mas não tardou a afundar. Até mesmo os músicos estavam agora com água até
o pescoço. Os olhos saltados, os lábios cuspindo espuma,
tocavam febrilmente, a esmo, debaixo das ondas.
Mais um assalto. Um solitário indicador de lugares
passou montado numa cadeira. As ondas batiam contra as
paredes e lambiam os retratos dos grandes compositores.
Bolsas de senhora e bilhetes rasgados flutavam entre os destroços. Vez por outra, uma cabeça calva, branca como melancia não amadurecida, surgia vagarosamente das sonoras
profundidades verdes e tornara a desaparecer de vista.
— Que música! •—• exclamo1 Globov. — Isto não é
Prokofiev nem Khachaturian. Isto é coisa clássica mesmo.
Também ele estava fascinado pela torrente, mas compreendia melhor do que Serioja. O que o impressionava era
que o jorro da música não estava entregue à própria sorte,
mas sim controlada por um regente.
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O regente construía diques, valas, aquedutos, canalizando os caprichosos elementos de acordo com a sua planta
exata. Dirigia o fluxo; a um amplo movimento do seu braço,
uma corrente se detinha, outra avançava no seu leito e fazia
girar uma turbina.
Globov enfiou-se na primeira fila. Jamais estivera tão
perto do regente, jamais compreendera como era difícil o seu
trabalho. Não admira! Ter que ficar de olho em todos,
da flauta ao tímpano, e obrigá-los a tocar a mesma melodia.
O regente estava coberto de suor, suas bochechas tremiam, seu peito arfava rouquenho, a cada pausa, À distância, era tão gracioso como um bailarino que usasse, para
dançar, os braços, ao invés das pernas. Mas aqui, de perto,
era um carniceiro retalhando carcaças e quebrando gelo. soltando a sua respiração curta e pesada a cada golpe.
Cada vez mais alta se tornava a música. As correntes
e as quedas dágua não mais fluíam — há muito estavam
congeladas: icebecgs desciam, como se a idade do gelo houvesse voltado, espatifando e esmagando-se uns contra os
outros.
— Intervalo! — anunciou, em voz retumbante, o empresário de aparência jovem.
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ARINA, nua diante de um espelho basculante, fazia sua
ginástica matutina. O espelho refletia a silenciosa
dança de formas rosadas, ovais. Ela tinha prazer em se
observar. Aproximou-se do espelho e examinou a sua imagem ampliada. O contorno geral recordava-lhe uma hêlice:
pás rígidas para cima e para baixo, separadas por uma cintura estreita. A largura dos ombros igualava a dos quadris. Vista de perfil, a linha do seio ate as nádegas formava um s: a sinuosidade do seu tronco.
Fez uma inspeção severa, sistemática. Algum sinal de
nádegas flácidas, de rugas no pescoço? Sem cerimônia,
friccionou os seios, torceu o pescoço e massageou o estômago. O espelho era a sua bancada, sua prancheta, seu cavalete, a oficina de uma mulher cuja ambição é a beleza. Não
se alisava nem indulgenciava a sua vaidade, mas se dedicou
ao trabalho ativamente.
Era o dia 18 de setembro, o trigésimo aniversário de
Marina. Algumas mulheres, nessa idade celebrizada por

M
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Balzac, encerram suas carreiras. Uma mulher, — linda no
dia de seu casamento e que, por acidente, chegou a aparecer
na capa de um semanário ilustrado — aos trinta freqüentemente está esparramada como sorvete derretido. Vêemse mulheres pelas ruas com ar de eunucos, gingando como
bassês prenhes ou magras como avestruzes, os corpos inchados com varizes, seios estofados ou rígidas barbatanas sob
as roupas. Marina, porém, não tinha necessidade de disfarces.
Era elegante em qualquer atitude — mesmo de quatro,
com a língua de fora; experimente conservar o seu encanto
e dignidade nessa posição!
Manteve a pose indecente diante do espelho. Ela sublinhava a graciosa sinuosidade de suas costas. Era embaraçoso estar agachada de quatro, a boca aberta, mas era uma
prova de que nada podia detrair d perfeição do seu rosto ou
corpo.
Outras mulheres usavam a sua beleza meramente como
meio. Uma mulher bonita tinha mais facilidade de conseguir um marido ou um amante. Algumas queriam ter filhos,
e faziam do institnto maternal o seu pretexto (como fora
oportuna a sua ação contra uma ocorrência tão desgraciosa).
Outras, parece, gostavam de babar-se com um homem na
cama (pobre, pobre Vladimir!). Mas nenhuma sabia que
ser bela era, em si, um fim digno e suficiente, e que todo o
resto — homens, dinheiro, roupas, apartamentos, automóveis
•— não era senão um meio de servi-lo.
Marina afastou-se para o lado e a sua imagem desapareceu do espelho; o seu estômago foi substituído por um ramo de flores num vaso. Mais em cima, viam-se caixas
de papelão e um busto de gêsso. Supôs que seu marido
tivesse entrado no quarto, enquanto ela ainda dormia, empilhando essa torre de presentes de aniversário. Como de
costume, suas compras haviam sido generosas, mas ao acaso
— inclusive, mesmo, a imagem de gêsso do Mestre, e sem
falar de bombons ou perfumes e outros auxiliares da beleza.

— E você, que está fazendo aqui, meu velho? — perguntou Marina sem se virar. — Os grandes homens não
devem observar senhoras nuas.
Desejou, em desafio às leis da física, poder fixar para
sempre a sua imagem na superfície escorregadia do espelho;
que mesmo na sua ausência o reflexo de sua beleza permanecesse intacto. Mas isto era difícil de conseguir.
Entrementes, as tábuas do assoalho do corredor vinham
rangendo durante algum tempo. Era Vladimir, espiando
sua mulher e ofegando através do buraco da fechadura, como
um garoto.
Ela ficou diante do espelho, nua e cheia de desprezo.
Nem envergonhada nem contente, virou-se de todos os lados
para que ele pudesse vê-la toda, mais facilmente. Não se
importava. Por que não dar-lhe esse prazer? Afinal, era
aniversário dela. Mas não esperasse que ela lhe desse um
filho.
Finalmente, vestiu o rôbe e, ainda sem se virar, chamou:
— Quem é? Pode entrar.
— Muitas felicidades, Marina querida.
Ela beijou-lhe o rosto.
— Obrigada pelos seus presentes, Vladimir. São todos
muitos bonitos. Só aquele ali ficará melhor no seu escritório. Realmente, não combina com o meu quarto. O estilo
está errado.

Assim que acabaram de brindar a anfitriôa, desejandolhe todas as venturas, os convivas lançaram-se à comida e
Karlinsky pôde dedicar toda a sua atenção a Marina. Estava à direita dela (o marido, como é costume nessas ocasiões,
estava à esquerda), e fazia comentários sarcásticos sobre os
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outros convidados, para a diversão de Marina e a inveja dos
outros homens.
— A ortodoxia política de nossa reunião está assegurada. — Acenou para o Inquiridor Skromnykh, um velho
amigo da família.
Marina estava em excelente forma. Ria das anedotas
de Karlinsky, enchia os pratos de seus vizinhos, servia-se de
petiscos e até achava tempo para roçar seu joelho contra o
do marido, debaixo da mesa. Simultaneamente, dirigia a
criada com leves sinais dos cílios e vigiava a chegada ininterrupta de molhos, condimentos e vinhos. Como resultado,
todos tinham marcante consciência de sua presença, comendo,
bebendo e falando só para ela. Isto deu satisfação a todos,
inclusive à própria Marina.
Yury inclinou-se para ela: — Vê com que fervor o
guardião do Estado exalta o seu rebento? Já notei que todos
os carcereiros gostam de crianças. Assim a natureza conserva o equilíbrio entre o bem e o mal.
— E os advogados de defesa, são sempre vingativos
e mal-humorados em casa?
— Touché. Mas, seriamente, essas baboseiras de pais
orgulhosos dão para transformar em pedra os corações. Temse a impressão de que são todos carrascos sádicos.
A conversa realmente girava em torno de crianças.
— Onde está Serioja? — perguntou a mulher do inquiridor. E antes que Marina pudesse responder-lhe que seu
enteado estava ausente — toda a sua escola achava-se num
kolkhoz, ajudando na colheita da batata •— Skromnykh
dizia:
— O meu Bóris, então.. . — E a inteligência de Bóris.
que tinha dez anos, foi admirada por todos.
— Ao nascimento de uma filha para você, Marina. —
Insperadamente, Skromnykh ergueu o copo. <—• Casará com
meu Bóris.

— Será que está grávida? — pensou Yury. Um olhar
ao seu rosto impassível o tranqüilizou. Era bem do Inquiridor, essa de juntar filhos ainda não concebidos.
Globov também ficou surpreso (que olho tinha Skromnykh!!). Para não divulgar prematuramente o delicioso
segredo, bateu com a colher no copo e disse:
•— Por experiente que seja como inquiridor, Skromnykh,
desta vez você não tem base; portanto, adiaremos o caso
pelo momento, por falta de provas. Ao invés, bebamos todos aos nossos filhos e a uma feliz vida em família.
O brinde foi bebido.
•— Que é um homem de família? Um homem de familia é aquele em quem podem confiar seus amigos, seus colegas e o Estado. Um homem que se cerca de crianças não
pode deixar de ser um bom cidadão. Ele pensa em sua
família, no seu futuro, nos seus herdeiros; está firmemente
enraizado no solo do país. É como um livro aberto.
Globov abriu a mão, grande como um prato, e, fechando-a de novo, prosseguiu:
— Pessoalmente, sou a favor de famílias grandes. Eu
mesmo descendo de uma. Nós, os Globovs, podemos ser
encontrados em todos os lugares, como cogumelos num campo.
Temos sido fuzilados e massacrados, mas não podem nos
extirpar; a nossa raça continua. Meu irmão caçula é coronel no Extremo Oriente; outro é gerente de uma cooperativa
de pesca no Mar Cáspio. Minha irmã está em Leningrado;
a sua tese acaba de ser aprovada.. .
Desdobrava os dedos, um por um, começando com o
mindinho; chegara ao indicador, reto e forte, a unha esmaltada. Este, presumivelmente, era ele próprio.
— E, não obstante, há quem pregue os casamentos
sem prole. Viram o jornal ontem? Um artigo todo sobre
o neomaltusianismo. Está muito divulgado no Ocidente.
Mesmo aqui, vez por outra, deparamos com algo parecido. .
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Inclinando-se sobre as garrafas, Globov sussurou ao
ouvido do Inquiridor.

A agulha sibilava sobre o disco. Um tenor resfriado
irrompeu num tango que datava da década de vinte.

Os convivas baixaram os olhos para a comida, sentindo
que a conversa se referia a abortos.

•— Foi num dia de outono, as árvores se desnudavam.
E de velhas magnas brotavam flores de cristal.

Subitamente, Karlinsky sentiu-se mal. Para esquecer o
estômago, começou a pensar em Malthus. Em cada teoria
havia um pouco de verdade: como se podia permitir à raça
humana crescer e multiplicar-se ad infinitum? Um dia a Antártida estaria populada e também o Saara, e depois? Algum
remédio universal teria que ser descoberto.

Um emigrado russo cantava de amores não correspondidos num bordel de Paris, e embora não existisse algo
chamado flores de cristal, todos ficaram comovidos quando
ele exclamou em dolorosa supresa:

Ora, era fato sabido que o embrião humano, numa das
primeiras fases do seu desenvolvimento, tinha muito em comum com o peixe. Por que iria o país desperdiçar as suas
reservas potenciais de peixe? No Futuro Magnífico o embrião em forma de peixe teria sua utilidade. Após cuidadosamente extraído do útero, seria condicionado a uma existência ã parte, em tanques especialmente reservados para esse
fim. Lá desenvolveria escamas e nadadeiras, sob a supervisão do Estado, a cargo de algum colega de Globov. Ao
lado do abortório, haveria uma fábrica de conservas produzindo peixe enlatado em grandes quantidades. Alguns embriões seriam transformados em sardinhas, outros em arenques, sempre segundo as suas características nacionais. Tudo
obedecendo aos ditames do marxismo. É certo: tratava-se
de um retorno ao canibalismo, mas não do consumo de outros homens, conforme era praticado por tribos primitivas:
canibalismo num nível mais refinado e muito mais alto. Desenvolvimento em espiral.
O mal-estar de Yury passara. Sentia-se agora exultante. Devia compartilhar com Marina a sua interessante
descoberta? Mas enquanto hesitava (seria um assunto apropriado para uma senhora?), Marina disse:
•— Vladimir, deixe de segredos.
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Coma o seu peixe.

— Ah, estes profundos olhos negros!
Um coro invisível entoou o refrão, em tom mais grave:
— Ah, estes profundos olhos negros!
~ Fizeram-me seu prisioneiro •— lamentou-se o russo
branco, e o coro ecoou docemente: — Fizeram-me seu prisioneiro.
— Jamais os olvidarei,
pois ardem na minha memória.
Globov conduzia Marina cuidadosamente entre os pares de dançarinos. Ela seguia o compasso como um autômato ou como que hipnotizada. Oscilava, embriagada,
rendida. A excitação fervilhava nela como água gasosa;
as borbulhas subiam-lhe pela espinha e pelo pescoço frio até
as raízes do seu cabelo carregado de eletricidade.
Ah, estes profundos olhos negros,
Quem quer que vos ame.
Perderá paz e ventura
Para toda a eternidade.
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— Ah, estes profundos

olhos negros, gemeu Marina.

Sabia, sem necessidade de ver, que na sala ninguém
tinha olhos senão para ela. O sonho de todo homem era
dançar com Marina. E ela queria continuar dançando para
sempre, ao som desse amor não correspondido, dançar através do mundo, trocando de país, de idade, de parceiro, amando ninguém e desfalecendo de prazer por ser amada de todos.
— Hoje sou eu quem escolhe as músicas e os pares —
anunciou ao colocar o disco novamente. Logo que floresceram as flores de cristal (inexistentes na terra), saiu dançando nos braços de Karlinsky.
Jamais os olvidarei,
pois ardem em minha memória,
cantarolou Yury junto do ouvido quente de Marina.
Ele mesmo ficou surpreendido ao sentir o seu experimentado coração comovido por uma canção de buate. Não
obstante escarnecer do seu exotismo burguês, não podia livrar-se do seu encanto sutilmente vulgar.
Flores de cristal brotavam em plantações de abacaxis,
homens bem vestidos, com bengalas e dentaduras de ouro,
passeavam diante de elegantes hotéis, tendo como de fundo
um cenário romântico. Bondosas damas promoviam saraus
em alcovas — ou seria alcoices? E em torno havia saxofones e gigolôs, negligées e gôndolas. Mergulhando em
rutilantes cálices de cristal cheios de licor. . . Lu -f- Susi =
amor. Lu-es.
Marina colava-se a ele, confiante e submissa. Como
se, finalmente, tivesse feito a sua escolha. Como se não precisasse de ninguém, de ninguém no mundo, a não ser de
Yury.
Mas nesse momento Marina trocou de par. Fez sinal
ao Inquiridor Skromnych; este precipitou-se ao seu encontéo, abanando o rabo em antlcipação e os dois saíram a girar.
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Com urn olhar sardônico, Globov observou a figura solitária de Karlinsky e virou-se para os dançarinos, tirando
ostensivas baforadas do cigarro.
Marina dançava, o rosto inexpressivo, erguido; tronco,
pernas, braços vibravam ao som da música, os pés seguiam
o compasso. Movimentando-se pela sala como uma sonâmbula, ela se aproximava do seu par, afastava-se, avançava.
Mas o seu rosto pálido e rígido, sua cabeça oscilante pareciam ter sido decapitados de um outro corpo e não participavam da agitação. Tropeçando nos seus próprios pés, seu
parceiro desfrutava, ofegante, o momento, enquanto os outros homens aguarvam, impacientes, a sua oportunidade.
O rosto de Marina, porém, permanecia tranqüilo; ela estava
ausente, como se tanto se lhe desse quem seria o próximo a
tê-la.
Observando as feições imóveis, impassíveis de Marina.
e íi frenética fila de homens esperando sua vez, Globov sentiu não ciúme mas horror ante essa violação pública, diante
de seus olhos, dentro de sua própria casa. Para pôr fim à
cena impudica, aproximou-se do gramofone gasto, tropeçou
como que por acidente e o derrubou.

