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CC  Comitê Central: órgão mais importante do Partido Comu-

nista da União Soviética (PCUS), que dirigia todas as ativi-

dades do partido e tomava todas as decisões. Os membros 

do Comitê Central eram eleitos em congressos realizados 

a cada cinco anos.

CCC Comissão Central de Controle: órgão que desempenhava 

a função de controladoria do PCUS, fiscalizando a disciplina 

dos órgãos centrais do partido e dos seus membros.

CNT Confederación Nacional del Trabajo: confederação de 

sindicatos autônomos de ideologia anarcossindicalista 

da Espanha, fundada em 1910.

ETM Estação de Tratores e Máquinas.

GPU Gossudártsvenoe Politítcheskoe Upravlénie: Direção Polí-

tica do Estado. Polícia política soviética criada em 1922 

para substituir a Tcheká.

ILP Independent Labour Party, partido trabalhista britânico, 

fundado em 1893, que não aderiu à Internacional Comu-

nista (Komintern).

KOMBINAT Conjunto de empresas e indústrias comandadas pelo 

governo soviético na base do capitalismo de Estado.

  SIGLAS E 
ABREVIAÇÕES 
CITADAS
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SDN Sociedade das Nações: organização internacional for-

mada na França, no final da Primeira Guerra Mundial, 

quando as potências vencedoras se uniram para negociar 

o acordo de paz.

SIM Servicio de Investigatión Militar: organismo de contraes-

pionagem e de polícia militar da Espanha, criado em 1937.

Tcheká Órgão militar de segurança constituído por Lênin em 

1917, substituído em 1922 pela GPU.

UGT Unión General de Trabajadores: confederação de sindi-

catos da Espanha, próxima ao Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE).

URSS União das Repúblicas Socialistas Soviéticas: Estado socia-

lista fundado em 1922 como união de várias repúblicas 

soviéticas subnacionais. Era governada por um regime 

unipartidário altamente centralizado, comandado pelo 

partido comunista.

komintern Termo que designa a Terceira Internacional, organização 

mundial fundada por Lênin e pelo PCUS em 1919, para 

reunir partidos comunistas de vários países.

KPO Kommunistische Partei Österreichs: Partido Comunista 

da Áustria.

NEP Novaya Ekonomiceskaya Politika: Nova Política Econô-

mica, implantada pelo Estado soviético a partir de 1918, 

em substituição ao Comunismo de Guerra.

pcus Partido Comunista da União Soviética: partido fundado 

em 1912 pelos bolcheviques, grupo revolucionário lide-

rado por Vladimir Lênin, que assumiu o poder após a 

Revolução de Outubro de 1917. Existiu, como partido 

político único da URSS, até 1990.

politiburo Primeiro conselho do Comitê Central, que definia as 

políticas a serem seguidas pelo PCUS. A autoridade do 

Politburo acabou se sobrepondo à do CC.

POUM Partido Obrero de Unificación Marxista: o partido comu-

nista espanhol, de linha marxista, mas que romperia com 

o stalinismo e faria duras críticas à burocracia russa.

RSFSR República Socialista Federativa Soviética da Rússia, tam-

bém conhecida como Rússia Soviética, foi proclamada 

na Revolução de Outubro de 1917 como o primeiro 

Estado soberano constitucionalmente socialista do mundo 

e daria origem, 5 anos mais tarde, à URSS.

sovietes Conselhos de membros da classe trabalhadora – operários 

e camponeses – que, a partir da Revolução de Outubro 

de 1917, passaram a ter função de órgãos deliberativos.
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CAPÍTULO 01 OS COMETAS 
NASCEM  
DA NOITE

Kóstia planejava havia várias semanas a compra de um par de 
sapatos quando uma súbita ideia com a qual ele mesmo se sur-
preendeu embaralhou todos os seus cálculos. Privando-se de 
cigarros, de cinema e, dia sim dia não, do almoço, em seis sema-
nas economizaria os 140 rublos necessários à aquisição de umas 
botinas razoáveis que a amável vendedora de uma loja de artigos 
de segunda mão prometera reservar para ele “por baixo do pano”. 
Enquanto isso, ele andava, bem-humorado, com solas de papelão 
renovadas todas as noites. Por sorte, o tempo continuava seco. 
Já com 70 rublos acumulados, Kóstia foi ver, por diversão, seus 
futuros calçados, meio escondidos no escurinho de uma estante, 
atrás de velhos samovares de cobre, de um amontoado de esto-
jos de binóculos, de uma chaleira chinesa, de uma caixa de con-
chas na qual se destacava em azul-celeste o golfo de Nápoles… 
Botas magníficas, de couro macio, ocupavam o primeiro plano da 
estante: 400 rublos, imagine! Homens de paletós gastos lambiam 
os beiços por elas.

