


Sobre O homem que amava os cachorros

Frei Betto

Esta premiadíssima obra do cubano Leonardo Padura, traduzida para vários idiomas, é

e não é uma fi cção. Aborda um fato real: após cumprir pena pelo assassinato de Leon

Trotski na Cidade do México, Ramón Mercader refugia-se em Cuba.

Padura narra a trajetória do homem que nunca falou e que, como militante comunista,

recebeu, a tarefa de eliminar Trotski. Descreve sua adesão ao Partido Comunista

espanhol, o treinamento em Moscou, as mudanças de identidade e os artifícios para ser

aceito na intimidade do líder soviético.

Este romance é como um espelho retrovisor, que permite ao leitor mirar, com olhos

críticos, as contradições do socialismo e por que a morte de Trotski, decidida por Joseph

Stalin, contribuiu para a queda do Muro de Berlim e o desaparecimento da União

Soviética.

Mesmo para quem não se interessa pelos fatos históricos subjacentes à narrativa de

Padura, sua escrita impele a uma tensão permanente em torno dos preparativos para a

realização de um crime de repercussão mundial. São três histórias que se entrecruzam e

têm como cenário União Soviética, Espanha, Turquia, França, México e Cuba.

O homem que amava os cachorros é uma primorosa obra literária, impactante, que

retrata as contradições das utopias libertárias que moveram o século XX e expõe os

dilemas do mundo em que vivemos.



Sobre O homem que amava os cachorros

Em uma praia de Havana, dois cães medeiam o improvável encontro entre um escritor

frustrado, um misterioso estrangeiro e a História. Reconstruindo as trajetórias do líder

soviético Leon Trotski e de seu assassino, o militante espanhol Ramón Mercader, O

homem que amava os cachorros conduz o leitor pelos impasses da grande utopia

revolucionária do século XX e por seus desdobramentos em nosso tempo. Um romance

épico e universal, magistralmente escrito.

“Leonardo Padura confirma seu status como o melhor escritor de ficção policial em

língua espanhola, um digno sucessor de Manuel Vázquez Montalbán.” – The Times

“Um excelente romance sobre a condição humana e sobre nosso mundo, que vai além

da história narrada.” – El Mundo

“Melhor romance histórico do ano e um dos melhores romances noirs sobre o século

XX.” – Lire

“Um romance magnífico. É crítico sem recorrer a fanatismos e tem grande densidade

humana e intenso dinamismo narrativo.” – La Vanguardia

“Este é um livro construído sobre as ruínas de um sonho.” – L’Humanité



Sobre o autor

Nascido em Havana em 1955, Leonardo Padura Fuentes é pós-graduado em Literatura

Hispano-Americana, romancista, ensaísta, jornalista e autor de roteiros para cinema.

Ganhou reconhecimento internacional com uma série de romances policiais estrelada

pelo detetive Mario Conde, mas foi com O homem que amava os cachorros, publicado

originalmente em 2009, que se consolidou definitivamente no mundo literário. Traduzida

para vários países (como Espanha, Portugal, França, Estados Unidos e Alemanha), esta

obra é resultado de mais de cinco anos de rigorosa pesquisa histórica e recebeu diversos

prêmios internacionais – Prix Initiales (França, 2011), Prix Roger Caillois (França, 2011),

Premio de la Critica (Cuba, 2011), XXII Prix Carbet de la Caraïbe (2011) e V Premio

Francesco Gelmi di Caporiacco (Itália, 2010). Em 2012, Padura recebeu ainda o Premio

Nacional de Literatura de Cuba pelo conjunto de sua obra.
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PREFÁCIO
Um thriller histórico

Gilberto Maringoni

[a]

I

Este é um livro de ficção que conta fatos acontecidos.

Os personagens tiveram existência real e são apresentados com seus nomes

verdadeiros. Trata do isolamento, da perseguição e do assassinato de Leon Trotski (1879-

1940), um dos principais líderes da Revolução Russa, por parte de agentes de Joseph Stalin

(1879-1953), secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Não é uma tese,

mas evidencia ideias que são objeto de encarniçados debates há pelo menos sete décadas.

Os principais protagonistas enfrentaram dilemas muito além de sua vida particular.

Encarnaram o complicado choque de tensões políticas, sociais e culturais de um período

que vai da Revolução Russa de 1917 até os primeiros meses da Segunda Guerra Mundial

(1940). Nesse intervalo de pouco mais de vinte anos, a atual configuração do mundo foi

traçada.

Os eventos são conhecidos e já geraram uma quantidade oceânica de testemunhos,

reflexões, reportagens, análises e digressões teóricas de variados tipos. Há muita coisa na

internet e alguns bons documentários no portal YouTube. E pelo menos duas obras

ficcionais merecem menção. A primeira é o filme O assassinato de Trotski (1972), de Joseph

Losey, com Richard Burton no papel principal e Alain Delon como Ramón Mercader, seu

algoz. A outra é o livro A segunda morte de Ramón Mercader (1969), de Jorge Semprún,

escritor e ex-dirigente do Partido Comunista espanhol.

II

O narrador fictício deste O homem que amava os cachorros, Iván Cárdenas Maturell,

num dos capítulos iniciais, tira de sua mochila um livro de Raymond Chandler (1888-1959),

que carregara consigo para a praia. Em seguida, começa a falar de sua predileção pelo

autor, que, entre outros, elevara o romance policial ao patamar de literatura séria. Um

dos contos daquele volume tem por título “O homem que gostava de cachorros”

[b]

.

Chandler publicou o conto originalmente em 1936, na revista Black Mask, impressa em

papel barato e marcada por capas que exibiam tipos mal encarados, pistolas flamejantes e

moças de generosas curvas. O conto não é o melhor do criador do detetive Philip

Marlowe, mas já demonstra sua maestria na produção de altas doses de tensão, diálogos

velozes e descrições telegráficas. A violenta história mencionada pelo personagem de



Leonardo Padura exibe um assassino profissional com uma exagerada predileção cinófila.

Tal citação do autor cubano não é gratuita. As duas figuras centrais da trama que se

inicia nas próximas páginas têm a mesma preferência. E Padura, ele próprio um competente

autor de romances policiais, parece render homenagem a um dos mestres da narrativa

contemporânea. Exibe, como Chandler e seus contemporâneos, uma escrita seca, daquelas

capazes de segurar o leitor pelo fígado.

Poderíamos chamar esta obra de “thriller histórico”. Nela, a costura narrativa se

impõe sobre suas demais qualidades. Embora enfrentamentos políticos emanem de cada

linha, suas páginas extraem dessas características dois dramas humanos sufocantes,

construídos paulatina e concomitantemente entre si, ao longo dos anos 1920-1930.

Mas Padura não fala apenas de uma perseguição que se arrastou por metade do

planeta. Há um terceiro tempo, no qual o autor reflete a partir de e sobre Cuba, entre

os anos 1970 e 2000. Aqui entram dificuldades econômicas, questões de comportamento,

êxitos e insuficiências de uma revolução tropical e “daquele sonho tão cubano e tão

insular de sair da ilha”.

Narrativa e argumento se completam. Versado nas artes do jornalismo e revelando-se

um paciente historiador, o autor empreendeu uma exaustiva apuração de eventos, tempos,

deslocamentos, opções, hesitações e decisões que embalaram os protagonistas, além de

indiretamente se colocar como personagem. Se o leitor conhecer os fatos narrados,

tanto melhor. Caso conheça apenas superficialmente o assunto, não há problema. A

construção estética de cada figura supre eventuais lacunas históricas que alguém possa

ter.