Yury não conseguia adormecer. O fato vinha ocorrendo agora com freqüência: lembrava-se que tinha de morrer e ficava acordado. Isto acontecia geralmente quando
estava deitado de costas.
Sua vida não estava em perigo, e se se cuidasse bem e
deixasse de fumar, poderia esperar mais vinte, trinta, se não
quarenta anos de vida. Mas a idéia da morte, estivesse
vinte e cinco ou quarenta anos distante, era insuportável.
Assustava-o pensar que ele não mais existiria, enquanto
outros homens continuavam a viver.
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ao dançar com Karlinsky, não teria permitido que êJc lhe
acariciasse as costas. Ela, então, lembrou-lhe o busto de
gesso, o seu discurso vulgar durante o jantar e a sua conversa sussurrada com Skromnykh, que durara quase toda a
noite. E, finalmente, sem dar-lhe tempo para recobrar forças, passou à ofensiva geral.
Seu rosto ardia em fúria. Era uma lâmina incandescente, pronta a golpear, enquanto o seu corpo todo, aerodinâmico como um torpedo, palpitava de impaciência.
Não tinha medo de represálias extremas. Sabia que
numa guerra a piedade era tão perigosa quanto a traição.
Achava errado condenar o uso de gás venenoso e balas
dumdum, por serem armas desumanas. Tinha suficiente inteligência para imaginar o quanto devia ser doloroso morrer
de termite comum.
—• Realmente? — disse ela em resposta a uma frase
contundente de Globov. — Pois saiba que não haverá criança alguma. Fiz um aborto.
Como depois de uma explosão atômica, a princípio era
impossível verificar o número de vítimas ou a área de destruição. Tudo fora apagado da face da terra e não restara
vivalma para combater. Mas, algures, nos arredores, há
sempre pelo menos um sobrevivente.
O sobrevivente levantou-se, sacudiu-se, e ficou retorcendo uma colher de chá entre os dedos —• sem dúvida a
explosão a lançara dentro de sua manga, da vitrina estilhaçada de alguma loja de pratarias. Viu que, além desta
única colher de chá, não lhe restara nada — nem família
nem casa. Gradualmente, ao se lembrar de mais detalhes,
deu-se conta de que a sua filha, há muito esperada, morrera
na explosão e que — enquanto pensativamente fazia um nó
na colher •— fora desonrado duas vezes: uma como marido,
e outra como Promotor Público. Sem saber o que fazer
com a colher retorcida ou como agir em relação a Rabinovich, quando sua própria mulher. . . ele disse:

•—• Que fez você? Que fez você? — E para não ter que
matá-la, esbofeteou-a.
Para não ser morta, Marina refugiou-se no seu quarto.
Sentada diante do espelho, cobriu a face ultrajada de pó e
alisou os lábios; retorcidos de dor, pareciam demasiadamente
grandes para o seu rosto.
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m
f | Spartacus estava atacando. Seu centroavante, o Ilustre Mestre dei Esportes Skarlygin, irrompia em direção
ao gol do Dínamo.
Milhares de espectadores, inclusive o Promotor Público
Globov, tinham os olhos fixados no famoso atleta, impelindo-o com os seus esforços unidos. Mas a vontade de milhares de outros, que torciam pelo Dínamo e que desejavam
que Skarlygin tropeçasse, caísse ou mesmo fraturasse a nuca,
levantavam incontáveis obstáculos no seu caminho. E assim, a bola, chutada pelo seu poderoso pé, ao invés de voar
em linha reta, como era de se esperar, saltitava de um lado
a outro, fazendo tropeçar e confundindo os jogadores.
Globov dedicou-se com todas as forças a ajudar o Spartacus. Ao retesar os músculos, viu enfraquecerem as defesas inimigas. Redobrou seus esforços, e elas se romperam.
E então, arrastado pela investida impetuosa para a vitória,
ele atacou, atacou e atacou novamente. ..
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Ocorreu-lhe que uma partida de futebol, no seu momento mais intenso, tinha muito em comum com o ato amoroso. Nada existia senão a furiosa necessidade de alcançar a meta. A qualquer preço -*• a própria morte ou o que
fosse. Mas romper, atingir. Marcar esse único gôi predestinado. Mais perto, mais perto, mais depressa . . . E
agora não podia mais esperar, era impossível retardar...
"Por favor, Marina, por favor!"
O centro-avante Skarlygin estava próximo do gol do
Dinamo. Seu guardião, Ponomarenko, ágil como um macaco, dançava impaciente nas pontas dos pés, pronto para
saltar. Os ofegantes beques do Dinamo estavam rentes nos
calcanhares de Skarlygin. Chute, Skarlygin, chute! — gemeu o estádio.
Ponomarenko rolou pelo chão, apertando a bola contra
o estômago. Skarlygin também caiu, mas levantou-se de
um salto, erguido pelo rugido ensurdecedor. Não podia
mais parar, porque o gol que tanto lhe custara obter estava
perto, e milhares queriam que ele ganhasse, e faltava apenas
meio minuto para o fim da partida. Skarlygin atacou, atacou e atacou novamente.. .
Quando o árbitro anunciou um empate, Globov se exaltou:
— Deviam despedir esse juiz. Anulando um gol marcado! Não é justo!
— E Skarlygin devia ser julgado por flagrante infração
das regras •— provocou-o o Inquiridor Skromnykh, que era
conhecido torcedor do Dinamo.
— Mas a bola atravessou as estacas. Foi ou não foi?
Ambas as equipes, ofegantes e cobertas de poeira, saíam do campo ao som da "Marcha dos Atletas". O pequeno Ponomarenko estava dobrado em dois. O gigantesco
Skarlygin mancava, seguido de vaias e assobios de todas as
arquibancadas do estádio. Para desculpar-se de sua vitória

perdida, passou a arrastar a perna, perfeitamente sadia, de
forma ainda mais dolorosa.
— Posso compreender Skarlygin — argumentou Globov, enquanto esperavam que a multidão se dispersasse. —
Não se pode ser muito exigente no calor do momento. Chuta-se e pronto. Quando o gol está à nossa frente, não se
usam luvas de pelica. Tudo vale...
Prosseguiu estabelecendo analogia entre isto e aquilo,
detendo-se na política, entre outras coisas. Skromnykh escutava com um ouvido só.
— Como foi? Você disse anti-semitismo em nome do
internacionalismo ou internacionalismo em nome do anti-semitfsmo? — Evidentemente, não apreendera o sentido do argumento.
Quando Globov começou a explicar, ele o interrompeu.
De maneira alguma admitiria a superioridade do Spartacus.
— Tudo isso pode ser verdade... Mas futebol não é
política. E, seja como for, não gosto de me aprofundar em
argumentos abstratos. As teorias são mais para você, que é
Promotor. Eu sou um homem prático. Prefiro que me fale
do caso Rabinovich. Gostaria de compreendê-lo.

Da estação. Serioja foi diretamente à casa da avó.
— Você cresceu um pouco e está queimado pelo sol.
Ela estendeu-lhe a mão sem se levantar.
— Para que esses abraços? Espere, deixe-me terminar a página. — Continuou batendo na máquina de escrever.
— Como foi a colheita da batata? A chuva o desencorajou, foi? Não sei o que há com vocês jovens, hoje em
dia. Na sua idade, estávamos todos na prisão. Tem fome?
Guardei alguma coisa para você em cima do parapeito: vá
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esquentá-la. Vamos logo, fale-me a seu respeito. Você
pode comer mais tarde.
Vovó era uma maravilha. Se houvesse mais gente como
ela, o mundo não teria esperado tanto tempo pelo comunismo. Ela saberia o que fazer num kolkhoz. Ela lhes mostraria!
Mas Ekaterina Petrovna ouviu-o em silêncio e voltou
a martelar na sua máquina de escrever. Disparava como
uma metralhadora. Inclinou-se sobre ela e atirou à queimaroupa, sem mirar.
•— Eu sabia! Um erro! Vou ter que fazer de novo! É
no que deu a sua conversa.
Serioja esfregou a face no encosto da cadeira da avó,
olhando por cima de seu ombro.
— Você precisa reescrever a página toda, só por causa
de um erro? De qualquer forma, esse autor não presta, ninguém vai lê-lo.
— Que é que você quer dizer? •— Ekaterina Petrovna
estava escandalizada. — Você mesmo acaba de me dizer que
ainda há algumas deficiências em certos kolkhozes. Bem,
esse livro — cutucou o manuscrito com o dedo ~ fala de
uma fazenda modelo. Máquinas de ordenhar, arados elétricos, tudo explicado, para que outras fazendas possam
seguir o exemplo. Admito que está mal escrito e que tem
amor demais. . .
— Conheço esses livros; já os li — disse Serioja sumariamente. .—• Não passam de enfeites de vitrina; é tudo
mentira.
— Pssiu. Pare já com isso.
Mas não havia como deter Serioja na sua queda montanha abaixo. — Eu sei. Vi com meus próprios olhos.
Ela empertigou-se. Exceto pelas rugas, era como uma
estudante, esguia e erecta, o cabelo curto e a gola branca.
•— Isto. . . isto é. . . Você sabe o que está dizendo?
•— Sei... eu v i . . . •— insistiu Serioja.

— Você não sabe coisa alguma. É o inimigo que está
dizendo isso. Os que são contra.. . Como ousa? Como ousã?
Vovó estava sufocando de indignação, o seu cabelo, seco
que nem palha, voando em todas as direções.
.— Claro que não sou contra... É apenas a vida. Você
é como papai. É impossível falar-lhe. Se mamãe ainda
fosse viva.. .
Enguliu um soluço e de repente transformou-se num menino muito pequeno. O menininho dela, tolo e sem mãe.
Gostaria de poder juntar-se a ele e chorar. Mas compreendeu que não podia fazê-lo -- era preciso acabar com essas
asneiras terríveis, tinha que ser severa com ele.
— Pare de chorar. Você é um homem crescido. Na
sua idade estávamos todos presos, lutando pela Revolução.
Mas ele chorava, a cara enfiada na saia dela, o cabelo
louro, penugento, encaracolado até a nuca.
— Você precisa cortar o cabelo hoje mesmo. Não tenha medo, ninguém pensa que você é um inimigo do povo.
Mas você acha que sabe tudo; é igualzinho a seu pai. Que
é que já viu da vida? Deixe de chorar.
Surpreendido por sentir os seus ombros arquejando, Serioja chorou ainda mais.
— E não me diga que sou como seu pai. Ele e eu somos totalmente diferentes.
— E você e eu? — perguntou Serioja sem levantar os
olhos.
Ele sabia que devia ter vergonha de fazer semelhante
pergunta, mas já que estava chorando feito um bebê, não se
importou.
— É melhor não ir para casa por enquanto. Há briga
por lá. Pode ficar comigo por algum tempo.
T Mas será que nos daremos bem, vovó? Não vou
desistir de meus princípios.
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Por falta de melhor, foram ao planetário. Ocorrera a
Yury que era, pelo menos, mais barato e escuro do que um
restaurante. Marina ainda se recusava a acompanhá-lo a
casa: aparentemente o momento não era chegado.
No teto abobadado, os estrelas estavam acesas. O universo pairava acima deles, seus bilhões de astros giravam
vagarosamente, com um ligeiro ranger das dobradiças, tal
como num céu verdadeiro. Revelava a sua profundidade,
derramava o seu conteúdo e mostrava, sem sombra de dúvida,
que não havia Deus.
O universo era vazio e esse vazio era enorme a ponto de
ser inimaginável e tão sem propósito em sua infinidade, que
Yury se sentiu quase tão mal, como daquela vez, na cama.
Felizmente, agora tinha Marina a seu lado. Na escuridão, o aroma de seu perfume era mais forte do que de dia.
Sua presença o assegurava de que também ele existia. Mais
do que isso, emprestava algum sentido ao absurdo ful.gor no

alto. Recordava-lhe o seu objetivo e a necessidade da luta;
confessou seu amor a Marina, conforme programado.
O ponto principal era fingir infelicidade. Não que contasse com a piedade dela — jogava tudo nos efeitos da lisonja, que ele acreditava ser um meio mais certo. Qualquer
mulher ficaria lisonjeada sabendo-se a causa de sofrimento;
e uma mulher honesta sentir-se-ia grata e desejaria dar prova
disso. E assim Yury sussurrou-lhe de sua pequenez e fraqueza, humilhando-se para alimentar-lhe a vaidade, pois ela
precisava acreditar que ele era insignificante apenas por culpa dela.
Entrementes, o céu clareou, pois o sol estava surgindo.
Era do tamanho de um melão e fez os desgraçados planetas
correrem, atrás dele. A engenhoca toda era posta em movimento por um professor de astronomia, sentado num canto.
Insistia em que a terra girava em torno do sol e não viceversa, segundo acreditavam os supersticiosos e os ignorantes.
Yury achou a idéia divertida. Provavelmente n terra
acreditava ser o sol. Deixá-la. Ele sabia qual deles era o
fim e qual o meio, e quem era o sol verdadeiro. O sol
girava em torno do seu único e amado eu. O sol não tinha
outros fins senão ele mesmo.
Mas o que disse foi:
— Seja meu sol, Marina querida. Sua beleza é o centro de minha órbita, revolvo em torno dela. Tudo o que
renho de bom não é mais que a luz refletida de sua magnificência.
E assim por diante — como ele era desprezível e pequeno comparado com ela {ele •— o incomparável e supremo
Yury).
— Teremos agora um eclipse — anunciou o professor
em voz sepulcral.
E que eclipse! O próprio professor teve que confessar que eclipses semelhantes ocorriam, no máximo, uma vez

42

43

— Princípios, uma figa! Você acha que sou cega e não
enxergo um palmo diante do nariz. Ora, saiba que vejo
mais coisas erradas do que você. Mas, será que não compreende, Serioja, que é preciso ter fé, que se deve acreditar. .. Toda a nossa vida é dedicada a isso. Ê nosso objetivo. . .
Serioja, deitado de costas, abriu os olhos.
— Sabe, vovó — disse ele, feliz, a voz ainda áspera
de choro — cheguei a uma conclusão: só uma coisa nos
poderá ajudar agora. . . uma revolução mundial. Que acha
— teremos uma revolução mundial?
— Mas claro que teremos! Como pode duvidar disso?. . . Deixe-me esquentar alguma coisa para comer — disse vovó.

por século, ü sol desapareceu como ,se tivesse sido engolido.
O universo estava totalmente escuro, mais escuro do
que a noite, pois de noite brilha a lua, mas esta agora nada
fazia senão eclipsar o sol. Apenas as estrelas elétricas lampejavam fracamente. Compreendeu que era chegado o momento.

— E o sol é maior do que a terra?
•— Muito maior.
•— Então é tudo mentira •— disse o garoto, prorrompendo em lágrimas.

Marina beijou-o de lábios cerrados. Subitamente, sua
língua pontuda dardejou para fora, picou-o duas vezes e fugiu. Novamente, seus dentes estavam trincados. Afastou-o.
Mas não havia dúvida: aqui, nesse deserto celeste, sob o
sol extinto, Marina o recompensara pela sua lisonja.

— Bem redonda, como um globo.
— E ela gira em torno do sol?
— Claro que sim, Misha, não foi isso que acabaram de
lhe mostrar?