– Fique tranquilo – disse a jovem vendedora a Kóstia –, suas 
botinas estão aqui, não se preocupe…

Ela lhe sorria, morena de olhos fundos, dentes desalinha-
dos, mas bonitos, lábios… como descrever os lábios? “Você tem 
lábios encantados”, pensou Kóstia, olhando-a bem de frente, 
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sem timidez, porém jamais ousaria dizer o que estava pensando. 
Demorando-se por alguns instantes nos olhos fundos, que tinham 
a cor intermediária entre o verde e o azul de alguns bibelôs chi-
neses expostos na vitrine do balcão, o olhar de Kóstia depois per-
correu as joias, os cortadores de papel, os relógios, as tabaqueiras, 
outras antiguidades, até se deter num pequeno retrato de mulher 
emoldurado em ébano, tão pequeno que caberia na mão…

– Quanto custa? – perguntou Kóstia com voz surpresa.
– Setenta rublos; é caro, sabe – responderam os lábios encan-

tados.
Mãos igualmente encantadas, afastando um brocado verme-

lho e dourado jogado de través no balcão, pegaram a miniatura. 
Kóstia a segurou, perturbado por ter entre os dedos grossos e 
pouco limpos aquela imagem, aquela imagem viva, aquela ima-
gem ainda mais extraordinária do que viva, aquela minúscula 
esquadria preta a emoldurar uma cabeça loira cingida por um 
diadema, um belo rosto oval com olhos cheios de um alerta, uma 
doçura, uma força, um mistério infinito.

– Vou comprar – disse Kóstia em surdina, sem que ele mesmo  
esperasse.

A vendedora não ousou objetar, de tão baixinho que ele falou, 
do fundo de si mesmo. Com uma olhadela furtiva para a direita 
e outra para a esquerda, a vendedora murmurou:

– Psst, vou fazer a nota: 50 rublos, não mostre o artigo no caixa.
Kóstia agradeceu quase sem a enxergar. “Cinquenta ou 

setenta, não me importa. Isso não tem preço, mocinha, enten-
deu?” Uma fogueira acendeu-se nele. Ao longo de todo o cami-
nho, sentiu o pequeno retângulo de ébano, apertado no bolso 

interior do casaco, incrustar-se levemente em seu peito; e dali 
difundia-se uma alegria crescente. Foi andando cada vez mais 
depressa, subiu correndo uma escadaria escura, no apartamento 
coletivo percorreu corredores que aquele dia estavam mergulha-
dos em cheiro de naftalina e sopa de repolho azedo, entrou em 
seu quarto, acendeu a luz, observou exaltado a cama de cilha, os 
velhos jornais ilustrados empilhados na mesa, a janela zarolha em 
que papelões substituíam vários quadrados de vidro… com ver-
gonha de si mesmo ao ouvir-se murmurar: “Que felicidade!”. A 
cabeça loira, na pequena moldura preta apoiada na parede, sobre 
a mesa, agora olhava só para ele, e ele não enxergava nada além 
dela. O quarto enchia-se de uma claridade indefinível. Kóstia 
deu alguns passos, sem objetivo, da janela à porta, subitamente 
sentindo-se acuado. Do outro lado da divisória, Romáchkin tos-
siu debilmente.

“Ah, esse Romáchkin”, pensou Kóstia, divertido diante da 
ideia do homenzinho bilioso, sempre fechado no quarto, esme-
rado, limpinho, um verdadeiro pequeno-burguês, vivendo sozi-
nho entre gerânios, livros encapados com papel pardo, retratos 
de homens importantes: Henrik Ibsen, para quem o homem mais 
solitário é o homem mais forte; Miétchnikov, que, com a higiene, 
postergou os limites da vida; Charles Darwin, que demonstrou 
que os animais da mesma espécie não se devoram; Knut Hamsun, 
porque denunciou a fome e amava a floresta… Romáchkin ainda 
usava velhos casacos de antes da guerra que precedeu a revolução 
que precedeu a guerra civil – do tempo em que os Romáchkin, 
inofensivos e temerosos, pululavam na terra. Kóstia voltou-se com 
um leve sorriso para sua meia lareira, pois a divisória que separava 
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seu quarto do quarto de Romáchkin, segundo subchefe de depar-
tamento, cortava ao meio a bela lareira de mármore de um salão 
de outrora.

“Maldito Romáchkin, convenhamos, você nunca terá mais do 
que a metade de um quarto, a metade de uma lareira, a metade 
de uma vida humana – e nem mesmo a metade de um olhar 
como esse…”

(O da miniatura, aquela exaltante luzinha azul.)
“Sua metade de existência é de sombra, meu pobre Romáchkin.”
Em duas passadas, Kóstia viu-se no corredor, diante da porta 

do vizinho, em que deu três batidinhas convencionadas. Do outro 
extremo do apartamento vinha um cheiro rançoso de fritura 
misturado a vozes e barulhos de brigas. Uma mulher raivosa, 
certamente magricela, amarga e infeliz, repetia, às voltas com a 
louça: “Então ele disse: Bem, cidadã, vou advertir a diretoria, a 
senhora vai ver, então eu disse, pois bem, cidadão, eu!”. Por uma 
porta aberta, que depois bateu com força, saiu uma explosão de 
choro de criança. A campainha do telefone tocava furiosamente. 
O próprio Romáchkin abriu.