Este não é um livro apenas para iniciados nos incontáveis conflitos da esquerda.

Antes de tudo, é um livro para quem gosta de boas histórias.

III

Liev Davidovitch Bronstein e Jaime Ramón Mercader del Río Hernández amavam os

cachorros. O primeiro ficaria conhecido como Leon Trotski, um dos principais líderes e

teóricos da Revolução Russa e organizador do Exército Vermelho. O segundo foi

celebrizado como Jacques Mornard Vandendreschs, ou Ramón Mercader (1913-1978).

Comunista e combatente na Guerra Civil Espanhola (1936-1939), Mercader tornou-se

agente de elite da Narodnyy Komissariat Vnutrennikh Del (NKVD), ou Comissariado do

Povo para Assuntos Internos. Em bom português, a polícia política do Estado soviético. O

encontro desses dois homens resultou num dos mais brutais e emblemáticos crimes

políticos do século XX.

Há um terceiro ator no proscênio, quase invisível ao longo dos capítulos. Trata-se de

Iossif Vissarionovitch Djugashvili, que entraria para a história com o nome de Joseph

Stalin e seria, por três décadas, o senhor absoluto da União Soviética, além de principal

líder do que se convencionou chamar de movimento comunista internacional.

O planejamento do assassinato de Trotski envolveu o alto comando do Estado

soviético e uma intrincada operação secreta. Pavel Anatolievich Sudoplatov (1907-1996),



chefe do departamento de missões especiais da NKVD e responsável por dirigir a ação,

relata em suas memórias uma reunião da qual participou no Kremlin, em março de 1939.

Estavam presentes Stalin, Lavrenti Beria (1899-1953), o temido chefe da NKVD, e

Sudoplatov. A certa altura, o secretário-geral pede a palavra: “Trotski deve ser

eliminado dentro de um ano, antes que a guerra inevitavelmente seja deflagrada”

[1]

.

Para Sudoplatov, “Trotski e seus seguidores eram um desafio significativo para a União

Soviética, competindo conosco para ver quem seria a vanguarda da revolução

mundial”

[2]

.

As palavras do ex-chefe de missões especiais da NKVD parecem um tanto exageradas, se

olharmos as dimensões efetivas do trotskismo à época. A IV Internacional, articulação

lançada em 1935 para se contrapor à “linha justa” emanada de Moscou, fracassara

[3]

. A

liderança de Trotski não ganhara as massas e era reconhecida apenas por pequenos

círculos intelectuais. A grande imprensa dos Estados Unidos abria espaço para Trotski na

esperança de vê-lo atacando a União Soviética.

Isaac Deutscher, o principal biógrafo do ex-comandante do Exército Vermelho e um

assumido simpatizante de suas convicções, lembra que em momento algum ele cedeu a tal

tentação: “Sob esses aspectos – o de que a União Soviética, por mais ‘burocraticamente

deformada’ que estivesse, continuava sendo um Estado dos trabalhadores – Trotski era

inflexível”

[4]

. Mais precisamente, o líder exilado declarou, em 1937, o seguinte: “A União

Soviética é uma sociedade intermediária entre o capitalismo e o socialismo, na qual [...] as

forças produtivas ainda são insuficientes para dar à propriedade do Estado um caráter

socialista”

[5]

.

Sua capacidade de articulação estava emparedada pela perseguição da qual ele e seus

seguidores eram vítimas e pela crescente influência da União Soviética entre os partidos

comunistas de todo o mundo. O historiador inglês Eric Hobsbawm assinalou que, nessa

época, “ser um social-revolucionário cada vez mais significava ser um seguidor de Lenin e

da Revolução de Outubro, e cada vez mais um membro ou seguidor de algum partido

comunista alinhado com Moscou”

[6]

.

Assim, o assassinato de Trotski revela-se um erro ainda mais brutal quando se percebe

que o oponente dispunha de poucas forças para seguir lutando.

Não se tratava de um acerto de contas individual. Entre Trotski e Stalin, a contenda

estava longe de ser pessoal. Deutsher recorda: “Era como se um imenso conflito

histórico tivesse se transformado numa controvérsia e num feudo entre dois homens”

[7]

.

Avaliar que Stalin, Trotski e Ramón Mercader eram fanáticos a serviço de causas

autoritárias pode ser cômodo. Porém, é a melhor maneira de se interditar qualquer

análise. Fanatismos não se discutem, pois encerram em si mesmos um diagnóstico. Adotar o

discurso de que se estaria diante de um grande mal e de que o criador do Exército

Vermelho teria sido vítima dessa anomalia leva as reflexões para o terreno da moral. E,

no terreno da moral, o imoral deve ser eliminado e ponto. Cortem-se as ervas daninhas,

e a vida social pode florescer vigorosa e tranquila.



IV

Os anos 1920-1930 foram tempos em que a história se abriu para a disputa de distintos

projetos sociais, marcada por um cruzamento de processos históricos que incluíam a crise

terminal de quatro grandes impérios – o britânico, o austro-húngaro, o otomano e o

russo –, uma guerra fratricida em território europeu (1914-1918), a chegada de uma nova

potência hegemônica na cena mundial (os Estados Unidos) e uma hecatombe econômica

no centro do sistema, a partir de 1929. É nesse cenário que se deflagra a Revolução Russa

e que o Estado soviético tenta se firmar.

Na década seguinte, a ascensão do nazifascismo e a iminência de uma agressão militar à

União Soviética – que acaba se concretizando a partir de 1941– se combinam com uma

escalada repressiva interna, que levaria à execução de milhares de militantes, a um

número de prisões que excederia a casa do milhão e à montagem de uma situação que não

admitia dissidências.

É nesse quadro que se moldam e se solidificam as personalidades políticas de militantes

comunistas em todo o planeta, que devotariam a vida à causa da revolução mundial. Uma

opção que levará incontáveis ativistas a suplícios indizíveis, em condições de

clandestinidade, tortura e morte pelas mãos da direita na Europa, nas Américas e na Ásia.

Nesses enfrentamentos, muitas vezes as nuances políticas seriam apagadas entre

defensores de ideias semelhantes, e as opções políticas deveriam ser claras e inequívocas.

No interior de cada lado – esquerda e direita –, dissidências eram quase uma heresia.

Do lado da Revolução, Trotski se tornaria o mais destacado dos hereges.

V

A Rússia pós-Primeira Guerra Mundial e que adentrava nos primeiros anos de governo

revolucionário tinha sua economia destroçada. O sistema de transportes estava

arruinado e o abastecimento urbano entrara em colapso. No campo, a fome era endêmica,

e apenas em 1927 a produção agrícola voltaria aos patamares de 1914. Entre 1921 e 1922,

cerca de 5 milhões de pessoas morreram por falta de comida. Três anos de guerra civil e 21

ataques por parte de forças armadas francesas, alemãs, japonesas, norte-americanas e

tchecas se somaram ao que restava do exército czarista. O objetivo era derrubar o novo

poder.

Planejada para ser a deflagradora da luta pelo socialismo no mundo, a Revolução

Russa estava isolada internacionalmente dentro de uma Europa dominada pelo

conservadorismo.