A tesoura esvoaçava sobre a cabeça de Serioja, chilreando de uma orelha a outra.
Procurou ficar bem quieto, para não dar trabalho ao barbeiro.
Era embaraçoso ter um homem adulto remexendo no
cabelo da gente. Devia fazer algo de útil, ao invés de desperdiçar seus talentos numa barbearia. E era preciso ficar
sentado diante dele, como um bourgeois, sem mesmo ousar
respirar.
Agora a tesoura niquelada picava a sua nuca, machucando-o. Seus olhos lacrimejavam mas não podia enxugálos: que pensaria o homem?
Todos os grandes revolucionários enrijeciam-se contra
a dor. Rakhmetov costumava dormir numa cama de pregos...
— Baixe a cabeça um pouco —• ordenou o barbeiro.
Serioja inclinou-a o mais que pôde. Queria ser machucado mais ainda. Que o esfolassem, ele não recuaria. Era
preciso treinar a mente: e se o torturassem algum dia?
Uma navalha reluziu na mão do barbeiro. Descansando
o seu peso sobre os ombros de Serioja, aparou as costeletas.
Depois endireitou-se de chôfre e arrancou a toalha.
— Alguma coisa na cabeça?
— Não, muito obrigado. — Serioja corou.
— É apenas mais sessenta copeques —• insistiu o seu
algoz, mostrando desprezo pelos pobres no semblante orgulhoso.
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Quando as luzes foram ligadas, o rosto dela estava desdenhoso e calmo como sempre e novamente recusou-se a ir
ao seu apartamento.
— Por que esta pressa de ir para casa? •— perguntou
Yury. — Que tem a fazer?
—• Não é da sua conta. —• Ela sorriu misteriosamente.
— Você está se excedendo. Esqueceu que é a terra que
gira em torno do sol e não ao contrário?
Com a luz acesa, o teto abobadado parecia baixo e sujo.
Era difícil compreender como pudera conter tanto firmamento. Uma multidão aglomerava-se à saida: um ancião cético
insistia, em meio a risos gerais, que, mesmo assim, Deus existia, e um menino de seis anos apoquentava o pai:
— Papai, a terra é redonda?
— Sim, é redonda.
— Bem redonda?

— Não é isso. É que não gosto do cheiro de água-decolônia.
Para livrar-se, enfiou cinco rublos na mão do barbeiro.
Seu pai sempre dava gorjetas a porteiros e motoristas de
táxi.
Sentindo o frescor de sua nuca recém-rapada, Serioja
encaminhou-se à porta por entre duas filas de barbeiros em
guarda-pós brancos. Cada artífice tinha na mão um instrumentado niquelado com o qual atormentava um clienti, impassível e metódicamente.
Clique-clique-clique.
Clique-clique-clique.
Espelhos refletiam queixos, bochechas, cabeças calvas
ou cacheadas, nucas dobradas, viradas ou inclinadas para
trás, bocas espumando creme.
Clique-clique-clique.
Clique-clique-clique,
Tudo muito quieto e higiênko; ninguém gritava ou chorava. Mas até as lâmpadas dos lustres rescendiam insuportavelmente.
Na sala de espera, homens nervosos e barbados aguardavam sua vez. Distraído, Serioja abriu a porta errada e
parou. Achava-se na secção feminina da loja. Mulheres
estavam sendo onduladas e tingidas. O fedor de cabelo
queimado mesclava-se ao cheiro sem vida de carne perfumada.
Diante dele estava o corpo de uma mulher enrolado num
lençol. Seu rosto estava coberto por uma grossa camada de
pasta cor malva pálido, que escorria sob os dedos frios da
massagista. O rosto mexeu-se e as pálpebras pegajosas se
abriram.
—- Como entrou aqui, Serioja? Não tenha medo. Não
sabe quem sou? Sou eu, Marina.

Tarde da noite, o Promotor entrou no edifício do Tribunal. O vigia admitiu-o imediatamente; era devotado ao
Promotor e respeitava seus caprichos.
— Vá dormir, velho — disse Globov, dando-lhe um
cigarro. Desceu o corredor, acendendo as luzes no caminho.
A sala do tribunal estava vazia, bem como o banco dos
testemunhas e a cadeira do juiz, com o emblema do Estado
em alto relevo. Mas a sala, tão eficientemente arrumada,
tão familiar em seus menores detalhes, tinha ar ate mesmo
mais solene do que de dia.
Globov gostava de vir depois das horas de expediente
e preparar seus discursos no local. Não tinha isto em conta
de ensaio: era quase como se a sessão normal do Tribunal,
com todo o seu complemento de funcionários jurídicos, se
realizasse no silêncio inviolado da noite.
... Era inútil o prisioneiro negar sua culpa, procurar
tumultuar o caso e apelar para a clemência do Tribunal.
— Não, Cidadão Rabinovich, não lhe cabe pedir clemência! Fará melhor lembrando-se das mães indefesas que
você estropiou. Pense nos infelizes pais, que em vão esperaram seus filhos. Pense nas crianças, nossas crianças, que
você destruiu.
O prisioneiro estava calado, assim como o Juiz e o solerte Advogado de defesa. Todos concordavam silenciosamente com o Promotor.
Enquanto acusava Rabinovich, tinha em mente os inimigos que nos cercavam de todos os lados. É por isto que
sempre acertava no alvo. Do aborto ilegal ao homicídio era
apenas um passo, e dali para atos de sabotagem ainda mais
perigosos.
Os inimigos estavam inquietos. Tramavam no silêncio
da noite, procurando uma fraqueza, um lugar vulnerável. E
agora o defensor, que se parecia com Karlinsky, levantou-se
e declarou publicamente: a própria mulher do Promotor
fizera, não há muito, um aborto.
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Marina foi trazida para que todos a vissem. Mesmo
na desgraça, era bela como sempre. Tinha um modo de
fitar as pessoas que lhes dava vontade de olhar para trás
como se houvesse um espelho às suas costas e ela estivesse
mirando a si mesma e não falando com pessoa alguma.
Seus olhos faziam promessas e seduziam. Mas experimente chegar mais perto! Os longos cílios se cerraram
com o mesmo apaixonado desprezo, sempre com o mesmo
esgar ensaiado. Os lábios escaldantes se retorceriam, dizendo: "Deixe-me em paz."
— E por que não, Cidadãos Juizes, julguem-nai Julguem-na se não podem deixar de fazê-lo. Mas não se esqueçam do inimigo que nos cerca.
O Juiz e o Tribunal estavam silenciosos; tal era, na verdade, o silêncio tumular, que se diria não haver vivalma no
recinto.
Novamente pô-se de pé o advogado do inimigo, desta
vez para anunciar: o próprio filho do Promotor tem pensamentos perigosos. E agora Serioja ocupa o banco das testemunhas para confirmar publicamente a acusação: "Um
fim nobre deve ser servido por meios nobres".
•— Menino tolo! •— exclamou Globov. .— Não lhe disse aonde levariam suas boas intenções? Seus meios nobres
levam tão-somente à derrota, e precisamos de vitória, devemos vencer a qualquer preço!
•—• Julguem-no, Cidadãos Juizes, se acharem justo. Julguem-me também a mim, por ter sido tão fraco. Será melhor
que dezenas, que centenas de inocentes sejam condenados,
do que um só culpado permanecer livre.
Quando terminou de imaginar a cena detalhada e pesou
todos os argumentos diante de sua consciência, a sua oração
estava pronta. Ainda não escrita e nem mesmo ensaiada em
voz alta, já adquirira na sua mente o caráter de julgamento,
de uma sentença executada e apenas esperando ser pronunciada. Levantou-se, endireitou os ombros, fixou o olhar no
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emblema do Estado nas costas da cadeira do Juiz, e falou em
tom alto e distinto, que podia ser ouvido no canto mais distante da sala:
.— Nenhum Rabinovích solapará a base de nossa sociedade. Não permitiremos que nossos inimigos nos destruam;
nós é que os destruiremos.
A seguir percorreu o edifício vazio, inspecionando todas
as passagens, examinando todos os recantos, para certificarse de que não havia ninguém; subiu as escadas ao andar de
cima e, como um dono-de-casa prudente, verificou todas as
portas e trincos. Nessa casa era o senhor porque nessa
casa o acusador era ele próprio.
Pareceu-lhe que, lá embaixo, no salão deserto, o ritual
continuava a se desenrolar.
•— O Tribunal está em sessão.
•— O Tribunal está em sessão.
As palavras ecoaram de um extremo a outro do grande
edifício. Por denúncia dele, eram ouvidos depoimentos,
pronunciadas sentenças, trazidos e levados homens.
Pois, afinal, quem descobrira a trama de Rabinovich e
lançara toda essa série de julgamentos? Ele, o Promotor
Globov! Quem tomara o lugar de juiz e júri no momento de
crise? Globov! Todos os outros não faziam senão rir-se
de Rabinovich e tratá-lo como uma pilhéria, mas ele •— e
ninguém mais ergueu-se, apontando um dedo acusador, ignorando testemunhas e advogados. Nada existia — absolutamente nada — antes de sua acusação. Foi o início do
caso todo.
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A inspeção que Globov fizera do andar de cima incluirá
o vestiário das senhoras. Tal peça existe em todos os edifícios públicos, inclusive os Tribunais Municipais. Não entrara por curiosidade mas sim para certificar-se de que ali
não havia ninguém. O quarto estava vazio e apenas as
inscrições nas paredes atrairam a sua atenção. Leu-os,
sorriu, fez uma nota mental para falar com o porteiro para
lavar as paredes, e as esqueceu. Mas eu me lembro delas.
Atrás da porta trancada de um pequeno e tranqüilo
reservado de um lavatório público, estamos sozinhos, livres
de fazer o que nos apetecer, sem sermos vistos nem interrompidos. Os homens costumam rabiscar obscenidades.
As
mulheres são melhores: escrevem palavras de amor e indignação.
"Klya, cuida de ti. Mamãe."
"Peter, odeio-te. Jamais serei tua."
"Querido Fedya, amo-te".
"Lembra-te de mim, onde quer que estejas."
E dúzias de outras frases, todas dizendo respeito ao
amor e a despedidas. Aqueles a quem são endereçadas,
jamais delas tomarão conhecimento. Não são escritas para
serem lidas, mas lançadas a esmo no espaço, aos quatro cantos do mundo, e apenas Deus ou algum excêntrico ocasional
reunirá essas preces e fórmulas mágicas.
Gostaria de poder acreditar em palavras como essas mulheres, e, sentado no meu quatro, não maior do que um reservado, no silêncio da noite, enquanto todos dormem, escrever
palavras curtas e simples, sem motivação ulterior e sem destinatário.
No principio era a Palavra. Se isto é verdade, a primeira palavra era tão bela como as escritas por essas mulheres. Quando foi pronunciada a primeira palavra, o
mundo criou vida; era como um catálogo; cada coisa tinha
um rótulo: "pinheiro," "montanha", "infusório". Estrelas e
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planetas nascidas do caos sem mundo. E cada coisa era
chamada pela sua palavra especial, e a palavra era ato.
—• Ação —• corrige-me o Mestre. •— Ação judicial.
Ouves-me, escritor? A palavra só pode ser acusação. O
ato só pode ser ação judicial.
Ouço-o.
O Tribunal está em sessão, está em sessão através do
mundo todo. E não íipenas Rabinovich, desmascarado pelo
Promotor Municipal, mas todos nós, por numerosos que sejamos, somos julgados e interrogados, dia e noite. Isto se
chama História.
Soa a campainha da porta. Sobrenome? Nome? Data
de nascimento?
É nesse momento que começamos a escrever.

IV
PENAS Katya compareceu ao encontro perto do Zoológico.
•—• Onde estão todos os outros? —• perguntou Serioja.
•—' Será que ficaram com medo? Tiveram bastante tempo
para refletir — combinamos tudo no kolkhoz.
— Paramonov não vem: tem um seminário sobre marxismo na universidade.
Ela escondeu os dedos gelados nas mangas.
— Para mim isso não passa de covardia. Você veio, e
não me diga que esta manhã não houve aulas na sua escola.
É que você teve coragem.
— Você também. Serioja.
Ela engasgou um pouco no "você", respeitoso mas cálido. Todos ainda a tratavam por "vós" •— os professores e
as colegas da escola, condutores de ônibus e elétricos. E subitamente, aqui estavam eles, dizendo "Você, Katya", "Você,
Serioja", como se fossem namorados. Serioja insistira nisso:
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o trabalho diante deles era perigoso e era preciso esquecer
os costumes da infância.
— Olhe, Katya — apontou para o Zoológico — parece
Marte. Dizem que lá a vegetação toda é vermelha.
Era outono e as folhas haviam mudado de cor. As
árvores, balouçando-sc gentilmente, eram de um vermelho
fantástico, extraterreno, e embora Katya nada soubesse de
outros planetas, concordou apressadamente, os grandes
óculos faiscando no seu losto.
— Tem razão.

É igualzinho a Marte.

Compraram entradas, a cjois rublos cada, o preço de
adultos, e entraram.
Todos corriam a ver os animais enjaulados, e o lago
perto da entrada para a avenida marciana fora desertado
mesmo pelos pelicanos, que já haviam partido para o sul. À
vista, apenas dois homens jovens, usando idênticos sobretudos leves e chapéus. Um deles enfiava um graveto através
das grades, procurando atrair a atenção dos patos selvagens
adormecidos à borda do lago. Vez por outra, grasnava
mesmo como um pato, mas o seu grasnido, evidentemente,
não convencia, pois as sábias aves não se mexeram.
— Sente-se ~— disse Serioja. — Aqui estamos a salvo.
Sugiro em primeiro lugar discutir o nosso programa.
•— Como se chamará a sociedade? — perguntou Katya
e sugeriu imediatamente: —• Pensemos num nome bonito e
altissonante, como "Jovem Guarda". Que tal "Rússia Livre"?
— O problema é que sabemos de fonte fidedigna que
existe no exterior uma organização de espionagem com uma
estação de rádio, chamada "Europa Livre". Poderão pensar
que a estamos apoiando. E' essencial que nos desvinculemos claramente de todos os inimigos. Senão, os imperialistas poderão explorar a situação.

Serioja pegou impulso. Tirara o gorro, indiferente ao
risco de pegar um resíriado, e agitava-o, falando com crescente eloqüência. Um mundo novo, comunista e radiante,
desdobrava-se ante Katya.
As arrumadeiras leceberiam salários máximos. Os Ministros de Gabinete viveriam dentro de orçamentos apertados, para que não houvesse dúvida quanto aos seus motivos
desinteressados. O dinheiro, a tortura, a ladroeira seriam
abolidos. Uma liberdade perfeita raiaria para todos, tão maravilhosa que ninguém prenderia ninguém e todos ganhariam
de acordo com suas necessidades. Os slogans populares
seriam em grande parle de Maiakovsky; haveriam também
alguns de Serioja, como "Cuidado! Podes estar ferindo a
.sensibilidade de teu irmão"! Era apenas um lembrete, no
caso das pessoas se excederem. Os qxie o fizessem, seriam
fuzilados.
Na realidade. Senoja formulou tudo muito melhor, e o
único detalhe que ainda permanecia obscuro para Katya era
se o Governo devia ser derrubado pela força, imediatamente,
ou se era melhor esperar um pouco, até que outros países
tivessem abolido o sistema capitalista. Serioja propôs esperarem pela revolução mundial, mas confessou, com tristeza,
que, mesmo depois disso, ainda seria necessário um golpe
de estado.
Katya sugeriu a inclusão de mais um item no programa
do movimento: o ensino misto nos últimos anos de todas as
as escolas secundárias Tocando o gorro de Serioja, acrescentou, hesitante:
— Já que estamos aqui, vamos dar uma espiada no tigre?
Serioja contraiu o cenho.
— Para o bem da causa — explicou Katya. — Como
pretexto.
—• Muito bem —- concordou ele, após pensar um momento. — Como pretexto.
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— Os mestres flamengos — disse Karlinsky .— pintavam o corpo humano como se fosse um apetitoso jantar.
Olhe para todo o creme, leite e pão branco que entrou nessas senhoras holandesas.
Observava Marina com o canto do olho. Ela escutava
com ar independente, como se tudo quanto ele estivesse
dizendo já fosse do seu conhecimento. Fazia-lhe um favor,
permitindo que ele a conduzisse pela galeria.
Nas paredes em volta pendiam nus e naturezas-mortas.
Viam-se esplêndidas nádegas, a pele ligeiramente franzida,
como chá derramado num pires, quando se o sopra para esfriá-lo; ou uma maçã apodrecida, quando tocamos as mornas
manchas deixadas por outros dedos na casca amarela pálido.
Nessa orgia de carne, Marina era a menos desnuda.
Karlinsky começou a falar perifràsticamente:
— Por que dizemos "conhecer uma mulher"? Que tem
o conhecimento a ver com o amor? Por que foi o primeiro
pecado cometido sob a Árvore do Conhecimento e não debaixo de algum arbusto de framboezas?
Marina umedeceu o lábio superior. Era acetinado e
tinha um gosto adocicado. Seu cosmético estrangeiro cumpria a promessa de tornar a pele tão lisa como assoalho.
— Na minha opinião, o caminho do conhecimento é
constituído de dois elementos: ligação e distinção. Não é
verdade que cada vez que conhecemos algo, primeiro o ligamos a outras coisa? e depois o distinguimos como sendo
ele mesmo, diferente de tudo o mais? O ato sexual — perdoe-me a crueza da expressão — inclui eminentemente esses
primeiros elementos do conhecimento. Adão e Eva uniramse no abraço do amor e imediatamente perceberam a diferença entre si: quem era homem e quem mulher. Unidos,
tornaram-se distintos; distintos, tornaram-se unidos. E tendo
assim alcançado o conhecimento próprio, quiseram conhecer
tudo.