– Olá, Kóstia.
Romáchkin também dispunha de 3 metros de fundo por 

2,75 de largura. Flores de papel, sem nenhuma poeira, subiam 
pela meia lareira. O vermelho-púrpura dos gerânios bordejava 
a janela. Um copo de chá frio descansava sobre a mesa zelosa-
mente coberta com papel branco.

– Não estou atrapalhando? Por acaso você estava lendo?
Os trinta livros alinhavam-se na estante dupla disposta acima 

da cama.

– Não, Kóstia, eu não estava lendo. Estava pensando.
Sozinho, com o casaco abotoado, sentado diante do copo 

de chá, da divisória desbotada na qual se destacavam os quatro 
retratos de homens importantes, Romáchkin pensava… Kós-
tia perguntou-se: “O que ele faz com as mãos nessas horas?”. 
Romáchkin nunca apoiava os cotovelos; geralmente falava com as 
mãos espalmadas nos joelhos; andava com as mãos entrelaçadas; 
às vezes cruzava os braços sobre o peito, erguendo os ombros 
timidamente. Seus ombros lembravam as formas humilhadas 
dos animais de carga.

– No que estava pensando, Romáchkin?
– Na injustiça.
“Assunto vasto. Não vai conseguir esgotá-lo, meu velho. Estra-

nho, faz mais frio aqui do que ao lado.”
– Vim pedir uns livros emprestados – disse Kóstia.
Romáchkin tinha os cabelos bem escovados, rosto amarelo e 

envelhecido, a boca apertada, um olhar insistente mas amedron-
tado, de cor indefinida – aliás, parecia não ter cor nenhuma, 
Romáchkin parecia cinzento. Examinou as prateleiras, refletindo 
por um segundo antes de pegar uma velha brochura.

– Leia isto, Kóstia, são histórias de homens corajosos.
Era o fascículo nº 9 da revista Galés, “órgão da Associação 

de Ex-Forçados e Deportados em Caráter Perpétuo”. Obrigado, 
até logo. Até logo, amigo. – Será que ele se poria novamente a 
pensar, pobre coitado?

Suas duas mesas ficavam exatamente frente a frente dos dois 
lados da divisória. Kóstia sentou-se diante da sua, folheou o 
livro, tentou ler. De vez em quando, levantava os olhos para a 
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miniatura para encontrar com uma certeza benfazeja o misterioso 
alerta dos olhos verde-azulados. Os céus pálidos da primavera, 
sobre os gelos, têm aquela radiância quando os rios se derretem 
no início do degelo, e a terra revive. Romáchkin, em seu deserto 
íntimo ao lado, voltara a se sentar, com a cabeça entre as mãos, 
completamente sozinho, absorto, acreditando que pensava. Tal-
vez estivesse realmente pensando.

 

Fazia muito tempo que Romáchkin vivia às voltas com uma ideia 
penosa. Na função de subchefe no Departamento de Salários 
do Kombinat Moscou-Confecção, ele jamais seria efetivado no 
emprego, por não ser do partido, nem substituído – salvo prisão 
ou falecimento –, uma vez que, dos 117 empregados da divisão 
central que ocupavam das nove às seis horas quarenta escritórios 
acima do Kombinat dos Álcoois, acima do Sindicato das Pele-
terias da Carélia, ao lado da representação das Algodoarias do 
Uzbequistão, só ele conhecia a fundo as dezessete categorias 
de salários e vencimentos, mais os sete modos de remuneração do 
trabalho por peça, as combinações do salário-base com os prêmios 
por produção, a arte das reclassificações e dos aumentos nomi-
nais que não afetam em nada o orçamento global dos salários… 
Diziam-lhe: “Romáchkin, o diretor está lhe pedindo que prepare 
a aplicação da nova circular da Comissão de Planejamento de 
acordo com a circular do Comitê Central de 6 de janeiro, levando 
em conta a decisão da conferência dos trustes do setor têxtil, você 
é capaz?”. Ele era capaz. Seu chefe de escritório, ex-operário do 

setor de quepes, membro do partido desde a primavera anterior, 
não sabia nada: nem mesmo contar, mas dizia-se que era ligado 
ao serviço secreto (vigilância do pessoal técnico e da mão de obra). 
Aquele funcionário falava em tom autoritário: “Entendeu, Romá-
chkin? Para amanhã às cinco horas. Vou participar da reunião da 
diretoria”. Os escritórios ficavam acima do beco São Barnabé, no 
terceiro pátio de um imóvel de tijolos vermelhos e janelas mais lar-
gas do que altas; árvores franzinas, quase mortas pelo entulho de 
uma demolição, formavam sob a janela uma folhagem comovente.