Através de uma série de iniciativas urgentes e defensivas – como a Nova Política

Econômica (NEP) –, o governo fez concessões à iniciativa privada e buscou

desesperadamente estabilizar seu domínio sobre o território. Apenas em 1922, cinco anos

após a tomada do Palácio de Inverno, o poder soviético começou a se estabilizar. Os anos

seguintes foram dedicados a aumentar a produção agrícola e combater o cerco externo.

Embora o impacto da Revolução tivesse sido significativo nos movimentos sociais de todo



o mundo, a repressão militar por parte da direita sufocou todas as iniciativas

transformadoras.

Como lembra Eric Hobsbawm, “A revolução mundial, que justificou a decisão de Lenin

de entregar a Rússia ao socialismo, não ocorreu, e, com isso, a Rússia soviética foi

comprometida, por uma geração, com um isolamento empobrecido e atrasado”

[8]

.

A partir da morte de seu principal líder, em 1924, os conflitos internos no partido e

no governo conheceram um espetacular aumento de voltagem. Em pauta estava a

pergunta clássica, que dava título ao livro publicado por Lenin em 1902: o que fazer?

VI

Stalin assumiu naquele mesmo 1924 o controle do Partido Comunista da União Soviética,

que então governava uma federação de nacionalidades de 140 milhões de habitantes.

A ascensão de Stalin não se deu por meio de um golpe de mão ou pela formação de

maiorias artificiais. Aquele que, anos mais tarde, seria chamado de “guia genial dos povos”

por seus adeptos fora eleito dois anos antes, para um novo cargo criado no Partido (o

de secretário-geral), pela maioria de seus membros. Deutscher assinala que a indicação

contou com o apoio dos principais dirigentes. “Lenin, Kamenev, Zinoviev e, em medida

menor, Trotski, foram os fiadores de Stalin em todos os cargos que acumulava.”

[9]

Embora estivesse no comando partidário durante a Revolução, seu papel nem de longe se

ombreava às responsabilidades assumidas por Lenin, Trotski e outros dirigentes. O que

explicaria então sua rápida ascensão ao topo do poder?

O pesquisador norte-americano Stephen Cohen, no competente Bukharin, uma

biografia política, sustenta que o movimento comunista russo, entre 1902 e os primeiros

anos da Revolução, se caracterizara por

Uma dualidade fundamental: a coexistência no Partido de duas correntes opostas. De

um lado, os bolcheviques “ocidentais”, a intelligentsia do partido que vivera fora da

Rússia antes de 1917, assimilando as tradições políticas e culturais do Ocidente e que

representava o vínculo do bolchevismo com o socialismo europeu e seu ímpeto

internacionalista. De outro lado, estavam os chamados “nativos” do partido,

bolcheviques que haviam permanecido na Rússia e atuado em organizações

clandestinas antes da Revolução. Os “nativos” – mais habilidosos na política de

organização que na elaboração de ideias, pragmáticos e pouco preocupados com os

valores socialistas tradicionais – eram considerados os representantes da tendência

nacionalista do bolchevismo e o embrião dos apparatchiki, a burocracia partidária

após 1917.

[10]

Stalin estava entre os “nativos”. Suas viagens para fora do Império Russo se

restringiram a três deslocamentos entre 1905 e 1912 – a Praga, Viena e Cracóvia (no



Império Austro-Húngaro) e a Londres. O dirigente só voltaria ao exterior em 1943, na

Conferência de Teerã

[11]

.

Segundo Deutscher, em 1912, durante uma conferência do partido em Praga, Lenin

decidiu, em vez de escolher ativistas da intelligentsia partidária, chamar para o Comitê

Central militantes que tivessem prática de movimentações clandestinas

[12]

. Com parte

do comando no exílio e a necessidade de acelerar as tarefas organizativas, essa parecia

ser a melhor maneira de estruturar a agremiação na ilegalidade.

Foi aí que Joseph Stalin passou a integrar o comando partidário.

VII

O isolamento internacional de Moscou foi acentuado pelo fracasso da revolução alemã.

Entre setembro de 1918 e agosto de 1919, um acúmulo de descontentamento popular pela

derrota na Primeira Guerra Mundial gerou um levante fortemente influenciado pela

Revolução Russa. A Alemanha era o país mais desenvolvido da Europa continental, com

uma classe operária organizada e numerosa. Apesar de ter conseguido a renúncia do

imperador, o movimento foi sufocado e seus dirigentes, assassinados. A essa situação se

seguiu um avanço generalizado da ultradireita no continente.

Os comunistas soviéticos se viram contra a parede. A ideia de internacionalismo

proletário, na prática, estava em xeque. Os nacionalistas partidários ganharam espaço.

Diante de um quadro adverso, Stalin passou a adotar, em 1925, as formulações de um dos

mais destacados dirigentes de Outubro, Nikolai Bukharin (1888-1938).

Baixinho, vivaz e gentil, Bukharin foi o mais jovem dos líderes da Revolução e

destacou-se como teórico. Após a morte de Lenin, liderou ao lado de Stalin, Grigori

Zinoviev e Lev Kamenev a maioria do partido. Havia certa divisão de tarefas: Stalin

representava a força organizativa, ao passo que Bukharin formulava a política e a

teoria

[13]

. E ambos se colocavam como antagonistas de Trotski.

Bukharin elaborara uma diretriz defensiva para enfrentar o cenário externo. De

acordo com ele, enquanto a conjuntura não mudasse, seria vital avançar com a

industrialização e aprofundar medidas socializantes, mesmo que o regime tivesse de

conviver com o sistema imperialista. No Congresso de 1925, seria adotada a tese da

possibilidade da construção do socialismo em um só país.

Trotski opôs-se frontalmente a tal diretriz. Clamava pela adoção de suas teses de

“revolução permanente”, argumentando que a única garantia de sucesso do socialismo

seria avançar na difusão da revolução em todo o mundo.

O historiador italiano Domenico Losurdo destaca que, “do ponto de vista de Trotski

e dos seus aliados e seguidores, não poderia haver mais dúvida. Quem ditava a escolha do

‘socialismo num só país’, com consequente abandono da ideia de revolução mundial, não

eram o realismo político e o cálculo das relações de força, mas apenas a rotina

burocrática, o oportunismo, a covardia e, em última análise, a traição”

[14]

. A isso se

somaram divergências sérias na condução da coletivização do campo e nos rumos da



política econômica.

Desde 1923, profundas divergências marcavam a direção bolchevique. A discórdia

inicial se deu em torno dos rumos da NEP e da necessidade de se combater iniciativas

capitalistas, estimuladas pelo Estado no auge da crise econômica. No mesmo ano, Trotski

passou a articular um grupo no interior do Partido denominado Oposição de Esquerda.

Stalin não apenas revidou as formulações do líder da minoria, como também buscou

estabelecer uma diferença entre os dois maiores cabeças da Revolução. Trotski havia

lançado, em outubro de 1924, um livreto denominado As lições de Outubro

[c]

, no qual fez

pesados ataques aos dirigentes da maioria. Em um discurso intitulado “Trotskismo ou

leninismo?”, pronunciado um mês depois, o secretário-geral externaria a dureza que seria

destinada a seu oponente dali por diante: “Limitar-me-ei a acabar com algumas lendas

propaladas por Trotski e seus correligionários sobre a insurreição de Outubro, sobre o

papel desempenhado por Trotski na Insurreição [...]. Ademais, falarei do trotskismo como

uma ideo logia peculiar, incompatível com o leninismo”

[15]

. E, sem rodeios, coloca uma meta

no horizonte: “A tarefa do Partido consiste em sepultar o trotskismo como corrente

ideológica”

[16]

.