Marina sentou-se diante da "Bacanal" de Rubens, abriu
a bolsa e mirou-se no espelho para ter a certeza de que
estava bem. O espelho redondo era pequeno demais para
o seu rosto, e ela teve que torcer e virar o pescoço para
examiná-lo todo.
.— Continue, Yury. Falávamos do pecado original. E
depois?
— O pecado original foi o começo do conhecimento do
mundo. Homem e mulher, luz e trevas, bem e mal — até
que Hegel resumiu tudo como a união dos opostos. Mas a
base de todo o conhecimento humano, a sua última base,
cara Marina, é o ato sexual — a conjunção de dois órgãos
tão diferentes um do outro. O cérebro é apenas o adjunto
cognoscitivo dos órgãos sexuais.
— Bem pensado — disse Marina, sem sorrir. Reconhecia a engenhosidade de Yury, mas sabia que uma mulher linda não deve mostrar-se impressionada, mesmo que
Hegel lhe explicasse suas teorias pessoalmente.
— E os animais, Yury... ? Eles também se... reproduzem, por assim dizer.. . E mesmo assim, por algum motivo,
a filosofia escapa à sua compreensão.
Karlinsky estava preparado para isso: os animais não
tinham vergonha e a vergonha era a essência tanto do amor
como do conhecimento.
— Vamos ver o Egito antigo: lá chegaremos à essência '— disse ele, enxugando o suor da fronte.
Sua conversa assumia um caráter quase científico.
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Os animais do Zoológico estavam nos seus alojamentos
de inverno, onde a umidade e o calor eram de estufa; o
aquecimento funcionava a todo vapor. Mas apenas as serpentes, confortàvelmer/te enroladas sob vidro, sentiam-se em

casa. Os outros se comportavam como numa estação de
estrada de ferro, caminhando para cima e para baixo, coçando-se desnecessariamente, esperando.
—• Estão à espeta de liberdade — resumiu Katya. —
Estão ansiosos por fugirem de sua prisão mal-cheirosa.
Cangurus australianos saltavam sobre longas pernas por
passagens esparsamer.te forradas de palha. Macacos ensaiavam às pressas cs gestos de intelectuais neuróticos.
Apinhados em sua cela comum, penquitos tagarelavam feito
máquinas de escrever. O elefante estava confinado em solidão desesperançada.
Alguns poucos animais enfrentavam o frio ou tonai ~
lobos, indistinguíveis de cães; linces, parecendo gatos enormes, e um carneiro, que despertava curiosidade intensa.
Presumivelmente achava-se ali por falta de um animal selvagem para ocupar a sua jaula, ou então por motivos científicos, para completar o quadro. Certamente não estaria atrás
de grades sem razão
Katya estava desolada com os lobos e ursos. Era de
opinião que os jardins zoológicos, assim como as prisões, teriam que ser abolidos. Mas Serioja discordou dela: era
preciso que houvesse vítimas em nome da ciência do progresso universal. Na sociedade futura, porém, todos os zoológicos seriam reconstruídos, com jaulas iluminadas e amplas em lugar desses míseros canis, e o arame farpado seria
camuflado como ramos de árvores. Os animais sentir-seiam quase livres.
Katya ouvia e prorrompeu em choro.
— Suponha que não acreditem que seja para o bem
deles mesmos? Serioja, querido, não deixarei, não agüentarei se o prenderem. Que vou fazer se o prenderem?
Tirou os óculos cobertos de lágrimas e tornou-se tão indefesa quanto todas as mulheres. Reconfortá-la era uma
maçada — e uma delícia. Bem feito quem o mandou meter-se

com uma garota! Olhando para tigres como "pretexto"!
Se não fosse a luta à sua frente, poderia apaixonar-se por ela.
Mas Rakhmetov, o revolucionário, sufocava todos os seus
sentimentos pessoais. O mesmo fazia Pavel Korchagin.
Sentiu pena de si mesmo •— tão bom, tão sincero, tão
disposto a dar a vida peio bem geral.
Quando foram ver as feras, deram de novo com os dois
sobretudos leves. Um deles falava do leopardo:
— Você acha que é grande coisa, comparado com o
homem, sua zebra? Olhe só para o bicho, Tolya, abanando
o rabo e lambendo os beiços. E é todo manchado. Uma
zebra assim fica bonita na parede, acima da cama da gente.
O leopardo fitava-o de olhos redondos, infantis em
seu espanto •— espantado por ver um jantar vivo, embrulhado
em palito e calças, arrumado como um pacote de alimentos.
O leopardo era provavelmente recém-chegado e ainda não
estava a par das coisas.
O tigre estava à direita, adormecido junto às barras.
Suas costas eram listradas, como se levassem a impressão das
grades em que estava encostado.
Cada vez que se abriam as portas de fora. os grandes
felinos olhavam em derredor e se levantavam de um salto.
Remexiam-se como passageiros numa estação do interior, à
chegada do trem. Era quase hora de serem alimentados.
Apenas o tigre se quedava imóvel, dormindo como um
morto.
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O Promotor virou-se para a esquerda. Gostava de
dormir de dia, após o trabalho da noite. Quando havia luz,
sentia o corpo relaxado, a mente alerta, e descobriu que dormia mais sossegadamente

Adormecer era como estar sentado diante de uma televisão mal sintonizada. Formas se desfaziam, fundos desapareciam, homens com pernas de algodão caminhavam sobre
assoalhos de algodão. Nos sonhos, os amigos e parentes
tinham rostos indistinguíveis. Tudo estava fora de foco.
Mas acreditava-se em tudo, como as crianças pequenas.
Aí estava Marina e Karlinsky lhe dizia:
—• Nem os deuses nem os animais sentem vergonha. A
vergonha é nossa prerrogativa. Quando Adão e Eva se
transformaram de macacos em seres humanos passaram a
sentir vergonha. A Queda era Conhecimento e Vergonha
— não se pode separá-los.
O contorno do rosto de Marina tornou-se borrado e
começou a escorrer; também Karlinsky tinha um ar transparente. Suas mãos flutuavam no ar escuro levantando-se e
baixando-se como duas águas-vivas. Derreteu-se em sorrisos e insinuações:
~- A vergonha é tabu. Quebramo-lo porque ê vergonhoso. Que prazer maior tem o homem senão fazer o que
é proibido? É o que nos diferencia dos deuses e dos animais. ..
.—• Você próprio è um animal •— queria gritar Globov,
mas perdera o uso da língua. A tela da televisão cresceu,
como se lhe tivesse sido acrescentada uma lente de aumento.
No primeiro plano via-se uma figura, as patas de gato e o
rosto de mulher.
— Prefiro as esfinges — declarou Marina. — São muito
mais bonitas do que os seus acanhados macacos.
— Você mesma é uma esfinge egípcia — guinchou
Karlisnky, encantado c horrorizado. — Você devia estar aqui
em exibição.
Sua silhueta magra dissolveu-se em neblina. Globov
estava no salão egípcio do Museu Pushkin. O salão parecia um zoológico. Os povos antigos eram tão oprimidos e
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supersticiosos, que adoravam leões e carneiros. Mas não
sabiam desenhar e portanto colocavam cabeças humanas nos
animais e vice-versa.
Não teve tempo para estudar todos os detalhes. Diante
dele, Marina, as patas dianteiras esticadas, repousava orgulhosamente sobre um pedestal de mármore.
— Mimi, mimi, rnimi — fez Globov.
Ela aproximou-se de rastros. Teve apenas tempo de
se lembrar, "Pena eu estar dormindo" e "Ainda bem que
Karlinsky se evaporou," quando Marina miou e lhe pôs as
garras nos ombros. Seu rosto fumegava como uma xícara
de café preto. Ele sorveu o aromático líquido e caiu num
sono profundo.
Durante longo tempo Karlinsky ficou olhando a fera de
basalto. Estava sentindo dificuldades com o seu próximo
aforismo:
— O bestialismo é punível pelo código penal, a fim de
reduzir a atração que por ele nutrem os homens.
— De que está falando? — disse Marina, despertando
do seu transe.
Finalmente, foram ver a escola francesa, mas Yury quedou-se silencioso mesmo diante de Renoir. Dá na mesma
falar de obstetrícia ou outro assunto qualquer com essa
mulher, diabos a levem. Nem vergonha nem curiosidade. ..
Como um animal.. . Ou seria realmente uma deusa?
— Também gosto de esfinges, Marina. Acha você
que um homem, que tivesse conhecida esta sua dama felina,
saberia todos os segredos do universo?
— Talvez —• respondeu Marina, assumindo o ar enigmático apropriado a uma esfinge.
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Antes que Globov pudesse abrir os olhos, o Cidadão
Rabinovich subitamente apareceu ao seu lado. Estava cumprindo sua sentença como guia no Museu Pushkin de Belas
Artes. O que intrigava Globov era por arte de que ato de
negligência criminosa fora ele nomeado. Rabinovich deulhe a entender que recebera ordens de cima para conduzir
o Promotor (fosse como fosse, a impertinência desses judeus! ). Disse ele que após a cena de amor com a esfige
(quer dizer que esteve espiando, o canalha!), o Promotor,
quisesse ou não, precisava familiarizar-se com certos assuntos secretos.
•— Mas nada de misticismo, veja lá.
•— Muito bem — prometeu Rabinovich.
Acima da porta à prova de som, uma citação em letras
luminosas da obra do Mestre dizia:

UM GRANDE OBJETIVO DÁ ASO
A GRANDE ENERGIA
Além, havia espaço vazio e, bem no meio, um vidro contendo um cérebro humano preservado em álcool. Era estriado e sulcado como a crosta da terra. Seus dois hemisférios pulsavam lentamente. Em seu redor, uma solução
verde pálido fluía através de um sistema de finos tubos e
retortas.
Rabinovich soltou uma risadinha:
— Ainda sinto medo cada vez que entro aqui.
Cotucou a massa de geléia com um dedo hesitante.
continuou a pulsar corno se nada houvesse acontecido.

Ela

~- Não sente coisa alguma. Não faz senão pensar, e
pensar, inventando novas idéias. Talvez tivesse uma namorada algures, mas agora não tem pernas e não pode ir vê-la.
Não iria muito longe nesses sulcos, não é?
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— Estou muito preocupado. Cidadão Promotor, caso ele
enlouqueça de tanto pensar. Sabe que isto significaria o fim
da civilização mundial? Já estamos bastante preocupados
com esse negócio de dividir um átomo qualquer, mas entende
o senhor o que está se passando dentro deste vidro? Uma
reação cerebral em cadeia. Explosões de idéias, furacões de
pensamentos dispersados! Um errinho e a bomba de hidrogênio não lhe levaria vantagem. Não seria apenas o
nosso pequeno planeta — toda a galáxia seria reduzida a
pó. Para falar a verdade, o que me preocupa é Deus.
— A galáxia não cairá em pedaços. Não o permitiremos — animou-o Globov. — E quanto a Deus, é melhor
esquecê-lo; foram os idealistas que o inventaram. Mas responda-me com sinceridade, Rabinovich, que espécie de idéias
fabrica a coisa? Esse cérebro não estaria, por acaso, fabricando asnices reacionárias?
•— De maneira alguma, Cidadão Promotor. •— Rabinovich sentiu-se insultado. — Apenas grandes idéias e objetivos supremos. Estes, naturalmente, produzem o resto todo,
de acordo com a lei da dialética. É tudo perfeitamente às
claras. O senhor gostaria de se certificar?
— Está bem! Mas depressa — é hora de estar acordando.
— Para falar francamente, eu diria o mesmo se se
tratasse do Juízo Final. Não cabe a um judeu velho, como
eu, defender a obra de Cristo. Mas no interesse da objetividade, é preciso ficar dito que a meta dele também era
elevada, Cidadão Promotor.
O ex-obstetra fitava o teto. Seu rosto fenecido irradiava um brilho lilás.
— Colocar o filho do homem no trono de Deus, amar
o próximo como a si mesmo, cá entre nós era uma atitude
muito progressista — isto é, para a época. Mas, perguntolhe, em que deu fndo isto? Qual foi o resultado? Escute só.
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De cima vinha um ruído de martelo: os braços de
alguma Venus de MiJo estavam sendo rebentados. Seguiuse um odor de carne chamuscada: herejes eram queimados.
— Agora vão massacrar os huguenotes — disse Rabinovich ansiosamente.
Globov contraiu o cenho:
— Que selvageriu! Matar gente da mesma fé! Se se
tratasse de muçulmanos ou de idolatras, eu compreenderia
— aí existem sérias diferenças ideológicas. Mas nesse caso,
praticamente não as havia.
— É o que parece ao senhor; mas eles, em sua ignorância, talvez pensassem que os huguenotes tinham vendida
a alma ao diabo. Não podiam permitir a existência de dois
cristianismos, podiam? Seria um absurdo tão grande como
dois socialismos. Veja o nosso Tito, por exemplo.. .
— Tito é um fascista, um espião e um lacaio dos americanos!
•— É isso que eu estava dizendo: venderam-se ao diabo.
Sua discussão foi interrompida pelo alarido de folia.
Uma imagem do Salvador, pregado a uma cruz de ouro,
vinha carregada, no alto, por uma multidão louca de excitação, como que possuída pelo diabo. Assim celebravam o
Seu triunfo.
Mas já os descontentes e os criadores de pânico medievais haviam começado a sussurrar: "É por isto que lutamos?
Traição! Degeneração! Nada restou do grande Fim senão
os meios •— primeiro serviu-lhes de justificação e agora o
comprometeram".
•— Que lhe dizia eu? <— Rabinovich se remexia. —
Todo Fim decente consome-se a si mesmo. Matamo-nos
procurando alcançá-lo e quando o conseguimos, ele já foi
virado pelo avesso.
— Esses seus jesuitas calcularam errado, enganaram-se.

— Nada disso. Eles tinham razão. Toda pessoa instruída sabe que o Fim justifica os meios. Pode-se acreditar
nisto abertamente ou às escondidas, mas não se chega a
lugar algum sem isto. Quando o inimigo não se rende, é
preciso destruí-lo. Não é assim? E como todos os meios
são bons, é preciso escolher o mais eficiente. Não poupe
nem mesmo Deus em nome de Deus... E logo que se deu
cabo de um Fim, lá surge outro no palco da História. Olhe.
Cidadão Promotor •— eis mais um, novinho em folha, recémchegado da oficina.
Novamente as paredes do museu se abriram, como as
páginas de um livro ilustrado. Anjos pintados batiam asas
pintadas.
Globov contraiu o cenho: — Mais propaganda clerical.
— Nada disso, Cidadão Promotor. É tudo Leonardo
da Vinci. Individualismo. Pensamento e personalidade livres. A mesma personalidade que substituiu Cristo e que
gradualmente estabeleceria o modo de vida burguês. Mas
veja-a nessa fase inicial —• não é um fim digno de todos os
meios que se queira usar? Veja a beleza! A erudição!
— Não quero ver mais. — Globov desviou o olhar, suspeitando de uma artimanha.
Mas Rabinovich prosseguiu como se não tivesse escutado:
— Em nome dessa liberdade, uma personalidade esgana
a outra. Veja essa concorrência canibalesca. Agora é quase
hora para outro Fim, Em nome do Comunismo. ..
—• Cale-se! Desligue essa máquina.
Mas era tarde demais.
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O mundo da Tirania havemos de destruir
As suas fundações, e então...
Preparar! Apontar! Fogo!