Romáchkin fazia os cálculos; e o resultado era que o aumento 
de 5% do salário-base publicado pelo Comitê Central, aliado a 
reclassificações de trabalhadores da 11ª categoria, transferidos 
para a 10ª e outras, passados da 10ª para a 9ª, a fim de melhorar 
as condições dos menos bem pagos – o que é justo e conforme à 
diretriz do Conselho dos Sindicatos –, levava à redução de 0,5% 
do fundo global dos salários, de acordo com a interpretação mais 
estrita… Ora, os operários das duas manufaturas ganhavam entre 
110 e 120 rublos; o aumento dos aluguéis tornava-se aplicável no 
final do mês. Tristemente, Romáchkin mandou datilografar suas 
conclusões. Refazia essas operações todos os meses, sob diferen-
tes pretextos, atualizava seus quadros explicativos para a conta-
bilidade, esperava chegarem as quinze para as cinco, para lavar 
as mãos, lentamente, cantando baixinho “tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta” 
ou “mmmmm hmm”, como o zumbido de uma abelha melancó-
lica… Jantava depressa no refeitório da empresa, lendo o artigo 
de capa do jornal, que dizia sempre no mesmo tom administrativo 
que estavam avançando, em pleno progresso, em pleno desen-
volvimento, incomparavelmente, vitoriosamente, apesar de tudo, 
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para a grandeza da República e a felicidade das massas laboriosas, 
e a prova eram as 210 fábricas abertas em um ano, o estrondoso 
sucesso da estocagem de cereais e…

“Mas eu”, disse a si mesmo Romáchkin certo dia, engolindo 
a última colherada de sêmola fria, “eu arrocho os miseráveis”.

Os números comprovavam. Ele perdeu a tranquilidade. Todo 
o mal provém do fato de pensarmos, ou melhor, do fato de haver 
em nós um ser que pensa à nossa revelia e depois, de repente, 
no silêncio do cérebro emite uma frasezinha ácida, insuportável, 
depois da qual já não conseguimos viver como antes. Romách-
kin ficou aterrorizado com aquela dupla descoberta: ele pensava 
e os jornais mentiam. Passou noites refazendo em casa cálculos 
complicados, comparando bilhões de rublos-mercadoria com 
bilhões de rublos nominais, e toneladas de trigo com multidões 
de seres humanos. Folheou os dicionários das bibliotecas, indo 
aos verbetes “Obsessão”, “Mania”, “Loucura”, “Alienação men-
tal”, “Paranoia”, “Esquizofrenia”, e concluiu que não era nem 
paranoico, nem ciclotímico, nem esquizofrênico, nem neurótico, 
no máximo acometido, em baixo grau, por depressão histérico-  
-maníaca. Isso se traduzia numa obsessão por números, na propen-
são a detectar mentira em todas as coisas, numa ideia quase fixa 
que ele temia nomear, a tal ponto ela era sagrada, dominando os 
transtornos do espírito, devastando as mentiras – uma ideia que 
era preciso ter sempre presente para não se tornar mais do que um 
pobre patife, sub-homem pago para roer o pão dos outros, craca 
aninhada na construção de tijolos do Kombinat… A justiça estava 
no Evangelho, mas o Evangelho era superstição feudal e pré-feu-
dal; a justiça certamente estava em Marx, embora Romáchkin não 

a conseguisse encontrar; estava na revolução, velava no mausoléu 
de Lênin, iluminava a fronte embalsamada de um Lênin rosado e 
lívido, deitado sob o vidro e protegido por sentinelas imóveis: na 
verdade eles protegiam a justiça eterna.

Romáchkin foi consultar um médico do dispensário neuro-
psiquiátrico em Khamóvniki, que lhe disse:

– Reflexos excelentes, nada a temer, cidadão. Como é a vida 
sexual?

– Pouca, apenas ocasional – disse Romáchkin, corando.
– Recomendo-lhe o coito duas vezes por mês, pelo menos – 

disse o médico, secamente – e, quanto à ideia de justiça, não se 
atormente, é uma ideia social positiva resultante da sublimação 
do egoísmo primordial e do recalcamento dos instintos indi-
vidualistas; é convocada a desempenhar papel importante no 
período de transição para o socialismo… Macha, mande entrar 
o próximo. Seu número, cidadão?

O próximo já ia entrando, com o número entre os dedos, 
dedos de papel, agitados pelo vento interior. Um ser desfigurado 
por um riso animal. O homem de jaleco branco, o médico, desa-
pareceu por trás do biombo. Como seria seu rosto? Romáchkin já 
não lembrava. Satisfeito com a consulta, brincou consigo mesmo: 
“Doente é você, cidadão doutor… Sublimação primordial, essa 
é boa! Você nunca entendeu nada de justiça, cidadão”.

Ele saiu mais forte dessa crise: esclarecido. A recomendação 
de higiene sexual levou-o uma vez, em meio a duvidosa escu-
ridão, a um banco do bulevar Trúbnoi, por onde perambulam 
jovens embriagadas e maquiadas que, com voz pastosa, pedem 
um cigarro… Romáchkin não fumava.
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– Sinto muito, senhorita – ele disse, acreditando dar a essas 
palavras um tom provocante.