Stalin não era um teórico de fôlego largo. Mas era um tático excepcional. O cerco

que começa a impor aos dirigentes da Oposição de Esquerda torna-se implacável, num

ambiente em que Zinoviev e Kamenev também se afastam de sua influência.

Nos anos seguintes, quando se acelera a coletivização da terra e um giro à esquerda é

realizado pela agremiação, vários adeptos da Oposição se aliam a Stalin. Trotski é expulso

do Partido em novembro de 1927, após o fracasso de suas articulações para a retomada do

poder. Em seguida, é destituído de suas funções no Estado e deportado para o

Cazaquistão dois meses depois. A partir daí, começaria um exílio de doze anos, com

passagens por Turquia, Noruega e França, até seu destino final, o México, em 1937.

Nesse intervalo, o nazismo chega ao poder na Alemanha e o fascismo se consolida na

Itália e em Portugal. A Espanha vive uma cruenta guerra civil, entre 1936-1939. A esquerda

mundial – comunistas e anarquistas – assume a defesa dos republicanos e do governo de

frente popular. A União Soviética seria o único país a se somar a tais esforços, diante do

decidido apoio que a Alemanha, a Itália e Portugal dariam aos nacionalistas de direita –

que acabam vitoriosos. A solidariedade soviética desmentia na prática as acusações de que

teria havido um abandono da luta pela revolução mundial, apesar de algumas correntes

mais à esquerda colocarem em dúvida as intenções de Moscou.

Diante do agressivo cenário externo, um clima de paranoia e autoritarismo toma

conta da Rússia. Ele desembocaria numa caça às bruxas, materializada nos processos de

Moscou. Vários dirigentes de 1917 são fuzilados, acusados de graves traições. Entre eles

estão Zinoviev, Kamenev e Bukharin.

Esse calvário de desespero e ferocidade é desfiado em detalhes e com rara

competência literária por Leonardo Padura.



VIII

Trotski foi, essencialmente, um homem da Revolução e seu principal historiador. Se Lenin

assentou as bases do Partido, da tática, das opções urgentes e da tentativa de se colocar

em pé um Estado operário, Trotski fica como o grande comandante militar, o negociador

internacional, o historiador do processo.

A história da Revolução Russa

[17]

, de sua autoria, se constitui na melhor narrativa já

realizada sobre o assunto – a edição brasileira tem mais de mil páginas. Sua prosa

cativante não se restringe à tomada do poder. Trotski busca nas características

estruturais de um país atrasado, quase feudal, os impulsos que nortearam a queda do czar,

a ruptura com o capitalismo e as tensões para a construção de um Estado operário. Uma

série de outros trabalhos, feitos no calor dos embates, evidencia um intelectual

refinado, criativo e preocupado com a estética literária, o que o diferenciava de seus

contemporâneos.

Suas últimas palavras, escritas pouco antes de ser assassinado, estão em sua biografia

de Stalin, editada postumamente

[18]

. Não é seu melhor trabalho e há um tom geral de

panfleto apressado. Diz Trotski sobre seu inimigo, em 20 de agosto de 1940:

Não temos nele um pensador, um escritor ou um orador. [...] Stalin tomou conta do

poder não com a ajuda de suas qualidades pessoais, mas com a ajuda de sua máquina

impessoal. E não fora ele que criara a máquina, mas sim a máquina que o criara. Esta,

com sua força e sua autoridade, resultava da luta heróica do Partido Bolchevique, o

qual surgira das ideias. [...] Mas a primeira qualificação de Stalin vinha a ser uma

atitude de desprezo para com as ideias. A ideia tinha...

[19]

O texto – introdução ao primeiro volume – é interrompido nesse ponto.

Ali nascia um mito, muito maior que sua influência real.

IX

O terceiro personagem dessa trama também encerra uma dimensão épica. Ramón Mercader

não era um assassino de aluguel. Sabia o que estava fazendo e o fez por convicção e livre

vontade. Mas é preciso ter em mente um dos primeiros parágrafos do 18 de brumário de

Luís Bonaparte, escrito por Karl Marx entre 1851-1852: “Os homens fazem a sua própria

história; contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem

escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim

como se encontram”

[20]

.

Ramón Mercader fez sua escolha sob as circunstâncias de tempos ásperos. Padura

traça um excepcional perfil desse catalão que dedicou a vida à luta pela revolução. Sua

mãe, Caridad del Río Hernández era uma mulher de comportamento avançado para as



primeiras décadas do século passado e se tornou uma dedicada comunista na mesma época

em que seus cinco filhos – que criara sozinha – entravam na adolescência.

Ramón conheceu a prisão, a clandestinidade e a luta armada quando contava com

pouco mais de vinte anos. Junto da mãe, alistou-se nas fileiras republicanas durante a

Guerra Civil Espanhola. Por sua dedicação e competência, o rapaz logo chamou atenção

dos assessores soviéticos enviados para auxiliar na luta antifascista.

Enviado à União Soviética em 1937, logo seria recrutado pelos serviços de

inteligência. Pouco depois mudaria de nome e identidade. Sua última missão foi urdida sob

um denso véu de mistério.

Preso imediatamente após o crime na Cidade do México, quem aparecia como o

assassino de Leon Trotski era o fotógrafo e negociante belga Jacques Mornard.

Torturado e isolado em solitária, fechou-se em copas. Apenas em 1953 sua identidade seria

revelada. E as ligações com a NKVD viriam à luz somente após o fim da União Soviética, no

início dos anos 1990.

Libertado após vinte anos de prisão, mudou-se inicialmente para Moscou e, nos anos

1970, para Cuba, onde viria a falecer. Mercader tornou-se quase um espectro no fim de

sua vida. Não falava do passado, não comentava sobre suas vidas duplas ou triplas.

De acordo com Pavel Sudoplatov, o homem das missões especiais, Mercader era “um

revolucionário profissional, orgulhoso de seu papel nas lutas”

[21]

. Em 1969, os dois se

reencontraram em Moscou. O catalão lhe confidenciou: “Se eu tivesse de reviver os anos

1940, faria a mesma coisa. Mas não nos dias de hoje”. E completou: “Ninguém escolhe o

tempo de viver e morrer”. Ao que foi retrucado por Sudoplatov: “Quero acrescentar.

Ninguém escolhe o tempo de viver, morrer ou matar”

[22]

.

X

A União Soviética foi desmantelada há mais de duas décadas. Os erros, excessos e escolhas

feitos por seus dirigentes contaram muito para essa dissolução.

Um regime de rarefeita democracia e herdeiro do período stalinista levara a uma

paulatina perda de legitimidade interna. Mas não apenas.

Uma formidável ofensiva capitalista de fora para dentro, tonificada pela

agressividade neoliberal, completou o rol de forças que colocou a pique uma economia

que perdera a corrida pela produtividade e eficiência no contexto mundial.

Diante disso, cabe uma pergunta: ainda vale a pena polemizar sobre eventos ocorridos

há pelo menos três quartos de século?

Leonardo Padura não escreve sobre uma disputa superada, mas a partir da Cuba de

inícios do século XXI. Fala, indiretamente, de dilemas de uma sociedade isolada, não

industrializada e que enfrenta um bloqueio econômico por parte da maior potência do

planeta. E coloca elementos para reflexões sobre novos processos de transformação

social. Não o faz através de panfletos ou teorias acadêmicas, que também têm seu lugar.