G

LOBOV obtivera um ingresso grátis para Serioja e os dois
assistiram juntos à parada militar.

Desfrutavam de uma visão ampla da praça apinhada de
tanques e infantaria mas o palanque principal estava a uma
boa distância e Sericja não podia vê-lo bem.
— Ele está sorrindo ~- disse o pai, que, por algum
milagre, sempre sabia. Serioja ergueu-se na ponta dos pés,
mas um homem grande, atrás deles, confirmou em voz proorladas de ouro. Pensou que seu pai inventara a história,
mas um homem grande atrás deles confirmou em voz profunda e ressonante:
•— Sim, ele está sorrindo e fez um aceno assim.
—• Assim não, assim — corrigiu uma mulher ossuda,
de binóculo. Subitamente sua voz elevou-se a um berro:
— Ele está olhando para o céu, nossa valente águia!
Está olhando para 03 seus filhotes!
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Bombardeiros passaram a pouca altura, em formação
cerrada, e tal era a grandeza do seu vôo denso e resoluto,
que dava vontade de deitar de costas, como um cãozinho,
para mostrar admiração e humildade. Mas eles estavam por
demais preocupados com a sua elevada e absorvente missão
para perder tempo com ninharias e para rejubilar-se enquanto
pregavam os homens contra o solo. Rompendo o ar, seguiam para o seu objetivo (só Deus sabia onde estava localizado), um objetivo para o qual Serioja — como ele compreendeu de imediato era inteiramente irrelevante; na verdade, percebeu que toda a praça não passava para eles de
um marco a indicar-lhes a direção.
Seu pai sacudiu-o pelo ombro.
— Você está olhando para o lado errado. Olhe para
a esquerda, mais para a esquerda, olhe! Ele está acenando
para a multidão!
— Nosso amado! Nossa alegria! — gemeu a mulher
ossuda, torcendo o pescoço para a esquerda. Dava a impressão de que, a qualquer momento, começaria a espumar
pela boca e Serioja sentiu-se embaraçado ante a sua própria indiferença. Para a sua vergonha, ainda não podia
distinguir, entre as manchas no palanque, Aquele cujo nome
exaltado embriagava todos os outros como vinho.
Seu nome foi pronunciado em vozes sussuradas entre
a multidão e berrado pelos alto-falantes. Seus retratos, variando de tamanho, mas, quanto ao resto, muito parecidos,
flutuavam sobre a praça como veleiros. E quando desfilavam diante dele e se afastavam, todos, ao invés de olhar
para onde iam, retorciam os corpos para lançar-lhe um último
olhar de longe.
E não obstante, parecia a Serioja que, de algum modo
estranho, ele estava ausente. Tudo falava de sua presença
mas ele mesmo não parecia estar.
— Ainda não viu? — insistiu Globov. — Você é cego?
É míope?

Yury não foi à parada. Disse que estava doente e
passou a manhã ouvindo jazz. Seu rádio era alemão e podia
pegar mesmo a BBC. Gostava de percorrer o mostrador de
um extremo do mundc a outro. Lamentos árabes tomavam
o lugar de um anúncio francês. E agora dois programas
incôngruamente embaralhados: a retransmissão de um ofício de uma igreja escandinava, e um relato, num sonoro
contralto ucraniano, lavado com desinfetante, das realizações de um distinto torneiro, Nalivayka, que completara o
seu plano anual de trabalho em tempo para o Aniversário.
Os dedos de Yury pulsavam, vibrando com o éter. Ondas sonoras enroscavam-se no seu pescoço. E ecoando em
todo o seu interior, o magnético céu negro zumbia e estremecia, crivado, vez por outra, de sinais Morse. como balas
luminosas.
Yury era uma antena. Mas desejava ser um transmissor, irradiando ondas potentes, do comprimento que quisesse. "Alô, alô! Fala Karlinsky! Escutem-me a mim apenas!"
As estações, todas elas dedicadas aos seus próprios
afazeres, procuravam abafar-se umas às outras. Cercaramno como feirantes. Girou o botão, sintonizando-as todas,
quase sem intervalo.
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Serioja fez um esforço desesperado, escolheu uma mancha azul um pouco separada do resto e, na imaginação, acrescentou-lhe o rosto.
— Agora estou vendo — disse, e, enchendo-se de coragem perguntou: — Ele está sorrindo, acenando com a cabeça
e a mão, não é?
— Sim. esse é ele.

O Mestre.

Cantarolou um salmo; seus pés sob a mesa marcaram
o compasso de um samba brasileiro. Mas que tinha ele, em
seu nome, a oferecer ao mundo? Uma salada de Freud e
uma guitarra havaiana? Quem era ele, onde estava ele,
Yury o único, quando fosse chegada a hora de todos falarem?
Finalmente encontrou a onda da Rádio Europa Livre.
Muito confidencialmente — ele mesmo devia estar um pouco
receioso — o locutor prometeu algo de apimentado em homenagem às comemorações de outubro, e passou o microfone
a um ex-tenente-coronel da Força Aérea, encanecido de
amargura e atribulações no serviço soviético. Mas a sua
voz sobrenatural não foi mais longe do que "Meus caros irmãos e ir.. ." quando foi interrompida por um rugido furioso.
Nossa interferência entrara em ação. O matraquear de metralhadoras e artilharia, ruidoso bastante para rebentar os
timpanos, varreu e deu cabo do jazz americano, dos anúncios
de Paris e da Rádio Europa Livre. Tivera início a batalha
nos campos ilimitados da eletrônica.
Yury saltou por cima da terra de ninguém e recobrou o
fôlego. A fuziliaria cessou e deu lugar a marchas militares
e gritos de hurra. A primeira unidade passava diante do
palanque principal.
Foi a gota que fez transbordar o copo. Desligou, girando o botão como se estivesse torcendo o pescoço de uma
ave caída na arapuca. Imaginou, mesmo, ouvir o estalar
de ossos.

O Promotor sempre chamava Ekaterina Petrovna de
"mãe". Mas que espécie de mãe era? Nem bem era sua
sogra; desde o seu segundo casamento mal se viam. De
qualquer maneira, criara a norma de visitá-la em dois feriados: a 7 de novembro e l' de maio.

"Mãe" riu para ele: — Então, Promotor, nada de melhor encontrou para fazer? Queria fazer um brinde à Revolução? — e serviu-lhe chá tão grosso como um forte vinho
tinto.
Na parede, um mapa da Coréia pontilhado de bandeiras.
Na época do nascimento de Serioja, fora um mapa da
Espanha.
Pequenos farrapos escarlates, presos em alfinetes, acompanhavam a linha da frente. A velha senhora, de
hábitos conservadores, mudava-lhe a posição todas as manhãs.
Globov bocejou, expandindo seu peito flexível, coberto
de medalhas, e sua cadeira rangeu.
•— Você está bem barrigudo •— observou Ekaterina
Petrovna. — Desse jeito em breve será ministro. Por que
sua nova mulher não toma providências? Não fique zangado, estou brincando. E como vão as coisas em casa?
Confesse. Vocês dois ainda vivem brigando?
Era impossível enganá-la.
— A situação não está das melhores.
As mandibulas e maçãs, enxutas e furiosas, do seu rosto
de camponês tornaram-se subitamente visíveis sob a pele e a
gordura.
— Você sabe como é', mãe. Nasci e me criei entre
gente de mentes e corpos sadios. Toda essa embromação,
esses brilharecos intelectuais não são comigo. As vezes não
nos falamos durante semanas; fazemos as nossas refeições
separados. Ê como se eu não fosse o marido, mas uma
espécie de adjunto dela, um meio para o f i m . . . Sou um
homem simples, fiz carreira, mas vim de baixo.. .
— Não comece a se mostrar. Você não tem do que
se gabar.
— Com estas duas mãos arei a terra e enviei gente à
morte. . .

71
70

Empurrou seus punhos, com dois tanques, até o meio
da mesa. Ali pararam, perto do açucareiro e tombaram com
o arranhar de fazenda e o tinir de faiança e ficaram deitadas, as gordas barrigas para cima. Globov queixou-se do
coração.
Com a pressão que tinha precisava de tranqüilidade absoluta. Mas como podia ficar calmo, com todos os seus
problemas domésticos, desgastando os nervos no escritório,
e a situação internacional não exatamente pacífica como
um balneário?
Na mais estrita confidencia, contou que haviam sido
descobertos centros de espionagem na X-gária e na Y-áquia.
Um grupo de criminosos no Comitê Regional do Partido em
Z estivera tramando um golpe. O inimigo, cuja insolência
ultrapassara todos os limites, procurava espalhar o pânico, e
boatos desencontrados circulavam pela cidade, cada qual mais
fantástico do que o outro ~ por exemplo, que germes de
câncer escondidos em fósforos haviam sido introduzidos no
país por uma potência inimiga (você palita os dentes com
um fósforo e adeus), ou que, sob a influência de raios
cósmicos, as mulheres estavam gerando apenas filhas (em
prejuízo do nosso Exército).
As orelhas do Promotor ficaram injetadas de sangue
grosso e escuro como óleo. A nuca derramava-se sobre o
colarinho. Era tempo, bom Deus, era tempo para uma boa
sangria, para um julgamento público sensacional purificar o
ar!
A velha senhora enrolou-se no seu xale comido pelas
traças, como se sentisse frio, e contou uma história a respeito de gente que ela conhecera em tempos pré-históricos:
— Sim, são coisas... Constantin Plujnicov .— quem
diria — espionando para os japoneses! Mas depois me
lembrei: o mesmo Piujnicov já estava flertando com os
mencheviques nos tempos de Genebra... É claro que às
vezes ocorrem enganos e gente inocente sofre. ..

— Mas é trotskismo, puro trotskismo! — Karlinsky
estava deliciado com sua descoberta, que excedia suas esperanças de longe. E essas crianças tinham chegado a formar um grupo •— uma sociedade de rapazes e moças cuja
missão era a revolução mundial!
Enquanto lia o livro de notas que ela lhe trouxera,
Katya percorreu o quarto com os olhos. Sentia-se oprimida
pela quantidade de mobiliário apertado entre as paredes
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•— Sabe o que acontece, mãe, quando os tanques atacam? — perguntou Globov, a voz rouca, levantando-se. —
O que quer que esteja no seu caminho, eles esmagam. Às
vezes até os seus próprios feridos. Um tanque simplesmente
não pode se desviar. Se saísse de sua rota para cada ferido,
seria destruído por canhões antitanque atirando à queimaroupa. Ele precisa esmagar, esmagar!
O Promotor ficou de pé, uma expressão grave e triste
no rosto doentio. Ekaterina Petrovna também se erguera
— não pudera deixar de fazê-lo.
— Você não precisa me ensinar o bê-á-bá, Vladimir.
Nosso fim justifica qualquer sacrifício. Mas nada mais o
justificaria, compreende? Nada mais!
Pôs-se na ponta dos pés com a rigidez peculiar às velhas e beijou-lhe a face roxa e inchada — como se fora realmente sua mãe, sua mãe analfabeta, há muito esquecida,
que certa vez fizera o sinal da cruz sobre ele, abençoando-o
quando deixou a aldeia.. .
Já de galochas, ao sair, o Promotor parou diante do
mapa na parede. Os minúsculos .farrapos vermelhos e empoeirados. obviamente há muito não tocados, pendiam dos
alfinetes: não houvera modificações na frente coreana.

cobertas de livros e quadros. Havia mesmo um icone genuino •— não num canto, onde o teria colocado um verdadeiro crente, mas, como convinha a um homem culto, em
cima do rádio, ao lado de uma estampa japonesa.
—• Estou muito contente de conhecê-la melhor, Katya.
Desculpe, não sei o seu patronímico.. .
Também ela mal se lembrava dele. Tão pouco usado,
deixava-a encabulada como um vestido novo, que atrai as
atenções.
— Sejamos francos, minha cara. Nosso amigo está
indo por um caminho escorregadio. Diga-lhe isso quando
devolver este tratado...
—• O senhor se refere a Serioja.. . ?
Essas jovens de óculos, ossos muito grandes e seios
muitos pequenos! E esse primeiro amor, em base ideológica!
Onde arranjar material melhor para uma experiência psicológica? Talvez algo como uma peça teatral dos velhos tempos — a luta entre o sentimento e o dever.
Olhou carinhosamente para um grupo de porcelana encarapitado na estante: uma ninfa fugindo aos abraços de
um sátiro de pernas caprinas. Às mãos da ninfa cobriamlhe a frente mas deixavam desprotegida a vista trazeira,
igualmente atraente. Com seu cigarro, Karlinsky acaricioulhe as costas de um azul claro.
— Revolução, maximalismo partidário, democracia camponesa em mangas de camisa, modelo dos anos vinte. <—
Acenou com o livro de notas. — Os trostskistas afirmavam
mais ou menos a mesma coisa.. .
Katya sentiu-se escandalizada. Que tinham os inimigos
do povo, os espiões e sabotadores, a ver com isso? Tais
homens tinham que ser destruídos impiedosamente, como o
fazia Berya. Mas a organização de Serioja, ainda sem nome,
existia para a luta pela liberdade e por um regime genuinamente soviético. Ela estremeceu revoltada ao se lembrar de
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uma charge de jornal: Trotsky ou Tito, ou outro qualquer
assassino mercenário, retratado com um rato de longa cauda
e cercado por seus seguidores, sentado num trono formado
por ossos humanos.
Yury, contudo, não se deteve nos detalhes do trotskismo. Tinha diante de si uma tarefa mais divertida. Ele,
que sempre fora o advogado de ladrões e especuladores, defenderia agora a primeira Potência do mundo.
Levantando-se do sofá, adotou a postura melancólica
apropriada à defesa de um caso difícil. Patricidas, os que
roubavam o erário ou corrompiam menores necessitavam do
benefício do pathos e de gestos retóricos. Punguistas e brigões embriagados eram assunto diferente: uma ou outra
piada, um pouco de mordacidade não podiam fazer mal. Mas
o acusado de um crime grave tinha direito a simpatia. Seu
advogado era sua consciência, ferida pelo processo da Justiça.
•—• Se eu não conhecesse o nosso caro.. . Serioja, se eu
não fosse amigo do pai dele. . . se eu não tivesse conhecido
você... e u . . . e u . . .
A sombra longa e fina de Karlinsky saltitava entre as
estampas japonesas, apertou as mãos e subiu pelo teto. discutindo, refutando.
— Como pode admitir.. . Todo mundo sabe.. . Ou um
ou outro... Não se importe c o m . . . Marxismo, niilismo,
ceticismo... Ação, f r a ç ã o . . . Desvio para a esquerda, desvio para a direita.. . Essencialmente.. . Sacrifícios necessários. . . Objetivo glorioso. . . Em nome de. . . Objetivo,
objetivo, objetivo..'.
— Um fim nobre deve ser servido por meios nobres —
protestou Katya dèbilmente.
Karlinsky fervia. Deixe por conta de uma inocentezinha, que nem sabe de onde vêm as crianças, de querer bancar Sofia Perovskaya.
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.— Meios nobres, coisa nenhuma. Espere e veja o fim
que você e seus meios nobres vão levar... Se você estivesse
no poder, iria... E se me desse na veneta de me tornar imperador. . . ou de dinamitar o Monumento de Pushkin no
Bulevar Tverskoy... Você me elogiaria por isso? E qual
será a diferença para mim quem me meterá no xadrez?
Vocês reformadores! Acho que o que gostariam de ver é
uma espécie de socialismo bondoso, uma forma livre de
escravidão...
Detendo-se no último momento, retornou às formas correntes de expressão:
•—• Falando objetivamente... a lógica da luta... as
rodas da História... Quem não estiver de nosso lado.. .
Cerco... Socialismo num país... Em essência... Falando
objetivamente...
Katya permaneceu em silêncio deprimido.
— Contra... xismo... ismo, ismo, ismo...
.— Teoria.. . iria...
•—• Jetivo...
.— Manidade... lução... P[erd...
Katya estava esmagada.
Não a advertira Serioja que deviam ter cuidado para não
se deixarem explorar pelos imperialistas? Eles não perdiam
oportunidade. E não a tinham perdido agora. Espiões e
tubarões, gangsters e samurais, enrolados como dragões, inchados como sapos, rindo de cartazes, caricaturas e malignas
estampas japonesas •— o inimigo avançava, cercava, armava
o laço. Quem o deixara entrar? Karlinsky, que provara
tudo tão claramente como dois e dois são quatro, ou Serioja,
que a enviara para consultar esse tipo a respeito do seu
programa pequeno-burguês? Ou fora ela própria — sem
querer, é claro, falando objetivamente, e, não obstante, objetivamente falando, não abrira ela a porta, não mostrara tendências, não deixava de se opor...
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•— E melhor destruir esse livro de notas! •— gritou
Karlinsky atrás dela. •— E quando tiver tempo, reflita no
que lhe é mais caro... Em nome d e . . . Vítimas necessárias . . . Espere! Katya!
Saiu ao patamar e ouviu o claque-claque de seus saltos
ecoando no corredor escuro. A menina tinha coragem.
Mas talvez no futuro o filho e herdeiro do Promotor fosse
mais prudente. Talvez se abstivesse de enredar, nos seus
ariscados jogos de azar, os guardiães da liberdade; de enredar homens que permaneciam livres — livres de ter pensamentos originais.
Inclinou a cabeça sobre o corrimão e cuspiu no poço da
escada. Por longo tempo som algum lhe chegou aos ouvidos. O tenebroso precipício de pedra a seus pês fê-lo ficar
tonto. Mas, por fim. escutou o eco úmido tão nitidamente
que voltou a cuspir.