A moça tirou do bolso um cigarro, que ela acendeu lenta-
mente, para mostrar suas unhas pintadas, seu belo perfil – e veio 
colar-se inteira nele:

– Está carente?
Ele fez que sim.
– Vamos para o outro banco, ali em frente, fica mais longe da 

luz, você vai ver o que eu sei fazer… Três rublos, hein?
A ideia de miséria e de injustiça abateu Romáchkin; no en-

tanto, qual a relação entre essas ideias, aquela moça, ele e a 
higiene sexual? Calou-se, vislumbrando uma relação incontes-
tável, tênue como os raios prateados que, em noites límpidas, 
ligam as estrelas umas às outras.

– Cinco rublos e levo você para minha casa – disse a moça. – 
Pagamento adiantado, meu querido, é a regra.

Ele ficou satisfeito por haver uma regra naquele tipo de negócio. 
A moça o conduziu a um casebre que, à luz do luar, era espremido 
por um prédio quadrado de oito andares de escritórios. Chamada 
por batidas discretas nos vidros de uma janela, uma pobre mulher 
saiu ao encontro deles, estreitando um xale sobre o peito magro.

– Está agradável – disse ela –, tem um pouco de luz. Não 
precisa ter pressa, Katiúchenka, vou ficar bem, fumando um 
pouquinho enquanto espero vocês. Não acorde a menina, ela 
está dormindo no canto da cama.

Para não acordar a menina, deitaram-se no chão, à luz de 
uma vela, num acolchoado tirado da cama em que dormia, de 
boca aberta, uma criança morena.

– Trate de não gritar, querido – disse a moça, entreabrindo as 
roupas e mostrando uma carne desbotada, meio morna.

Em torno deles, desde o teto sujo até os cantos atravancados, 
tudo era sórdido. A iniquidade trespassava Romáchkin tal qual 
um frio que chega até os ossos. Iníquo, também ele, animal iníquo: 
a iniquidade, através dele, espojava-se sobre uma moça miserá-
vel e lívida. A iniquidade preencheu o amplo silêncio no qual ele 
mergulhava com vil furor. Naquele momento nasceu nele outra 
ideia, débil, longínqua, hesitando vir à tona. Assim surge de solo 
vulcânico uma labareda minúscula que, no entanto, revela que a 
terra vai tremer, rachar, explodir sob o impulso infernal das lavas.

Em seguida a moça e ele voltaram para o bulevar. Contente, 
a moça tagarelava.

– Preciso encontrar mais alguém hoje. Não é fácil. Ontem 
fiquei até de madrugada para encontrar um bêbado que já não 
tinha exatamente os 3 rublos, imagine. Praga! Estamos passando 
fome, os homens já não pensam em fazer amor.

Romáchkin assentiu educadamente, ocupado em acompanhar 
em si mesmo os movimentos da pequena labareda que surgira.

– É verdade, as necessidades sexuais são influenciadas pela 
alimentação…

Agora confiante, a moça falou do que acontecia no campo.
– Eu venho da aldeia, ah, praga!
Praga devia ser sua palavra favorita, dizia-a tranquilamente, 

lançando ora uma lufada de fumaça para a frente, ora um fino 
jato de saliva para o lado.

– Acabaram-se os cavalos, praga! O que será de nós agora? Pri-
meiro, pegaram os mais belos animais para a empresa coletiva; 
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depois a cooperativa do setor negou forragem para os que ainda 
restavam aos camponeses, aos resistentes… Aliás, na verdade já 
não havia forragem, o exército requisitara os últimos estoques. Os 
velhos, lembrando-se das fomes de outrora, deram aos animais o 
choupo dos telhados, lavado pelas neves, ressecado pelo sol, ali-
mento de matar, pobres animais! Praga! Os animais davam pena, 
com olhos suplicantes, línguas de fora, costelas rasgando a pele, 
imagine que se formavam feridas, as articulações inchadas e mon-
tes de pequenos abscessos debaixo do ventre, na espinha, cheios 
de vermes por dentro, fervilhando em pus, sangue, em carne viva 
– apodreciam vivos, os pobres animais –, à noite era preciso colo-
car-lhes barrigueiras para mantê-los pendurados, caso contrário 
não teriam força para se levantar de manhã. Deixavam-nos 
perambular pelos currais e eles lambiam a madeira das cercas, 
mordiscavam a terra para encontrar hastezinhas de capim… Na 
nossa terra, sabe, temos mais apego ao cavalo do que ao filho. 
Sempre temos filhos demais para alimentar, os filhos sempre vêm 
quando não queremos, você acha que eu precisava vir ao mundo? 
Cavalos nunca são suficientes para o trabalho da terra, havendo 
cavalos as crianças podem viver, um homem sem cavalo deixa de 
ser homem, não é mesmo? Já não há um lar, só há fome, só há 
morte… Bom, os cavalos estavam acabando, não havia o que fazer. 
Os velhos se reuniram. Eu estava num canto, perto do fogão, havia 
um pequeno lampião em cima da mesa, eu tinha que espevitar a 
mecha o tempo todo, como fazia fumaça aquele lampião. O que 
fazer para salvar os animais? Os velhos já não tinham voz, toda 
aquela desgraça os transtornava. Finalmente meu pai disse, e ele 
estava com uma cara horrível, a boca toda escura: “Nada mais a 