Padura vale-se de um imenso talento narrativo para falar de caminhos e atalhos já



percorridos.

Mostra que o passado, embora esteja aparentemente resolvido, é uma equação aberta

pelos dilemas do presente. Nenhum morto voltará à vida, e o resultado de jogo algum

será alterado por conta desse exame. Mas as diferentes leituras que se fizerem de vidas,

mortes e dinâmicas históricas dizem muito sobre os passos a seguir.

As misérias da esquerda – embora sérias e dramáticas – não podem mais ser brandidas

como argumento pelos propagadores da ideia de que o mundo nunca vai mudar.

São Paulo, novembro de 2013
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Trinta anos depois, ainda para Lucía



“Isto aconteceu quando só os mortos sorriam alegres

por terem encontrado finalmente seu repouso…”

Anna Akhmatova, Réquiem

“A vida […] é mais vasta do que a história.”

Gregorio Marañón, História de um ressentimento



Londres, 22 de agosto, 1940 (TASS). A rádio londrina comunicou hoje: “Em um hospital da

Cidade do México, morreu Leon Trotski em consequência de uma fratura de crânio,

resultante de um atentado perpetrado no dia anterior por uma pessoa do seu círculo

mais próximo”.

Leandro Sánchez Salazar: Ele não estava desconfiado?

Detido: Não.

L.S.S.: Não lhe ocorreu que ele era um velho indefeso e que você estava agindo com

enorme covardia?

D.: Eu não pensava nada.

L.S.S.: Vocês foram se afastando do local onde ele alimentava os coelhos. De que

falavam?

D.: Não lembro se ele estava falando ou não.

L.S.S.: Ele não o viu agarrar a picareta?

D.: Não.

L.S.S.: Imediatamente após você dar-lhe o golpe, o que ele fez?

D.: Saltou como se tivesse enlouquecido e deu um grito de louco. O som do grito dele é

algo de que recordarei por toda a vida.

L.S.S.: Vamos ver, repita.

D.: A……….a……….a……….ah……….! Mas muito forte.

(Do interrogatório a que, na noite de sexta-feira, 23, e na madrugada de sábado, 24 de

agosto de 1940, o coronel Leandro Sánchez Salazar, chefe do serviço secreto da polícia

da Cidade do México, submeteu Jacques Mornard Vandendreschs, ou Frank Jacson,

presumível assassino de Leon Trotski.)



primeira parte



1

Havana, 2004

– Descanse em paz – foram as últimas palavras do pastor.

Se alguma vez essa frase batida, tão impudicamente teatral na boca daquele

personagem, fez algum sentido, foi nesse preciso instante, quando os coveiros, com uma

habilidade despreocupada, desciam pela cova aberta o caixão de Ana. A certeza de que a

vida pode ser o pior dos infernos e de que, com aquela descida, desapareciam para sempre

todos os lastros do medo e da dor invadiu-me como um alívio mesquinho e pensei se, de

alguma forma, não estaria invejando a passagem final de minha mulher em direção ao

silêncio, pois estar morto, completa e verdadeiramente morto, pode ser para alguns o

que há de mais parecido com a bênção daquele Deus com quem Ana, sem grande sucesso,

tinha tentado envolver-me nos últimos anos de sua penosa vida.

Mal os coveiros acabaram de deslizar a lápide e se dedicaram a colocar sobre ela as

coroas de flores que os amigos mantinham nas mãos, dei meia-volta e afastei-me, decidido

a fugir de novos apertões no ombro e das consabidas condolências que nos sentimos

sempre obrigados a dizer. Porque nesse momento todas as outras palavras do mundo eram

demasiadas, só a fórmula habitual do pastor tinha um sentido e eu não queria perdê-lo.

Descanso e paz: o que Ana tinha finalmente conseguido e do que eu também precisava.

Quando me sentei dentro do Pontiac à espera de Daniel, percebi que estava à beira do

desmaio e convenci-me de que, se meu amigo não me afastasse do cemitério, eu seria

incapaz de encontrar uma saída em direção à vida. O sol de setembro queimava o teto do

carro, mas não me senti em condições de me mover dali. Com as poucas forças que me

restavam, fechei os olhos para controlar a vertigem de perda e fadiga, enquanto sentia

que um suor de emanações ácidas escorria das minhas pálpebras e bochechas, brotava das

minhas axilas, do meu pescoço, dos meus braços, e encharcava minhas costas calcinadas

pelo banco de vinil até se transformar numa corrente quente que fluía pelo precipício

das pernas em busca do poço dos sapatos. Pensei se aquela transpiração fétida e o enorme

cansaço não seriam o prelúdio da minha desintegração molecular ou, pelo menos, do

enfarte que me mataria nos próximos minutos, e achei que qualquer um deles podia ser uma

solução fácil, inclusive desejável, embora francamente injusta: não tinha o direito de

obrigar os meus amigos a suportarem dois funerais em três dias.

– Está se sentindo mal, Iván? – A pergunta de Dany, que se debruçara na janela,

sobressaltou-me. – Caralho, olha isso, como você está suando…

– Quero sair daqui… Mas não sei como, merda…

– Já vamos, parceiro, não se preocupe. Espera um pouco, deixa eu dar uns trocos pros

coveiros… – Disse, e assim recebi das palavras do meu amigo um sentido evidente de



realidade e vida que me era alheio, decididamente remoto.

Fechei novamente os olhos e permaneci imóvel, pingando, até o carro se colocar em

marcha. Só quando o ar que entrava pela janela começou a me refrescar é que me atrevi a

abrir as pálpebras. Antes de sair do cemitério pude ver as últimas fileiras de campas e

jazigos, carcomidos pelo sol, pela intempérie e pelo esquecimento, tão mortos como seus

inquilinos, e (com ou sem qualquer razão para fazê-lo nesse momento) voltei a perguntar

a mim mesmo por que motivo, entre tantas possibilidades, alguns cientistas distantes

tinham escolhido justamente o meu nome para batizar aquela que seria a nona tempestade

tropical da temporada.

Embora a essa altura da vida já tivesse aprendido (ou melhor, já tivessem me ensinado,

e com modos não muito amáveis) a não acreditar em acasos, foram muitas as coincidências

que levaram os meteorologistas a decidir, com vários meses de antecedência, que

chamariam Iván (nome começado pela nona letra do alfabeto, em castelhano, masculino e

nunca antes utilizado para semelhantes fins) àquela tempestade. O embrião do que seria

Iván tinha gerado uma acumulação de nuvens agourentas nas imediações de Cabo Verde,

mas só alguns dias depois, já batizado e transformado num furacão com todos os devidos

atributos, atingiria o Caribe, colocando-nos em seu devorador ponto de mira… E já

verão por que penso ter razões de sobra para acreditar que só um acaso retorcido pode

ter determinado que aquele ciclone, um dos mais ferozes da história, tivesse o meu nome,

justamente quando outro furacão se aproximava da minha vida.

Mesmo que Ana e eu soubéssemos havia muito tempo – talvez demasiado – que seu fim

fora decretado, os muitos anos em que arrastamos suas doenças nos habituaram a

conviver com elas. Mas a informação de que a sua osteoporose (provocada

provavelmente pela polineurite avitaminosa, descoberta nos anos mais duros da crise da

década de 1990) evoluíra para um câncer ósseo confrontara-nos com a evidência de um

desenlace próximo e, a mim, com a constatação macabra de que só um desígnio retorcido

poderia se encarregar de minar minha mulher justamente com aquela doença.