Globov recusou a vodca: sofria do coração. Como hóspede de honra, não era obrigado a beber. Sorvendo goles
de água mineral gasosa, por cortezia, era o único, nessa reunião exclusivamente masculina, a conservar as idéias lúcidas.
Skromnykh, o Inquiridor, puxou-o para o lado. Encoberto pelo tinir de facas e copos, sua conversa era inaudível
para ouvidos curiosos (caso os houvesse) e tornou-se íntima.
.—' O caso desse seu Rabinovich chegou-me às mãos.
O homem nos foi entregue. Você tem bom faro, Globov,
não nego. É um caçador de verdade! Um Robin Hood!
Um Tyll Eulenspiegel!
Lançando um olhar furtivo sobre o ombro, Skromnykh
quase enfiou o nariz no pescoço do Promotor.
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— Lembra-se do que você insinuou... lá pelo mês de
setembro? Suspeitei logo do que se tratava. E agora fomos
um pouco mais fundo: cá entre nós, temos um caso de dar
água na boca.
— Você está querendo dizer que é uma questão política?
—• O Camarada Globov gosta de sua pilheriazinha.
Como se você não soubesse.. . Foram as suas notas que nos
colocaram na pista.. . E, desnecessário dizer, ele não é o
único... Escala nacional, meu caro.. . Medicina! Doutores!
Compreende o que quero dizer? E todos eles, sabe, sujeitos
de nariz comprido... cosmopolitas! Todos eles...
Voltou às pressas para a mesa do jantar, encorajando
os convivas como uma anfitrioa hospitaleira: <— Comam,
rapazes, encham os pratos, não tenham vergonha. A festa
é só para homens: terão que se servir sozinhos.
Globov sentiu que estava se divertindo e resolveu ficar
até tarde. Gostava dessa gente; eram colegas de Skromnykh, seus rostos como livros abertos, seu passado transparente como vidro, sua consciência impoluta. Homens gentis,
temidos por meio mundo.
Entre eles havia talentos especiais: um campeão de mergulhos, um cantor suficientemente bom para a ópera, um
assobiador profissional. Globov era o único de uniforme;
todos os outros estavam à paisana; não obstante sabia que
na sala havia vários capitães, alguns majores e até mesmo
dois tenentes-coronéis. O temido exército invisível descansava num banquete festivo.
Falavam de seus filhos, de futebol, de suas férias de
verão. Alguns gostavam de passar sua licença em Kislovodsk, outros favoreciam as praias da Criméia. Um dos
dois tenentes-coronéh (o virtuoso do assobio) anunciou que
estava comprando um automóvel, um "Vitória".
•— Tenho que pagá-lo dentro de dois dias, mas ainda
não decidi quanto à cor <— creme ou cinzento.

Irrompeu uma discussão. Creme era mais elegante,
insistiu Skromnykh. Outros sustentaram que um Vitória
creme era vulgar.
Globov estava encantado com a falta de formalidade.
Nada de assuntos profissionais nem de demonstrações político-ideológicas, como soía acontecer entre colegas de outros
setores. Exteriormente, estes eram os mais agradáveis dos
homens; sua política estava dentro deles, bem no fundo do
coração, escondida naquele lugar secreto onde outros mortais
ocultam seus vícios.
Como estava iludida a mercenária imprensa do Ocidente,
cujos escrevinhadores retratavam estes homens como sombrios vilões! Na verdade, não podiam ser mais simpáticos;
eram espirituosos, caseiros; segundo Skromnykh, muitos deles
gostavam de pescar nas horas vagas, ou de cozinhar ou de
fazer brinquedos para crianças. Um Inquiridor-chefe, que
servia nos casos da maior gravidade, empregava o seu tempo
de folga tricotando luvas e bordando forrinhos e fronhas;
afirmava que o trabalho de agulha fazia bem ao sistema
nervoso. Mas que n:'nguém pensasse que, quando surgisse
a necessidade.. .
Uma salva de canhão fez estremecer as vidraças; era
como se tivesse saltado a rolha de uma garrafa gigantesca.
Dessa vez Globov teve que beber o seu champanha, mas não
permitiu a si mesmo mais do que uma taça.
—• Um brinde. . Àquele cujo gênio inspirado. . . Progresso ininterrupto . . . À luta! De vitória em vitória!
A mesa parecia um campo de batalha: vinho gotejando
como sangue; tortas respmgavam como uma estrada militar
num dia chuvoso de outono; esqueletos espedaçados de arenques; cinzas e pontas de cigarros; manchas vermelhas e ferruginosas.
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Quanto mais bebiam, menos falavam. Outros, quando
alcoolizados, rugiam e brigavam, mas estes, a cada copo, a
cada garrafa, afundavam mais na imobilidade e no silêncio.
A Globov pareceu-lhe que, gole após gole, tornavam-se mais
sóbrios. Olhares fixos observavam, ouvidos escutavam.
Um jovem, provavelmente apenas um tenente, exclamou:
•— Fui ver A Queda de Berlim, ontem à noite.
Atraídos como por um imã, pescoços e ouvidos se estenderam em sua direção e congelaram, atentos.
O homem soltou um guincho assustado. •—• Gostei
muito. . . Recomendo-o a todos — e rapidamente encheu a
boca com uma sardinha.
O silêncio era total. Nem mesmo mais batiam as taças.
Silenciosamente bebiam, silenciosamente comiam. E tão
silenciosamente morreriam, se necessário fosse.
O Inquiridor Skronmykh mal conseguia ficar sentado
erecto.
— A respeito de quem perguntou você, Globov? Que
Rabinovich? Nunca ouvi dele. Como é? Eu lhe falei?
Você andou sonhando.
Seus olhos, cortados por pequenas veias vermelhas, estavam vidrados em sincera estupefação.
•— Ótimo! É assim que se bebe. •— Globov piscou o
olho. Esperava que o grupo todo se pusesse de pé às suas
palavras, em posição de sentido, rosnando: "Obrigado, senhor", num sussurro rouquenho. Mas todos eles estavam
bêbados e tão mudos como os peixes que entre outras coisas
<— estavam comendo.

Para encobrir sua pista, Katya foi a pé'. Levava o livro
de notas dentro da manga. Folha após folha, picou-o em
pedacinhos, enrolava-os nos dedos e deixava caí-los na rua.
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Estava sendo seguida. Não conseguiu descobrir quem
a vinha seguindo, por mais que olhasse para trás. Havia
gente demais. A rua estava apinhada de pessoas que davam
a sua voltinha ou olhavam a iluminação preparada para o
dia de festa.
Essa noite, a cidade parecia o modelo do sistema circulatório humano, que lhe fora explicado na escola. Quando
serramos ao meio um ser humano e o limpamos por dentro,
até a última veia capilar, vemos que ele é constituído de um
grande número de vasos sangüíneos de múltiplas ramificações, variando em grossura e cor.
A cidade tinha ainda mais desses vasos, todos eles vestidos para os folguedos dessa noite. De um extremo a outro
da cidade, através das artérias de vidro, o sangue esfriado
gotejava em linhas pontilhadas.
Katya deteve-se diante da casa de Serioja e atravessou
a rua. As duas janelas de seu quarto estavam escuras como
tumbas. Cruzou os dedos para afastar a má sorte.
Mas era tarde demais. O golpe já havia sido desferido. Enquanto ela corria escada abaixo, Karlinsky deve ter
levantado o fone do gancho, feito um chamado, e a luz
das janelas de Serioja se apagara. Ou será que Karlinsky
não fez o chamado e que Serioja simplesmente se esquecera
da pobre Katya e dormia tranqüilamente? Ou podia estar
fora de casa, discutindo planos trotskistas com seus amigos.
Era tudo igual; nada podia fazer por ele. E a culpa era
dela mesma. Espalhara os pedaços de papel, deixando-os
como um rastro até a casa dele.
Atrás dela, à distância, a caçada tevera início. Estavam varrendo as calçadas, procurando debaixo de galochas,
drenando poças, dedicados inteiramente à sua tarefa.
Amanhã, todos os pedacinhos estariam reunidos, passados a ferro, ajuntados e colados. E as vinte e quatro
páginas pautadas, indestrutíveis como a hidra, cujas cabe-
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ças tornam a crescer tão rapidamente como são cortadas,
estariam dentro de sua capa azul; e lá estaria o plano pequeno-burguês de Serioja, espalhado pelas folhas em sua letra
minúscula. Para ser visto. Para ser julgado. Diante do
tribunal terrível e justo.
A terra tremeu. Tubos de aço perfuravam o céu. Esta
era a aorta da cidade, que estourava atrás das Lojas Universais. Deviam colocar um torniquete, mas era tarde demais. Outros vasos já tinham rebentado, e fontes de sangue multicor esguichavam para o firmamento.
Katya encaminhou-se para casa ao troar dos canhões.
Não olhou para cima, nem contou as salvas. Cada tiro parecia-lhe ser o último. A qualquer momento, as veias e as
artérias secariam e o gigantesco coração estraçalhado deixaria de bater: estava tendo um ataque. Mas continuava a
martelar, abalando o asfalto a seus pés e iluminando os rostos dos transeuntes cem um brilho que ia do côr-de-rosa ao
verde.
Katya decidiu que, se fossem cinco os estrondos, ela
procuraria o diretor ou o Comitê Regional do Partido ou
autoridade ainda mais alta. E o faria no dia seguinte. Sem
lhe contar, salvaria Serioja, desmancharia o laço armado pelos
espiões, explicaria que houve um engano, que Karlinsky contara um amontoado de mentiras, e que só o bem geral é que
importava.
Após quatro estrondos, Katya ainda esperava que não
haveria mais nenhum. Mas o coração cessou de bater apenas após o quinto. E o silêncio súbito foi tão intenso que
ela desejou estar na cama, chorando a não mais poder. Afinal, tinha o direito de chorar. Era um direito que ninguém
lhe podia tirar.
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Tarde à noite, quando as luzes haviam sido apagadas e
o povo, fatigado pelo dia de festa, dormia a sono solto, dois
detetives à paisana saíram à rua vazia. Passeando pelo setor que lhes fora determinado pelos de cima, sonhavam sonhos e conversavam em voz baixa, sem segredos. Um chamava-se Vitya, o outro, Tolya. A nós não nos é dado saber
mais do que isso.
— Olhe, Tolya — disse Vitya •— já não é tempo do
sistema de esgotos cumprir algum trabalho útil? Pense em
todo o material secreto que é levado pelas descargas, sem o
menor controle! Planos, estudos, cartas de amor, esboços
de obras literárias e às vezes mesmo versões terminadas.
Dizem que o escritor Gogol, que viveu no século dezenove,
queimou um de seus poemas no forno; chamava-se Almas
Tortas. E até o presente ninguém sabe o que estava escrito
ali. Bem, hoje em dia temos o aquecimento central, de modo
que ninguém pode queimar coisa alguma. Hoje em dia,
todos procuram rasgar os seus segredos em pedacinhos e
lançá-los no vaso, para guardar o incógnito. É disso que
precisamos cuidar. Não podíamos, por exemplo, colocar
uma rede especial ou uma peneira embaixo de todas as
casas e dar ordens severas ao porteiro para retirar dali qualquer papel escrito? Impurezas verdadeiras — papel higiênico, jornais •— essas ficariam onde estão. Que vão para
onde bem entendem. Que acha, Vitya? Que tal a idéia?
Vitya quedou-se silencioso, olhando pensativamente
para as ruas desertas. Por fim, disse suavemente:
— Não é científico excavar cada pouquinho de sujeira.
Para falar francamente, não estou interessado em Gogol, e
sim em outro escritor, chamado H. G. Wells. Já leu A
Guerra dos Mundos e O Homem Invisível?
— Não, não li — confessou Tolya tristemente.
— Conheço quase de cor a sua Máquina do Tempo.
Mas o que me interessa é outra descoberta, também de fic83

cão científica. É um aparelho chamado psicoscópio. Parecido com essa sua rede, mas bem mais eficaz. É uma coisa
que faz saber o que as pessoas estão pensando e sentindo.
De jeito tal que mesmo os que não dizem nada e que não
escrevem seus pensamentos, estão automaticamente sob controle. A qualquer hora e distância. Que lhe parece?
— Como é que se chama o negócio, Vitya?
—• Psicoscópio.
— É. Faz a gente pensar.
Ambos silenciaram, sonhando os seus sonhos. Mas
sonhavam em harmonia. Sonhavam a mesma coisa.
Nesta nossa era de televisão e do radar, a época da energia atômica aplicada a fins pacíficos, seria excelente ter um
psicoscópio em cada distrito. Digamos, por exemplo, que
eu sou um elemento pernicioso e estou sentado no meu apartamento sub-populado, sabendo de antemão que cada um de
meus pensamentos ideologicamente negativos, todos os planos criminosos que tramo, são projetados sobre uma tela no
Centro Psicoscópico do Distrito, assim como no cinema. Naturalmente, procuro não pensar em coisa alguma. Cuido
para que todos os meus pensamentos sejam inocentes — a
respeito de bebida, mulheres ou mesmo como trabalhar para
o bem do povo. Mas o tempo todo estou simplesmente
transbordando de pensamentos criminosos. Torço-me e retorço-me na cadeira, resolvo problemas de matemática para
ocupar a mente.
Nada feito! Antes de me dar conta, um pensamento
maligno invadiu-me o cérebro. Por exemplo, como posso
aprender a pensar invisivelmente? Luto com todas as armas — geometria, cálculo diferencial, verbos em eslavo arcaico; recito cinco vezes em seguida o poema "Sigo pela
estrada", de Lermontov. Mas aquele pensamento imundo
retorna, e com ele mais um: como posso iniciar uma revolução? E neste momento eles atacam.
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— Bom dia, cidadão. Que é que você estava matutando há precisamente quatro minutos e dezessete segundo?
Sabemos de tudo. Se não acredita, mostrar-lhe-emos o
filme.
•— Não posso negar •— respondo. — Sou culpado.
Sou o desprezível mercenário de uma certa potência estrangeira. Desde a minha infância vivo pensando em restaurar
o capitalismo e em dinamitar viadutos.
Silêncio. Dois homens à paisana percorrem a cidade.
Dois homens à paisana. Vagarosamente, decorosamente
andam pelas ruas adormecidas, perscrutando janelas, portões e portas sem vida. Não há ninguém. Um se chama
Vitya, o outro, Tolya. E eu estou com medo.