fazer. Temos que abater os animais, assim eles deixarão de sofrer. 
O couro sempre pode ser útil. Nós ou vamos morrer ou não, ao 
deus-dará”… Ninguém disse mais nada, foi um silêncio tão grande 
que eu ouvia as baratas se mexerem sob os tijolos quentes do fogão. 
O velho levantou-se pesadamente. “Vou indo”, ele disse. Pegou o 
machado debaixo do banco. Minha mãe se lançou para ele: “Níkon 
Níkonitch, tenha pena…”. O velho é que dava pena, com sua pobre 
cara de assassino. “Cale-se, mulher”, ele disse. E para mim: “Venha, 
minha filha, ilumine para nós”. Peguei o lampião. A cocheira era 
do outro lado da casa, quando à noite o animal se mexia nós ouvía-
mos. Era reconfortante. O animal nos viu entrar com a luz, olhou-
-nos como um homem doente, triste, olhos molhados, mal 
voltando a cabeça porque já não tinha força nenhuma. Meu pai 
escondia o machado, pois o animal teria entendido, com certeza. 
Meu pai aproximou-se dele, deu-lhe uns tapinhas na bochecha. E 
disse: “É um animal valente, minha Morena. Não foi por minha 
culpa que você sofreu. Que Deus me perdoe”. Mal ele acabou de 
falar, Morena já estava com o crânio rachado. “Lave o machado”, 
meu pai me disse. Lá ficamos, miseráveis… Como chorei aquela 
noite, lá fora, porque eu apanharia se me vissem chorando em casa, 
acho que todos na aldeia se esconderam para chorar…

Romáchkin deu mais 50 copeques para a moça. Ela então 
quis beijá-lo na boca, “você vai ver como, querido”, mas ele disse 
“não, obrigado” humildemente e se foi, sob as árvores escuras, 
com os ombros caídos.

Todas as noites da vida se pareciam, igualmente vazias. Romá-
chkin vagueava um pouco ao sair do escritório, de cooperativa 
em cooperativa, em meio a uma multidão de errantes como ele. 
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As prateleiras das lojas estavam cheias de caixas, mas, para evitar 
qualquer mal-entendido, os vendedores colocavam nelas avisos 
manuscritos: CaixaS vaziaS. Gráficos indicavam, no entanto, a 
curva ascendente das vendas de uma semana para outra. Romách-
kin comprou cogumelos em conserva e tomou lugar numa fila que 
se formava para comprar salame. Por uma rua relativamente ilu-
minada, ele chegou à esquina de uma outra, escura, e enveredou 
por ela. Anúncios luminosos, eles mesmos invisíveis, projetavam 
no fundo uma auréola de fogueira. De repente, vozes inflamadas 
encheram a escuridão. Romáchkin se deteve. Uma voz brutal 
de homem extinguiu-se num burburinho, elevou-se uma voz de 
mulher, rápida e veemente, insultando traidores, sabotadores, 
feras de aparência humana, agentes do estrangeiro, vermes. A 
afronta jorrava na escuridão, de um alto-falante esquecido num 
escritório vazio. Era assustadora a cólera daquela voz sem rosto, 
nas trevas do escritório, naquela solidão, sob o clarão vermelho 
estagnado no fundo da rua. Romáchkin foi tomado por um frio 
enorme. A voz de mulher clamava: “Em nome das 4 mil operá-
rias…”. No cérebro de Romáchkin, o eco repetiu passivamente: 
Em nome das 4 mil operárias da fábrica… Assim, 4 mil mulheres 
de todas as idades – e as havia comoventes, envelhecidas muito 
cedo (por quê?), bonitas, inacessíveis, apenas sonhadas – fize-
ram-se presentes nele por um momento fugaz e todas gritavam: 
“Reivindicamos a pena de morte para esses cães vis! Nenhuma 
piedade!” (Será possível, mulheres? – respondia-lhes Romá chkin 
severamente –, nenhuma piedade? Todos nós, vocês e eu, precisa-
mos tanto de piedade…), “Que sejam fuzilados!”. As assembleias 
de fábrica continuavam durante o julgamento de engenheiros – ou 

de economistas, ou de diretores de abastecimento, ou de velhos 
bolcheviques, quem seria julgado desta vez? Vinte passos adiante, 
Romáchkin parou de novo, agora diante de uma janela, iluminada. 
Através das cortinas via uma mesa servida, chá, pratos, mãos, nada 
além de mãos sobre a toalha de oleado xadrez: uma mão gorda 
que segurava um garfo, uma mão cinzenta adormecida, uma mão 
de criança… No aposento, um alto-falante lançava sobre aquelas 
mãos o clamor das assembleias, que sejam fuzilados, que sejam 
fuzilados, que sejam fuzilados… Quem? Não importa. Por quê?