Desde o início do ano a deterioração de Ana se acelerara, embora tenha sido em

meados de julho, três meses depois do diagnóstico definitivo, que se desencadeou sua

agonia final. Embora Gisela, a irmã de Ana, viesse me ajudar com frequência, tive

praticamente de deixar de trabalhar para cuidar da minha mulher e, se sobrevivemos esses

meses, foi graças ao apoio de amigos como Dany, Anselmo ou o médico Frank, que passavam

com frequência pelo nosso pequeno apartamento do bairro de Lawton, deixando-nos

alguma ajuda que, a duras penas, para sua própria subsistência, eles conseguiam obter pelas

mais sinuosas vias. Por mais de uma vez, Dany ofereceu-se também para vir me ajudar com

Ana, mas eu recusei sua oferta, pois a dor e a miséria figuram entre aquelas poucas coisas

que, quando repartidas, tornam-se sempre maiores.

O quadro vivido entre as paredes rachadas do nosso apartamento foi o mais

deprimente que se possa imaginar, embora o pior, naquelas circunstâncias, tenha sido a

força estranha com que o corpo desfeito de Ana se agarrou à vida, mesmo contra a

própria vontade da dona.

Nos primeiros dias de setembro, quando o furacão Iván, já na sua máxima potência,

terminou de atravessar o Atlântico e se aproximou da ilha de Granada, Ana teve um



inesperado período de lucidez e um alívio súbito em suas dores. Como, por decisão sua,

tínhamos recusado a internação hospitalar, uma vizinha enfermeira e nosso amigo Frank

encarregaram-se de ministrar-lhe o soro e as doses de morfina, que a mantinham numa

sobressaltada letargia. Ao ver aquela reação, Frank advertiu-me de que era o epílogo e

recomendou-me dar à doente apenas os alimentos que ela pedisse, sem insistir no soro, e,

desde que não se queixasse de dores, suspender as drogas para lhe permitir assim uns dias

finais de lucidez. Então, como se a sua vida tivesse voltado à normalidade, uma Ana com

vários ossos desfeitos e os olhos muito abertos voltou a interessar-se pelo mundo que a

rodeava. Com a TV e o rádio ligados, fixou sua atenção de forma obsessiva no rumo do

furacão, que iniciara a sua dança mortífera arrasando a ilha de Granada, onde tinha

deixado mais de vinte mortos. Várias vezes, ao longo daqueles dias, minha mulher fez-me

uma dissertação sobre as características do ciclone, um dos mais fortes pelos registos

meteorológicos, e atribuiu o seu poder exagerado às alterações climáticas sofridas pelo

planeta, uma mutação da natureza que poderia acabar com a espécie humana se não fossem

tomadas as medidas necessárias, disse-me, totalmente convicta. Perceber que minha

mulher moribunda pensava no futuro dos outros foi uma dor adicional às que já me

saturavam.

Enquanto a tempestade se aproximava da Jamaica, com intenções evidentes de entrar

depois pela costa leste de Cuba, Ana foi tomada por uma espécie de excitação

meteorológica capaz de mantê-la num alerta perene, numa tensão de que só escapava

quando o sono a vencia por duas ou três horas. Todas as suas expectativas estavam

relacionadas com as andanças de Iván, com o número de mortos que deixava à sua

passagem (um em Trinidad, cinco na Venezuela, outro na Colômbia, mais cinco na

República Dominicana, quinze na Jamaica, somava ela, valendo-se dos dedos deformados)

e, sobretudo, com os cálculos do que destruiria se entrasse em Cuba por qualquer um dos

pontos marcados sob o cone de trajetórias possíveis, deduzidas pelos especialistas. Ana

vivia uma espécie de comunicação cósmica, no vértice da confluência simbiótica de dois

organismos que sabiam estar destinados a devorar-se a si mesmos no prazo de alguns dias,

e cheguei a especular se a doença e as drogas não a teriam enlouquecido. Também pensei

que, se o furacão não passasse depressa e Ana não se acalmasse, quem acabaria

enlouquecendo seria eu.

A etapa mais crítica para Ana e, claro, para cada um dos habitantes da ilha deu-se

quando Iván, com ventos médios de cerca de 250 quilômetros por hora, começou a

passear pelos mares ao sul de Cuba. O ciclone deslocava-se com uma prepotência

indolente, como se estivesse escolhendo, com a maior das perversidades, o ponto onde

faria a inevitável virada para o Norte e partiria o país em dois, deixando um rastro

enorme de ruínas e morte. Com uma asfixia contida, os sentidos aferrados ao rádio e à TV

em cores que um vizinho nos emprestara, a Bíblia ao alcance de uma mão e o nosso

cachorro Truco sob a outra, Ana chorou, riu, amaldiçoou e rezou com forças que não lhe

eram próprias. Manteve-se durante mais de 48 horas naquele estado, observando o

avanço sigiloso de Iván, como se seus pensamentos e orações fossem imprescindíveis para

manter o furacão o mais longe possível da ilha, estagnado naquele quase inacreditável

rumo Oeste de onde não decidia sair para virar para o Norte e arrasar o país, como



previam todas as lógicas históricas, atmosféricas e planetárias.

Na noite de 12 de setembro, quando as informações de satélites e radares e a

experiência unânime dos meteorologistas do mundo davam como certo que Iván

deslocaria a sua proa para o Norte e, com suas rajadas como aríetes, suas ondas

gigantescas e suas chuvas fortes, se deleitaria com a demolição final de Havana, Ana

pediu-me que tirasse da parede do quarto a corroída cruz de madeira escura que há 27

anos o mar tinha me oferecido (a cruz do naufrágio) e a pusesse aos pés da cama. Depois

pediu-me que lhe preparasse um chocolate bem quente e torradas com manteiga. Se

acontecesse o que tinha de acontecer, aquela seria a sua última refeição, porque o teto

ferido do nosso apartamento não resistiria à força do furacão, e ela, nem era preciso

dizer, se recusava a sair dali. Depois de beber o chocolate e mordiscar uma torrada, Ana

exigiu-me que pousasse a cruz do naufrágio junto dela e começou a rezar, com os olhos

fixos no teto e nos suportes de madeira que garantiam o seu equilíbrio, com a imaginação

dedicada, talvez, a construir as imagens do Apocalipse que pairava sobre a cidade.

Na manhã de 14 de setembro, os meteorologistas anunciaram o milagre: Iván desviara-

se finalmente para o Norte, mas fizera-o tão a Oeste da zona prevista que mal chegara a

roçar a extremidade ocidental da ilha, sem provocar grandes danos. Ao que parece, o

furacão compadecera-se das muitas calamidades que já acumulávamos e deixara-nos de

lado, convencido de que a sua passagem pelo país teria sido um excesso da Providência.

Esgotada de tanto rezar, com o estômago arruinado pela falta de alimentos mas

satisfeita pelo que considerava uma vitória pessoal, Ana adormeceu depois de ouvir a

confirmação daquele capricho cósmico, e, no ricto que se tornara habitual em seus lábios,

formou-se algo muito semelhante a um sorriso. A respiração de Ana, tantos dias

arquejante, voltou a ser tranquila e, junto com as carícias que os seus dedos faziam na

pelagem de Truco, aqueles foram, por mais dois dias, os únicos sinais de que continuava

com vida.