VI
dia, a despeito do frio, Ekaterina Petrovna, de botas
C ADA
de feltro e capuz, comparecia ao escritório do Promotor
para saber de 'novidades. Suas freqüentes visitas eram
destituídas de tato, mas Globov não podia decidir-se a
dizer-lhe isso francamente. Desde a prisão de Serioja, a
velha tornara-se impossível. Reclamava e aborrecia mais
do que nunca. E cada vez que vinha, o secretário de Globov anunciava, com um sorriso afetado a distender-lhe a
cara:
— Aquela senhora idosa está aqui novamente. A de
botas de feltro. Faço-a entrar?
Agora, como sempre, a ex-sogra de Globov andava pela
sala de alto a baixo, resmungando:
—• Não é possível. Não acredito. Ele não é espião
nem traidor.
E Globov voltava a dizer (como o fizera tantas vezes):
.— Encontraram provas quando revistaram as coisas
dele.
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As botas de Ekaterina Petrovna deixaram pequenas
poças sujas que se espraiavam pelo assoalho. Após sua
partida, Globov trancou a porta e enxugou ele mesmo o chão,
usando um pano que trouxera de casa e que guardava debaixo
do armário.
A seguir discou o número de Skromnykh e disse:
— Fala Globov. Alguma novidade?
Skromnykh respondeu secamente: — Nada — e desligou. Isto acontecia todos os dias.

•— Uma moça deixou isto para o senhor.
muito jovem, como uma rosa em botão.

Uma moça

Tinha que contá-lo a Marina: ela ficaria lisonjeada.
Rasgou o envelope.
"Camarada Karlinsky: você denunciou Serioja Globov traiçoeiramente. Ele não é trotskista, é um revolucionário honesto, ao contrário de você, que é um covarde e um
miserável".
Yury virou a note de um lado para outro, olhou novamente dentro do envelope, e nada achando, guardou-a para
a sua coleção. Num momento apropriado contaria a história a Marina; ela daria boas risadas.
A seguir lavou as mãos, como Pôncio Pilatos. Não
queria ser lembrado de Katya e Serioja. É provável que
Pôncio Pilatos não pensasse muito em Jesus Cristo quando
foi se lavar. Também ele podia ter tido um objetivo, desconhecido dos evangelistas.

Cada dia, ao voltar do escritório, Yury lavava as mãos.
O ato lhe dava prazer. Sentia satifação em ver a água suja
e cheia de espuma de sabão. Quanto mais suja ao escoar-se
pelo ralo, maior era o seu prazer. Julgava que algo de parecido ocorria na confissão.
Caso Marina chegasse, tocar-lhe-ia o rosto, os lábios,
com dedos limpos. Ensaboou as mãos novamente, para a
possibilidade de sua vinda.
Nos últimos poucos meses, cada um de seus gestos
fora calculado. A meta distante, à medida que dela se aproximava, absorvia-o inteiramente. Vivia apenas para possuir
Marina. Até mesmo dormia e comia levado por motivos
ulteriores: guardar forças para o seu encontro com Marina.
Escovava os dentes como preparando-se para um beijo. E
agora, dia se seguia a dia apenas para dar-lhe tempo de sentir falta dele e para ceder, após um intervalo decente.
Alguém bateu à porta. Ele esperou até que seus joelhos
acabassem de tremer e abriu.
Não era Marina. A vizinha procurou forçar sua entrada enquanto lhe entregava uma carta, dizendo num sussurro voluptuoso:

O Inquiridor estava bordando uma tela. O desenho
para a toalha de chá fora escolhido cuidadosamente e era
complicado: tulipas engenhosamente entrelaçadas sobre um
fundo preto. . .
Cada vez que Serioja era trazido à sua presença, juntava as meadas de seda, enrolava o seu trabalho, trancava-o
no cofre e iniciava uma conversação amistosa. Até agora,
rudo correra bem.
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Depois que secou as mãos, dedo por dedo, virou-se para
a porta e bateu o pé:
•— Então, Marina, que está esperando?
Estou pronto.

Aguardo-a.

soas que me procuram tcdos os dias, pessoas ainda menos
culpadas e que eu preciso... Que futuro? Herdeiros de
quem? Meus? Não preciso. Nenhum traidor é filho meu.
. . . — Que futuro? Herdeiros de quem? Meu?
preciso deles. Nenhum traidor é filho meu.

Não

. . . — Que bobagem! Ora, que tem a palavra de honra de uma revolucionária a ver com isso? Isto me parece
um pouco antiquado, Ekaterina Petrovna. E nós temos certas informações.
. . . — Nada disso. A senhora está enganada.
é brincadeira perder um filho. . .

Não

. . . .— Muito bem, e depois? Então você cuidou de
mim durante vinte e cinco anos. Estou farto de sua mandação.
.— Não há necessidade. Ficarei satisfeito se você nunca
mais aparecer.
Após a saída da velha, esperou alguns momentos para
recobrar o fôlego, chamou o secretário e disse no tom brusco
usado para intrusos:
— Mande entrar a arrumadeira, para limpar o chão.
Aquela cidadã fez tamanha sujeira com suas botas de feltro
que a sala mais parece um chiqueiro.

. . . — Basta! E a senhora t a m b é m . . . E seu irmão,
seu próprio irmão, lembra-se? Ele fugiu para o estrangeiro
e a senhora na certa.. .

... — Cale-se, velha bruxa, antes que dêem cabo de
você também. Depois disto, nunca mais quero. . .

A campainha do telefone soou. Marina baixou as cartas (estava fazendo uma paciência complicada), mas não
pegou o fone. Inclinando-se sobre o aparelho, curiosa, ficou
a escutar seus toques prolongados.
Pareceu-lhe subitamente que o fone vibrava: a qualquer
momento saltaria do gancho, e a voz enfurecida de Karlinsky lhe falaria da mesa.
— Está se escondendo, então? Não está querendo vir?
Bem, no que me toca, está tudo terminado.
A possibilidade parecia tão real que ela saiu do quarto
e ficou escutando do aposento do lado, invisível e salva.
— Como sofre, pobre homem, como necessita de mim!
— pensou, estremecendo agradàvelmente a cada novo toque.
Há três meses Yury vinha ameaçando deixá-la. Ou
cedesse ou ele a largaria. Quando ela obtemperou que não
queria uma coisa nem outra, Yury deu-lhe duas semanas
para "deixar de caprichos" e manteve-se afastado, importunando-a pelo telefone com a idéia da solidão. A quinzena
estava quase no fim
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. . . — Não fiquei surpreendido.
Mas se eu soubesse até onde...

Eu suspeitava...

. . . — Você perdeu o juízo, velha doida?
denunciei. Ouviu? Eu não o denunciei.
. . . Deixe-me em paz.
mãos de cima de m i m . . .

Pare de me agarrar.

Eu não o
Tire as

. . . — Já lhe disse quem o delatou. Uma jovem que
pertencia ao próprio grupo dele. Um dos professores me
contou. O rapaz que ensina História. Ela procurou o diretor. . . como para pedir-lhe conselho.. . Ele queria abafar
o caso, mas.. .
. .. Mas foi uma jovem, já lhe disse. Não compreende
russo? Uma estudante.
. . . — Bem, acho que está indo um pouco longe demais.
Até agora, jamais estrangulei uma criança. Mas quando
se trata de inimigos, naturalmente a coisa muda de figura.. .

O telefone, após dar-lhe dor de cabeça, parará de tocar,
ressentido, e Marina retornou ao seu sofá, suas hesitações
e suas cartas. Esses dois últimos fatores estavam interligados. As cartas prediziam lágrimas, correspondência, longas
viagens e apartamentos governamentais; dois valetes não
identificados prometiam atividades sedutoras, mas os reis
lhe fugiam, um após outro.
Marina não acreditava em cartas, mas era verdade que
recentemente seu marido parecia estar ausente. Parará de
aborrecê-la com conversas sobre vida familiar e a essencial
compreensão mútua entre marido e mulher. Desaparecia
durante noites inteiras e parecia ter esquecido que, embora
tivessem brigado, ainda dividiam o mesmo apartamento.
Para piorar as coisas, Serioja fora detido, e a partir
daquele dia, nenhum de seus conhecidos se aproximara dela.
Até mesmo Skromnykh guardava distância.
Restava apenas o rei de espadas. Não podia desistir dele, sem mais nem menos. Quem mais mostrava semelhante generosidade regia na compreensão de sua beleza?
E que era a beleza sem cenas e declarações de amor?
•— Você é minha meta, você é meu deus — disseralhe Yury com freqüência, argumentando com erudição característica que um objetivo elevado necessitava de meios,
por humildes e baixos que fossem, e que Deus, que infelizmente não existia, estaria muito solitário se não tivesse tido
a idéia de criar o homem para adorá-lo e servi-lo de outras
maneiras.
Sim, era verdade. Não era a mulher o ser mais solitário do mundo? Haveria solidão mais amarga?
A porta da frente bateu e os passos ruidosos de Globov
ressoaram no corredor.
— Você está em casa! — exclamou surpreendido quando
Marina o chamou. — Precisei de algum dinheiro e ia mandar um mensageiro, mas meu secretário procurou telefonarlhe; tocou cerca de dez minutos, sem resposta.
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— Eu estava dormindo — mentiu ela automaticamente
e sem reflexão, pois ele sabia como era leve o seu sono.
Teria sido mais convincente dizer-lhe que estivera passeando
ou fazendo compras. Mas Globov não disse coisa alguma e,
ao invés de parar à porta dela, como era de seu hábito, passou direto. Ouviu-se o ruido da chave na porta do seu escritório; ele se trancara,
Foi até o espelho e, vendo seu rosto insultado, que paretelefonaria nem hoje nem outro dia. Talvez não mais a
estivesse esperando. Talvez não desejasse a revoltante rendição na qual tinha insistido.
Foi até o espelho e, vendo seu rosto insulado, que parecia mais velho dia a dia, quase prorrompeu em lágrimas, mas
lembrou-se a tempo de que não devia; o choro causa rugas.

Naquela noite, Globov se embebedou. É verdade que
nem o conhaque nem a vodca lhe subiram à cabeça, mas
sentiu tal ternura no coração, que se pôs a andar no quarto,
cantando um acalanto em voz meiga:
"Durma, nenem,
Cantarei para você."
Eram as únicas palavras.
Não havia mal nisso.
o via. Estava sozinho.

Ninguém o escutava, ninguém

Os braços, cruzados sobre o peito, o apertavam e carregavam. Globov amava o seu tronco grande e desajeitado
e embalava-o para dormir. Sentia-se bem com o seu corpo,
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— Deixe-me entrar, Vladimir. Não consigo dormir.
Sozinha, sem você, tenho medo. — Seus dentes batiam de
frio e humilhação. Mas ele se postou diante dela, despenteado, vestindo apenas camisa e calça, seu corpanzil esparramado barrando-lhe o caminho.

Marina chamou-o de benzinho e de gostosura (como
podia ser benzinho ou gostosura? Ele era promotor). Ela
implorou-lhe que a deixasse dormir no sofá (quer dizer que
ela já sabia!) e prometeu não repreendê-lo por ter feito tamanha algazarra — podia-se escutá-lo de um extremo do
apartamento ao outro. Pegou-lhe das mãos, pesadas como
remos e, abrindo seu rôbe, apertou-as contra seus seios e
quadris. Vencendo sua repulsa, acariciou seu próprio corpo
com as mãos dele, mas elas caíram indiferentes assim que as
largou. Então ela procurou afastá-lo do caminho e entrar
à força, mas Globov a empurrou para trás, deu um passo à
frente e trancou a poita.
As garrafas estavam a salvo, mas dentro de sua túnica
não havia criança. Na certa, apertou-a demais quando a
embalava e a esmagara acidentalmente. Ou, o que era mais
provável, a menina fora raptada enquanto Marina estava no
quarto.
Naturalmente! Como podia ser tão estúpido? Era
tudo obra de Marina. Eía já lhe matara a filha uma vez e
agora tentava fazê-lo novamente, a cadela. Por isto procurara agradar-lhe e deitar no sofá — naturalmente, o sofá!
Mas ele adivinhai a suas intenções, e então ela trouxera
os médicos-assassinos chefiados pelo próprio Rabinovich.
Enquanto ela fazia valer seus encantos, os matadores de
túnica branca, espezinhando o nome sagrado da ciência, consumaram a sua obra imunda atrás das costas dele.
Alguém estava sentado imóvel dentro do armário. Globov tirou o seu espadim da parede — uma verdadeira espada
caucasiana, gravada com o nome do dono e presenteada ao
•49 Regimento de Guardas da Cavalaria, como testemunho de
sua estima.
O armário rachou ao segundo golpe. Ouviu-se o tintilar de vidros, lascas voaram para todos os lados e o reboco
começou a cair das paredes. O inimigo, escapando graças
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familiar e há muito não lavado. Aconchegado dentro da
camisa, o corpo balbuciou agradecido, balouçando-se em
compasso à música:
'Durma, nenem.
Cantarei para você.
Cantarei para você,
Cantarei para você."
Poderia continuai cantando assim, talvez para sempre.
E agora parecia-lhe ter nos braços uma menininha — a
sua própria filha não nascida.
— Durma, minha querida, meu nenem — exortou ele,
acariciando-lhe os pequenos ombros quentes. — Você não
tem com quem brincar, eis o problema. Serioja não está
em casa. Ele nos desapontou; deixou-nos. É um estranho
para nós, o nosso Serioja. É um menino mau.
Para fazê-la adormecer mais rapidamente, Globov pôsse a cantar todas as canções que conhecia com a mesma melodia do acalanto. Por algum motivo, eram todas cânticos de
guerra, e freqüentemente errava de tom e o seu embalo adquiria um ritmo demasiado militar.
Houve uma interrupção. A voz de Marina soou estridente no corredor. Ele deitou o bebê no sofá, enrolou-o
na sua túnica, escondeu as garrafas debaixo da mesa e
destrancou a porta.
Marina compreendeu tudo de relance. Mas ficar sozinha no quarto era aincla mais assustador.

a um truque, escondeu-se nas fendas, entrincherou-se nos
cantos.
Não adiantava Marina berrar junto à porta para que
parasse com esse espetáculo degradante, ameaçando abandonar a casa, arranjar um amante, cometer suicídio, denunciálo ao Partido como alcoólatra. Nada feito, ele não era tão
tolo assim. O mundo todo agora conhecia os truques dela!
Cheio de fúria e satisíação continuou a retalhar, a rasgar, a
despedaçar o que quer que conseguisse atingir. Não poupou
pinho da Carélia nem cristais nem travesseiros de plumas.
Para que servia todo esse lixo! Quando o inimigo está dentro das nossas portas, tudo deve ser destruído, e a própria
casa, juntamente com o inimigo, deve ser riscado da face da
terra.
Resvalando da parede, a espada atingiu-lhe a cabeça e
destruiu o lustre. Mas mesmo na escuridão, escorrendo sangue, continuou a ferir o ar, o vácuo, golpeando tudo que os
acobertava.
Terminada a tarefa, o Promotor aproximou-se da escrivaninha, riscada e cortada. Junto à janela, avultava o busto
de gesso, que, por um milagre, permanecera intacto. O Promotor embainhou a espada e apresentou o seu relatório:
—• Mestre, os inimigos estão em fuga. Mataram minha
filha e prenderam meu filho. Minha mulher me traiu e minha mãe me renegou. Mas ferido e abandonado que estou,
eis-me diante de ti a te dizer: nossa meta foi alcançada.
Ouves, Mestre? Vencemos! Estás me ouvindo?
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VII
Mestre estava morto.
A cidade parecia um deserto. Dava vontade de sentar sobre os quartos trazeiros, levantar a cabeça e uivar como
um cão sem lar.
Cachorros que perderam o dono vagueiam pela terra
farejando o ar, angustiados. Jamais ladram, apenas rosnam.
Escondem o rabo entre as pernas, ou quando o abanam, parecem estar chorando.
Quando vêem um ser humano se aproximando, ficam a
seu lado, olhando-o com ânsia — será ê/e por fim? — mas
não chegam perto.
Eles esperam, estão para sempre esperando, olhando,
ansiando: "Venha, venha me dar comida! Venha me dar
pontapés! Bata-rne quanto quiser (não com muita força, por
favor). Mas venha!"
E creio em que ele virá, justo e severo. Fará você ganir
de dor, e saltar, puxando-o pela corrente. E você rastejará
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diante dele e o fitará nos olhos, e deitará a cabeça desgrenhada sobre seus joelhos. E ele a acariciará e rirá, rosnando
encorajadoramente no seu críptico dialeto de mestre. E
quando ele adormecer, você guardará a sua casa e ladrará
para os transeuntes.
Já agora, ouvem-se ganidos aqui e acolá:
-- Vivamos em liberdade e gozemos a vida, como os
lobos.
Mas eu sei, sei muito bem como eles se babavam no passado, essas criaturas mercenárias — os caniches, os spaniels,
os fraldeiros. Não quero liberdade. Quero um Mestre.
Oh, a miséria da vida de um cão! Como satisfarei a
minha fome voraz, há anos negada?
Quantos cães perdidos, sem lar, errando pelo mundo?
Oh, cadelas de olhos amendoados e focinhos afilado.
Oh, cães furiosos, solitários, que tantas coisas viram.