Porque a angústia e o sofrimento estavam por toda parte mistu-
rados a um inexplicável triunfo incansavelmente proclamado pelos 
jornais. “Boa noite, camarada Romáchkin. Sabe, negaram os pas-
saportes para Marfa e o marido porque foram privados do direito 
de voto como artesãos estabelecidos por conta própria. Sabe, o 
velho Búkin está preso, dizem que escondia dólares recebidos do 
irmão que é dentista em Riga… E o engenheiro perdeu o emprego, 
suspeito de sabotagem. Sabe, vai haver um novo expurgo dos fun-
cionários, prepare-se, ouvi dizer no comitê da casa que seu pai 
era oficial…” – “Não é verdade”, disse Romáchkin, sufocado, “ele 
só foi sargento durante a guerra imperialista, ele era contador…”. 
(Mas, como aquele contador bem-pensante pertencera à União 
do Povo Russo, Romáchkin não tinha a consciência completa-
mente tranquila.) “Trate de arranjar testemunhos, dizem que as 
comissões serão severas… Dizem que há problemas na região de 
Smolensk; acabou-se o trigo – “Eu sei, eu sei… Venha jogar damas, 
Piotr Petróvitch…”. O vizinho entrava no quarto de Romáchkin, 
punha-se a explicar em voz baixa seu infortúnio pessoal: a mulher 
fora casada em primeiras núpcias com um comerciante e corria o 
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risco de não conseguir a renovação de seu passaporte para Mos-
cou: “Eles nos dão três dias para partir, camarada Romáchkin, 
a mais de 100 quilômetros, mas então quem consegue o passa-
porte?”. E sendo assim a filha dele não poderia entrar no Insti-
tuto das Florestas. O machado, dourado pelo reflexo do lampião, 
abatia-se sobre o crânio de um cavalo de olhos humanos, vozes 
enfurecidas em meio às trevas avermelhadas reclamavam fuzilados, 
multidões enchiam as estações aguardando quase sem esperança 
trens que corriam pelo mapa rumo ao último trigo, às últimas 
carnes, aos supremos expedientes; uma moça do bulevar Trúbnoi 
deitava-se, escancarada, num catre, perto de uma menina ador-
mecida, cor-de-rosa como um porquinho, pura como um serzinho 
marcado por Herodes, e a moça era cara, 5 rublos, um dia de tra-
balho – seria preciso encontrar testemunhos, de fato, para passar 
pela depuração, a nova tabela de aluguéis entrará em vigor? Se em 
tudo isso não houvesse um erro imenso, alguma culpa sem limi-
tes, alguma maldade oculta, seria porque uma espécie de loucura 
soprava sobre todas as cabeças. Terminada a partida de damas, 
Piotr Petróvitch se foi, ruminando suas preocupações: “A mais 
grave, a questão do passaporte interno…”. Romáchkin desfez 
a cama, despiu-se, enxaguou a boca, deitou-se. O lampião elé-
trico queimava à sua cabeceira, a toalha era branca, os retratos 
mudos, dez horas. Antes de adormecer ele percorria atentamente 
os jornais do dia. O rosto do Chefe ocupava um terço da primeira 
página, tal como duas ou três vezes por semana, enquadrado por 
um discurso de sete colunas: Nossas realizações econômicas… Pro-
digiosas! Somos o povo eleito, feliz entre todos, invejado pelo Oci-
dente condenado às crises, ao desemprego, às lutas de classes, às 

guerras; nosso bem-estar cresce dia a dia, os salários, em conse-
quência da emulação socialista das brigadas de choque, acusam 
um aumento de 12% em relação ao ano passado; está na hora de 
estabilizá-los, uma vez que o rendimento da produção aumentou 
apenas 11%. Pobres dos céticos, das pessoas de pouca fé, dos que 
nutrem secretamente no coração a serpente venenosa da oposição! 
Era o que estava dito em períodos ásperos, numerados 1, 2, 3, 4, 5; 
numeradas também eram as cinco condições (cumpridas) da rea-
lização do socialismo; numerados os seis mandamentos do traba-
lho; numeradas as quatro razões da certeza histórica… Romáchkin, 
não acreditando em seus sentidos, perscrutou com olhar arguto 
os 12% de aumento dos salários. A esse aumento do salário nomi-
nal correspondia uma redução tripla – no mínimo – dos salários 
reais, por depreciação do papel -moeda e aumento dos preços… 
Mas, a esse respeito, o Chefe, em sua peroração, fazia uma alusão 
escarnecedora aos especialistas desonestos do Comissariado de 
Finanças, prometendo-lhes castigo exemplar. “Aplausos vigorosos. 
Os assistentes levantam-se e aclamam demoradamente o orador. 
Salvas de gritos: Viva nosso Chefe inabalável! Viva nosso genial 
Timoneiro! Viva o Politburo! Viva o partido! A ovação recomeça. 
Várias vozes: Viva a Segurança Geral! Explosão de aplausos!”