No dia 16 de setembro, quase ao cair da noite, enquanto o furacão começava a se

enfraquecer, agora em território norte-americano, e a perder a já diminuta força de seus

ventos, Ana parou de acariciar o nosso cachorro e, minutos depois, deixou de respirar.

Descansava finalmente, quero crer que na paz eterna.

No momento oportuno compreenderão por que esta história, que não é a história da

minha vida embora também o seja, começa como começa. E, embora ainda não saibam quem

sou, nem façam ideia do que vou contar, talvez já tenham percebido uma coisa: Ana foi uma

pessoa muito importante para mim. Tanto que, em boa medida, esta história existe por ela,

simplesmente, quero dizer.

Ana atravessou meu caminho num daqueles momentos tão frequentes em que eu

balançava na beira de um fosso. A gloriosa União Soviética soltara já os seus estertores e

sobre nós começavam a cair os raios da crise que devastaria o país nos anos 1990. Como

era previsível, uma das primeiras consequências da ruína nacional tinha sido o

fechamento, por falta de papel, tinta e eletricidade, da revista de medicina veterinária



na qual, há séculos, eu trabalhava como revisor. Tal como dezenas de trabalhadores da

imprensa, de linotipistas a chefes de redação, eu acabei indo parar numa oficina de

artesanato onde se supunha que nos dedicaríamos, por tempo indefinido, a criar tecidos

d e macramé e bijuterias com sementes envernizadas – que, todo mundo sabia, ninguém

poderia nem se atreveria a comprar. Três dias depois de iniciar meu novo e inútil destino,

sem nem sequer me dignar a pedir demissão, fugi daquele vespeiro de abelhas enfurecidas e

frustradas e, graças aos veterinários amigos cujos textos tantas vezes revisara e até

reescrevera, pude começar pouco tempo depois a trabalhar como uma espécie de faz-tudo

na clínica, também então paupérrima, da Escola de Veterinária da Universidade de

Havana.

Às vezes sou tão exageradamente desconfiado que chego a pensar se toda aquela

articulação de decisões internacionais, nacionais e pessoais (falava-se até do “fim da

história”, justamente quando nós começávamos a fazer uma ideia do que tinha sido a

história do século XX) não terá tido o único objetivo de que fosse eu a receber, num fim

de tarde chuvoso, a jovem desesperada e encharcada que, carregando nos braços um

poodle desgrenhado, apareceu na clínica, suplicando-me que salvasse seu cachorro, que

sofria de uma obstrução intestinal. Como já passava das quatro e os veterinários tinham

debandado, expliquei à moça (ela e o cachorro tremiam de frio e, vendo-os, senti que a

minha voz não queria sair) que ali não era possível fazer nada. Nessa altura, vi-a

desfazer-se em prantos: o cachorro estava morrendo, disse-me, os dois veterinários que

o viram não tinham anestesia para operá-lo e, como não havia nenhum ônibus na cidade,

ela tinha vindo a pé desde La Habana Vieja debaixo de chuva e com o cachorro no colo, e

e u tinha de fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Alguma coisa? Ainda me interrogo

como foi possível ter me atrevido – ou se na realidade estava doido para atrever-me –,

mas, depois de explicar à moça que eu não era veterinário e de exigir que ela escrevesse

sua súplica num papel e o assinasse, eximindo-me de qualquer responsabilidade, o

moribundo Tato tornou-se meu primeiro paciente cirúrgico. Se o Deus invocado pela

jovem alguma vez decidiu proteger um cachorro, foi nessa tarde, porque a operação,

sobre a qual eu tanto lera e que vira ser feita mais de uma vez, acabou sendo um sucesso na

prática…

Dependendo do ponto de vista, Ana era a mulher de que eu mais precisava ou a que

menos me convinha naquele momento: quinze anos mais nova do que eu, muito pouco

exigente nas coisas materiais, péssima e perdulária como cozinheira, apaixonada por

cachorros e dotada de um estranho senso da realidade que a fazia passar das ideias mais

alucinadas às decisões mais firmes e racionais. Desde o início da nossa relação, ela teve a

capacidade de me fazer sentir que a procurava há incontáveis anos. Por isso não me

admirei quando, poucas semanas após uma tranquila e muito satisfatória relação sexual,

iniciada no primeiro dia em que fui a casa onde Ana vivia com uma amiga para administrar

soro a Tato, a moça meteu seus pertences em duas mochilas e, com a devolução da

caderneta de racionamento, uma caixa de livros e seu poodle quase restabelecido,

instalou-se no meu apartamento úmido e já cheio de rachaduras em Lawton.

Perseguidos pela fome, pelos apagões, pela desvalorização dos salários e pela

paralisação dos transportes – entre muitos outros males –, Ana e eu vivemos um período



de êxtase. Nossa respectiva magreza, potencializada pelas longas distâncias que

percorríamos nas bicicletas chinesas compradas em nosso local de trabalho,

transformou-nos em seres quase etéreos, numa nova espécie de mutantes, capazes, apesar

disso, de dedicar as últimas energias a fazer amor, conversar durante horas e ler como

condenados – Ana, poesia; eu, depois de muito tempo sem o fazer, novamente romances.

Foram anos quase irreais, vividos num país escuro e lento, sempre quente, que

desmoronava todos os dias, embora sem chegar a cair nas cavernas da comunidade

primitiva que nos ameaçava. Mas foram também anos em que nem a mais devastadora

escassez conseguiu vencer o júbilo de vivermos, Ana e eu, ao lado um do outro, como

náufragos que se amarram para salvar-se juntos ou perecer acompanhados.

Além da fome e das carências materiais de todo tipo que nos perseguiam – embora

entre nós as considerássemos exteriores e inevitáveis e, portanto, alheias –, os únicos

episódios infelizmente pessoais que vivemos nessa época foram o diagnóstico da

polineurite avitaminosa de que Ana começou a sofrer e, mais tarde, a morte de Tato, aos

dezesseis anos. A falta do poodle afetou tanto minha mulher que, algumas semanas depois,

tratei de remediar a situação recolhendo um cachorrinho de rua, infectado com sarna,

ao qual de imediato Ana começou a chamar Truco, devido à sua habilidade para se

esconder, e a que se dedicou a tratar e alimentar com rações subtraídas da nossa já

exígua dieta de sobreviventes.

Ana e eu tínhamos atingido um nível tão sanguíneo de compenetração que, numa noite

de apagão, de fome apenas adormecida, desassossego e calor (como era possível que

houvesse sempre o raio daquele calor e que até a lua iluminasse menos do que antes?),

como se cumprisse apenas uma necessidade natural, comecei a contar-lhe a história dos

encontros que, catorze anos antes, eu tivera com aquele personagem a quem, desde o dia

em que o conheci, sempre chamei “o homem que amava os cachorros”. Até a noite em que,

quase sem prólogo e de improviso, decidi contar a Ana aquela história, nunca revelara a

ninguém o que tínhamos falado, aquele homem e eu, e menos ainda meu desejo adiado,

reprimido e muitas vezes esquecido durante todos esses anos de escrever a história que

ele me confidenciara. Para que ela tivesse uma ideia mais clara de como a proximidade com

aquele personagem e sua repulsiva história de ódio, engano e morte me afetara, dei-lhe

para ler alguns apontamentos que vários anos antes, com a ignorância que me protegia

naquele momento e quase contra minha vontade, não pudera deixar de escrever. Assim

que acabou de ler, Ana pôs-se a olhar para mim até que o peso dos seus olhos negros –

aqueles olhos que pareciam sempre a parte mais viva do seu corpo – começou a me dar

comichão na pele. Por fim, disse-me, com uma convicção espantosa, que não compreendia

como era possível que eu, justamente eu, não tivesse escrito um livro com aquela história

que Deus colocara em meu caminho. E, olhando-a nos olhos – esses mesmos olhos que os

vermes estão comendo agora –, dei-lhe a resposta que tantas vezes evitara, mas a única

que, tratando-se de Ana, podia dar:

– Não escrevi por medo.
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A bruma gelada devorou o perfil das últimas choças, e a caravana penetrou novamente na

vertigem daquela brancura angustiante, sem sentido nem horizonte. Foi nesse instante

que Liev Davidovitch conseguiu compreender por que os habitantes daquele rincão

áspero do mundo insistiam, desde a origem dos tempos, em adorar as pedras.