Fomos enganados, rapazes!

Para nós tudo termi-

nou.
E o estouro começou.

Por insistência de Marina, as cortinas foram corridas e
a luz apagada. E quando o seu sentido de visão se transferiu para as pontas dos dedos, Yury teve a impressão de que
elas piscavam.
Desnudando-a, Yury pôde contemplar a imensa complexidade de sua arquitetura: arcos, apsides, cúpulas. Domos
em forma de cebola como seios, uma ogiva invertida, como
uma barriga afinando-se em direção à virilha.
Mas a guitarra predominava: ombros, cintura, pelvis.
Não admira que Picasso gostasse tanto de guitarras e violinos: sua forma era a de um corte de secção do corpo de uma
mulher.

Ele foi lavado, embalsamado e colocado sobre um pedestal.
Incontáveis milhares vieram vê-lo e despedir-se. As
multidões derramaram-se de todas as ruas na estreita passagem entre as casas; lá ficaram presas.
A passagem era a saída para o lugar onde repousava o
cadáver, vigiado por guardas e cercado de flores.
A imensa praça, pisada por inúmeros pés, tornou-se pequena. Não havia espaço para todos os que queriam olhar
e fazer as suas despedidas. Entretanto, cada minuto trazia
mais e mais gente. E quando, finalmente, a estreita passagem foi aberta, já era tarde. Alguém, encantado com a
oportunidade de encher os pulmões, gritou a plena voz:

No entanto, não sentia qualquer desejo.
Yury lembrou-se de sua impaciência na busca do seu
objetivo, dos meios que empregara para consegui-lo. . . Mas
não sentia desejo.
E se realmente nada ocorresse? Alarmou-se, sabendo
que não devia ficar nervoso, que, num caso desses, um homem deve estar tão confiante como um feiticeiro de quem se
esperam milagres. Cada vez mais alarmado diante do seu
próprio nervosismo, agarrou-se às apsides, domos e arcos à
sua frente, suplicando à sua débil carne, que o traíra tão
estúpidamente, tão vergonhosamente no último momento, que
lhe concedesse, se não a paixão, ao menos um pouco de luxúria.
As molas da cama vibravam como cordas de guitarra.
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Por fim, apelando para as fotos pornográficas que há
muito vinha guardando num esconderijo e projetando mentalmente as suas obscenidades, cerrou os dentes e fez um
esforço desesperado, como para levantar uma tonelada de
peso.
A mulher idealmente construída estava deitada a seu
lado, deixando-o suar à vontade. Com toda a sua alma devastada, com toda a sua carne consumida em fadigas infrutíferas, ele a detestava — a inconquistável conquistada —•
sonhando apenas com o momento em que (com quanto prazer) pudesse pô-la para fora, tão logo isto fosse possível.
— Então, atingiu a sua meta? — perguntou Marina,
divertida. — Por que tão vagarosamente?
Yury fechou os olhos em silêncio, embora fechá-los fosse totalmente inútil no quarto escuro.

O Promotor jamais chegou a compreender como isto poderia ter acontecido. Esperava decorosamente ao lado dos
outros o momento de passar, quando, subitamente, se viu
arrastado pela multidão girando através da praça para a
passagem estreita como uma trincheira.
A passagem atravessava o centro da cidade, onde o corpo do Mestre morto repousava num pedestal cercado de flores. Portanto, o Promotor não resistiu ao empuxo, mas
ajudou no que lhe foi possível; embora mover os pés nesse
aperto fosse tão difícil quanto falar de boca cheia.
Mas quanto mais rapidamente se aproximava da meta,
mais era carregado para o lado; a espiral, enrolando-se,
fê-lo perder pé.
As pessoas se amontoavam umas sobre as outras, tropeçando, caindo. Onde uma era derrubada, surgiam seis
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outras em seu lugar, e a batalha continuou. Todos se esforçavam para penetrar na passagem estreita.
O Promotor era gordo demais para participar do tumulto. Não brigava, não empurrava, não praguejava. Mas
uma gigantesca mão, tão grande quanto a praça, agarrou-o
pelo corpo, apertou-o quase até a sufocação e, erguendo-o
um pouco acima do solo, passou a esbordoar com ele à esquerda e à direita.
—• Solfe-me! Você está me machucando! — soluçou
o Promotor. •— Esta é a nossa gente, que não fez mal algum! Entre ela há muitas mulheres e crianças e até inválidos que lhe trouxeram glória.
Mas os dedos preênseis tinham-no num aperto mortal.
E usando-o como porrete, angustiado e amargurado, a mão
se abatia sobre o populacho que uivava de dor.

Não havia pressa em ir para lugar algum. Marina
estava junto à banca de jornais; os periódicos estavam tarjados de luto, parecendo mulheres de olhos excessivamente
pintados. Virou as costas para a rua monòtonamente movimentada e perscrutou a vitrina apagada de um salão de beleza. Viu-se ali como num espelho deformante. Transeuntes passavam através dela, e os frascos de perfume e pirâmides de sabonete colorido atravessavam os ônibus elétricos
que circulavam pelas ruas.
— Todos esses preparados de beleza apenas estragam
a pele •— pensou ela, olhando amuada para a sua imagem.
Mas o seu rosto, borrado de vergonha e mau-humor, pisado
pelas sombras dos passantes, permaneceu belo.
-~ Amanhã experimentarei esse batom argentino •—
decidiu ela.
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Rastejando por baixo de um caminhão e subindo a cerca
que isolava o bulevar, Globov conseguiu escapar, embora
tivesse esfolado as canelas e perdido o chapéu. Ü bulevar
era amplo e deserto.
Atrás dele ouviram-se gritos:
•— Uma menina! Uma menina foi esmagada!
Na passagem escura havia outros que tinham fugido.
Felizes por se terem safado sem maiores conseqüências, preocupavam-se por causa de alguma garota:
— Esmagada! Pisoteada!
— Não foi a minha. A minha caiu por si mesma.
Ninguém a pisou. E seus óculos já estava quebrados quando cheguei lê, e alérr. disso não é uma menina; é maior de
idade.
— Uma menina, uma menina •— insistiam teimosamente
algumas vozes da multidão. — Prendam o culpado... Caiu
debaixo de um caminhão. . . Que é que estão olhando?
Prendam o homem, prendam o homem!
— Se foi a minha, a culpa é dela mesma. Ninguém
deve-se meter debaixo dos pés dos outros. Eu mesmo caí.
Ninguém fez coisa alyuma. As vítimas são inevitáveis. E,
afinal, é para a Causa.
Ele estava no fim de suas forças. Deitou-se para descançar sobre a neve, branca como leite recém-mungido. Atrás
da nevasca o povo ainda procurava o culpado e discutia a
menina desconhecida:
•— Quem sabe, talvez tenha sido um espião ou um sabotador, um inimigo do povo. Quem provocou essas correrias?
Por que a polícia não está aqui? Onde está o Inquiridor?
Onde está o Promotor Público? Gente assim devia sei
punida.
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EPÍLOGO

o pé de uma pequena colina, perto da margem do rio
Kolyma, estávamos cavando uma vala, Serioja, Rabinovich e eu.

A

Fui enviado para o campo depois dos outros, no verão
de 1956. O conteúdo de meu relato, com exceção do Epílogo, tornara-se conhecido de alguns altos funcionários.
Como era de se esperar, a causa de minha perdição fora
a rede, anteriormente mencionada, colocada dentro do cano
de esgoto, debaixo de nossa casa.
Os rascunhos, que eu conscienciosamente lançara no
vaso cada manhã, iam parar na mesa do Inquiridor Skromnykh. O importante personagem, cujas instruções eu cumprira, se bem que, talvez, não muito fielmente, já estava
morto na época e a sua personalidade estava, em verdade,
sendo submetida a uma ampla reavaliação pública. Não
obstante, fui acusado de calúnia, pornografia e delação de
segredos de Estado.
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Pouco depois de minha chegada, juntei-me a Serioja e
Rabinovich. Sem muita dificuldade, conseguimos ser alojados na mesma barraca e sob supervisão comum. A anistia
virtualmente esvaziara o campo. Permaneceram apenas uns
dez mil de nós, todos criminosos de alta periculosidade. As
autoridades, agora mais lenientes, permitiram-nos formar uma
unidade de choque de três membros, supervisionada por um
guarda especial com uma metralhadora em bom estado de
funcionamento.

Serioja fez o que pôde para instilar-nos os princípios da
nova ética. Nossa ração diária de pão, de quatrocentas
gramas por cabeça, era reunida e confiada a Rabinovich, até
a hora do jantar, quando era novamente dividida em três
partes iguais.
— De que adianta isso? — perguntei. De qualquer
modo, recebíamos quatrocentas gramas cada um, ou melhor,
um pouco menos, porque Rabinovich, às escondidas, mordiscava um pedacinho de nossas porções.
— Não faz mal — reassegurou-me Serioja. — O que
importa não é a ração e sim o princípio da distribuição equitativa de todos os bens materiais.
Certa manhã, ao arranhar a terra gelada com minha pá,
aproveitei a oportunidade para perguntar-lhe:
— Que novidade escreve seu pai de Moscou, Serioja?
Encolheu os ombros com fingida indiferença:
.— Nós não nos correspondemos, Escrevinhador. (Ganhei esse apelido por força de minha antiga profissão.)
Vovó escreveu há algum tempo que ele foi promovido.
•— Que lhe disse eu? •— perguntei, deliciado diante da
oportunidade de falar sobre um tema que me tocava de perto.
•— Eu sabia que ele iria longe. Creia-me, Serioja, sinto uma
antiga e profunda devoção por seu pai. Amo esse Emelyan
Pugachov que se transformou em Suvorov — e o trovejar de
tanques sobre paralelepípedos, o rugido de altofalantes e
todos esses elaborados ornamentos de nossa idade heróica,
atravessando a face da terra e fazendo tinir as suas medalhas. E se, a despeito de ordens superiores, deixei de defender seu pai com o meu corpo insignificante, não foi por falta
de vontade mas sim de oportunidade •— a ocasião de salvá-lo
simplesmente jamais ocorreu. Era ele quem sempre estava
salvando outros, ele que acusava. Ah, se ele estivesse sendo
apedrejado, com que prazer eu teria morrido por ele. Mas
não estava sendo apedrejado.
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Não pude defender-me; as provas estavam à mão. Além
do mais, Globov, que foi convocado como testemunha, apresentou documentos que estabeleciam minha culpa de modo
conclusivo e total. No decorrer do interrogatório, ficou estabelecido que tudo quanto eu escrevera era pura invencionice,
o produto de um cérebro mórbido e mal intencionado.
Outra falha, severamente criticada, era que os meus
heróis positivos (o advogado de defesa Karlinsky, o Promotor Globov, a doméstica Marina, os dois policiais à paisana,
etc.) não foram retratados na plenitude de suas vidas profissionais multifacéticas, mas sim apresentados maliciosamente
ao leitor nos seus aspectos menos típicos. Quanto aos personagens negativos — o infanticida Rabinovich, o sabotador
Serioja e sua cúmplice Katya, que tivera consciência de seus
erros tarde de mais e portanto foi esmagada sob os pés de
um público indignado — é verdade que na minha caluniosa
estória eles foram punidos como mereciam, mas a base reacionária de sua motivação não foi plenamente revelada.
Sem ousar esperar clemência, supliquei apenas que me
deixassem fazer algumas correções, pelo menos num Epílogo,
onde, levando em conta as críticas acima, eu poderia mostrar
meus personagens numa luz mais apropriada. Recebi permissão para tanto, mas sem me valer do tempo dedicado
à minha reeducação nem à excavação de valas, que fazia
parte desse programa.

Minhas confidencias pareciam desagradar a Serioja, pois
ele mudou de assunto.
— Sim, b e m . . . Meu pai considera-me um renegado.
Mas minha madrasta, Marina, ela é bem diferente, e quem
diria! Ontem recebi um pacote dela.
•— Ah, essas mulheres russas! — exclamei, sentindo
água na boca. — Já no tempo dos dezembristas.. . A Princesa Volkonsky e a Princesa Trubetskoy, acompanhando os
maridos à Sibéria! Lembra-se das linhas de Nekrasov sobre
a mulher russa? "Ela detém um corcel em fuga; ela penetra
numa cabana em fogo." Que contém o pacote?
— Bombons cora licor.
— Nada mais?
— Nada.
Não havia o que fazer. Bombons com licor eram melhores do que nada. Demos metade ao nosso guarda, e sem
sairmos da vala, fizemos um delicioso piquenique com o resto.
Como semprpe, em momentos de repouso, fomos entretidos por Rabinovich, Ultimamente andava meio esquisito.
Talvez perdera o juizo em decorrência da reabilitação dos
médicos. Rabinovich fora julgado em conexão com esse
caso, mas por algum motivo as autoridades esqueceram de
reabilitá-lo. É mais provável, contudo, que com a sua esperteza judaica estivesse fingindo: os loucos eram tratados com
mais leniência e freqüentemente transferidos para um asilo.
Qualquer que fosse a razão, sua conversa, nos últimos
tempos, tornara-se obscura a ponto de ser ininteligível.
Passava o tempo falando de Deus, história e fins e
meios. Às vezes era muito engraçado.
Agora, ao terminar o último bombom, tirou do seu jaquetão estofado um curioso pedaço de ferro, coberto de terra e
ferrugem.
— Que acha disso, Escrevinhador? •— Virou-se para
mim com um sorriso insano.

Serioja ficou encantado: — É um achado arqueológico:
algum predecessor desconhecido de Yermak deve ter passado
por aqui, digamos no século dezesseis. Talvez tenha prosseguido até a America. Talvez tenha-se antecipado a Colombo. O achado precisa ir imediatamente para um museu
e conservado sob uma redoma, para estabelecer a nossa prioridade.
A prioridade seria sem dúvida estabelecida, sugeri eu,
mas como arma mortal, o achado devia ser entregue às autoridades do campo.
Era um punhal, corroído pela ferrugem e com um cabo
em forma de crucifixo.
— Que acha disso? — voltou a perguntar Rabinovich.
•— Belo lugar para Deus: o cabo de uma arma mortal. Vai
negá-lo? Deus era o fim e fizeram dele um meio... um
cabo. E o punhal e;a o meio e o transformaram em fim.
Trocaram de lugar. Ai-ai-ai! E onde estão Deus e o punhal agora? Ambos nas neves eternas!
— Chega de suss sobrevivências de um passado religioso! — Nervoso, afastei-me dele. (Evidentemente o Cidadão Rabinovich fora enviado para cá por boas razões.)
Todo o mundo sabe que não existe Deus. Não acreditamos em Deus, acreditamos na dialética.
Rabinovich pôs-se de pé num salto, um judeu insignificante, de cabeça rapada, calças esfarrapadas e enlameadas, e
um punhal enferrujado debaixo do braço.
— Que acha que estou dizendo? Estou por acaso discutindo com você? Nunca na vida.
Pegando o punhal com ambas as mãos, ergueu-o como
um guarda-chuva e apontou-o contra o céu sombrio que
pendia por sobre a nossa vala.
•— Em nome de Deus! Com a ajuda de Deus! Em
lugar de Deus! Contra Deus!
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Parecia realmente um louco. — E agora não existe Deus,
apenas a dialética. Façamos já um nôyo punhal para o novo
Objetivo!
Eu estava a ponto de protestar, quando o soldado, que
nos guardava contra o perigo de fugir, acordou gritando:
— Ei, vocês aí na vala! Basta de conversa fiada! Continuem o trabalho!
Pegamos as nossas pás como um só homem.
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