Romáchkin, insondavelmente triste, pensou: “Como ele 
mente”, e assustou-se com a própria audácia. Felizmente, nin-
guém podia ouvi-lo pensar; o quarto estava vazio; alguém saiu 
do banheiro e caminhava pelo corredor arrastando os chine-
los, decerto o velho Schlem, que sofre do intestino; uma máquina 
de costura ronronava baixinho; antes de dormir, o casal que 
morava do outro lado do corredor brigava usando pequenas frases 
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sibilantes e leves chibatadas. Adivinhava-se que o homem belis-
cava a mulher, torcia-lhe os cabelos lentamente, fazendo-a pôr-se 
de joelhos para lhe bater nos lábios com as costas da mão; todo 
o corredor sabia, tinham sido denunciados, mas eles negavam, 
reduzidos a se atormentar um ao outro abafando os ruídos, e 
depois se possuíam, com ajustes silenciosos de animais pruden-
tes. E as pessoas que escutavam à porta não ouviam quase nada, 
mas adivinhavam tudo. Vinte e duas pessoas habitavam os seis 
quartos e o reduto sem janelas do fundo: todas reconhecíveis por 
seus mais furtivos ruídos no silêncio noturno. Romáchkin apagou 
a luz. A fraca luminosidade de uma luminária da rua, atraves-
sando as cortinas, desenhou no teto as figuras costumeiras. Varia-
vam de um dia para outro, com monotonia. O perfil compacto 
do Chefe sobrepôs-se na penumbra aos contornos do homem 
que, no quarto vizinho, esbofeteava sem ruído a mulher ajoelhada. 
Será que algum dia ela, a vítima, se furtaria àquela possessão? Será 
que nos furtaremos à mentira? Responsável, aquele que mentia 
na cara de um povo inteiro como se o espancasse. A ideia terrível 
que até aquele instante amadurecera em regiões obscuras de uma 
consciência, temendo a si mesma, fingindo ignorar-se, empenhan-
do-se em se desfigurar diante do espelho interior, desmascarou-se. 
É assim que o raio faz aparecer, na noite, a paisagem de árvores 
retorcidas por cima dos precipícios. Romáchkin teve o sentimento 
quase visual de uma revelação. Enxergava o culpado. Uma chama 
transparente invadiu-lhe a alma. Não imaginou que aquele conhe-
cimento pudesse ser vão. A partir de então o possuiria, guiaria seu 
cérebro, seus olhos, seus passos, suas mãos. Adormeceu, de olhos 
abertos, suspenso entre a exaltação e o medo.

Ora de manhã, antes do horário do escritório, ora no fim da 
tarde, terminado o trabalho, Romáchkin frequentava o Grande 
Mercado. Vários milhares de homens formavam ali, desde o ama-
nhecer até a noite, uma multidão estagnada, que se poderia acre-
ditar imóvel, tão pacientes e prudentes eram seus deslocamentos. 
Cores dispersas, rostos, objetos, tudo ali soçobrava na grisalha uni-
forme do chão batido, lamacento, nunca completamente seco; a 
miséria imprimia em cada criatura sua marca esmagadora. Trans-
parecia nos olhares desafiadores das comadres encapuchadas de 
lã ou chita, nas faces terrosas de soldados que já não deviam ser 
soldados de verdade embora ainda vestissem vagos uniformes 
desbaratados, no tecido gasto dos sobretudos, nas mãos que ofe-
reciam mercadorias imprevistas: uma luva samoieda de pele de 
rena orlada de franjas vermelhas e verdes, forrada por dentro: “É 
macia como pluma, cidadã, apalpe, por favor”, luva única, aquele 
dia mercadoria única de uma ladrazinha calmuca. Era difícil dis-
tinguir vendedores de fregueses, uns e outros parados no lugar 
ou rodando a passos lentos uns em torno dos outros. “Relógio, 
relógio, um bom relógio Cyma, quer?” O Cyma não funcionava 
mais do que sete minutos. “Ouça que belo movimento, cidadão!”, 
tempo para o vendedor embolsar 50 rublos e ir embora. Um 
suéter de gola puída, remendado na cintura, quero 10 rublos, é 
dado. Não é verdade que ainda esteja impregnado pelo suor de 
um tifoso, é o cheiro da mala, cidadão. “Chá, autêntico, chá das 
caravanas, tchai, tchai”, o chinês vesgo cantarola, sem parar, as 
sílabas encantatórias olhando as pessoas bem de perto, e passa; a 
qualquer relance de cumplicidade, ele tira parcialmente da manga 
o minúsculo pacotinho cúbico de chá Kuznetsov de antigamente, 