Os seis dias que policiais e desterrados tinham investido na viagem de Alma-Ata a

Frunze, através das estepes geladas do Quirguistão, envoltos no branco absoluto onde

se perdiam as noções de tempo e distância, tinham lhe servido para descobrir a futilidade

de todos os orgulhos humanos e a dimensão exata de sua insignificância cósmica diante

do poder essencial do eterno. As cortinas de neve que caíam de um céu de onde haviam

desaparecido os vestígios do sol e ameaçavam devorar tudo o que se atrevesse a desafiar

a sua persistência demolidora revelavam-se com uma força indomável, que nenhum homem

podia enfrentar. É então que o aparecimento de uma árvore, o perfil de uma montanha, a

corrente gelada de um rio ou uma simples rocha no meio da estepe se transmutam em algo

de tal forma notável que se tornam objeto de veneração. Os nativos daqueles desertos

longínquos glorificavam as pedras porque asseguravam que na sua capacidade de

resistência se expressava uma força, presa para sempre em seu interior, que era fruto de

uma vontade eterna. Há alguns meses, já vivendo no exílio, Liev Davidovitch leu que fora

o sábio Ibn Battuta, conhecido mais a Leste pelo nome de Shams ad-Din, quem revelara ao

seu povo que o ato de beijar uma pedra sagrada provocava um prazer espiritual

estimulante, pois os lábios sentiam uma doçura tão penetrante que gerava o desejo de

continuar a beijá-la até o fim dos tempos. Por isso, onde quer que existisse uma pedra

sagrada era proibido travar batalhas ou executar inimigos, porque a pureza da esperança

devia ser preservada. A sabedoria visceral que inspirara aquela doutrina pareceu-lhe tão

diáfana que Liev Davidovitch perguntou a si mesmo se na realidade a Revolução teria o

direito de perturbar uma ordem ancestral, a seu modo perfeita e impossível de ser

avaliada por um cérebro europeu afetado por preconceitos racionalistas e culturais. Mas

os ativistas políticos enviados por Moscou já andavam por aquelas terras, decididos a

transformar as tribos nômades em trabalhadores de fazendas coletivas e suas cabras

montesas em gado estatal, assim como a demonstrar a turcomanos, cazaques, uzbeques e

quirguizes que o seu costume ancestral de adorar pedras ou árvores da estepe era uma

atitude antimarxista deplorável a que deviam renunciar em favor do progresso de uma

humanidade capaz de compreender que, ao fim e ao cabo, uma pedra é só uma pedra e que

não se sente outra coisa além de um simples contato físico quando o frio e o esgotamento

devoram as forças humanas e, no meio de um deserto gelado, um homem armado apenas de

sua fé encontra um pedaço de rocha e o leva aos lábios.



Uma semana antes, Liev Davidovitch tinha visto lhe arrebatarem as últimas pedras que

ainda lhe permitiam orientar-se no turvo mapa político de seu país. Escreveria mais tarde

que, naquela manhã, acordara congelado e angustiado por um mau pressentimento.

Convencido de que os tremores que o percorriam não eram só obra do frio, havia

tentado controlar os espasmos e conseguido localizar na penumbra a cadeira

desconjuntada convertida em mesa de cabeceira. Tateou até recuperar os óculos, mas os

tremores fizeram-no falhar duas vezes na tentativa de colocar as hastes metálicas atrás

das orelhas. Na luz leitosa do amanhecer invernal, finalmente entreviu na parede do

quarto o calendário, decorado com a imagem de pétreos jovens do Komsomol Leninista,

que lhe fora enviado de Moscou alguns dias atrás, sem que conseguisse saber por quem, já

que o envelope e a possível carta do remetente tinham desaparecido, tal como toda a sua

correspondência dos últimos meses. Só nesse momento, enquanto a evidência numerada

do calendário e a parede áspera de onde pendia lhe devolviam a sua realidade, teve a

certeza de que acordara com aquele desassossego por ter perdido a noção de onde

estava e de quando acordava. Por isso sentiu um alívio palpável ao saber que era 20 de

janeiro de 1929 e que estava em Alma-Ata, deitado num catre ruidoso, e ao seu lado

dormia sua mulher, Natália Sedova.

Tentando não mover o colchão, acabou por se levantar. De imediato, sentiu nos

joelhos a pressão do focinho de Maya. A cadela dava-lhe bom-dia, e ele acariciou suas

orelhas, encontrando nelas calor e uma reconfortante noção da realidade. Coberto

com o capote de pele crua e um cachecol ao pescoço, esvaziou a bexiga no urinol e passou

para o quarto que fazia as vezes de sala de jantar e de cozinha, já iluminado por dois

candeeiros a gás e aquecido pelo braseiro onde repousava o samovar preparado por seu

carcereiro pessoal. Sempre preferira café ao amanhecer, mas já tinha se resignado a

aceitar o que lhe atribuíam os burocratas miseráveis de Alma-Ata e seus vigilantes da

polícia secreta. Sentado à mesa, muito perto do braseiro, começou a beber numa tigela

chinesa alguns goles daquele chá forte, demasiado verde para seu gosto, enquanto

acariciava a cabeça de Maya, sem imaginar ainda que em breve teria a mais traiçoeira

confirmação de que a sua vida (e mesmo a sua morte) tinham deixado de lhe pertencer.

Fazia exatamente um ano que o tinham confinado em Alma-Ata, nos confins da Rússia

asiática, mais perto da fronteira chinesa que da última estação de qualquer linha de trem

russa. Na realidade, desde que ele, a mulher e o filho Liova tinham saído do caminhão

coberto de neve em que percorreram o último trecho do trajeto em direção a uma

deportação escolhida de modo desleal, Liev Davidovitch começou a esperar a morte.

Estava convencido de que, se por milagre sobrevivesse à malária e à disenteria, a ordem

para eliminá-lo acabaria por chegar mais cedo ou mais tarde (“Morrendo tão longe,

quando as pessoas souberem já estará bem enterrado”, pensaram sem dúvida seus inimigos).

Mas, enquanto não acontecia o que desejavam, seus adversários tinham decidido

aproveitar o tempo e dedicaram-se a liquidá-lo da história e da memória, que também

tinham se tornado propriedade do Partido. A edição de seus livros, justamente quando

chegava ao vigésimo primeiro, tinha sido suspensa, ao mesmo tempo que se efetuava uma

operação de recolhimento de exemplares em livrarias e bibliotecas; simultaneamente, seu

nome, caluniado primeiro e rebaixado depois, começou a ser apagado de inventários



históricos, homenagens, artigos jornalísticos e mesmo de fotografias, até ele sentir que ia

se transformando num nada absoluto, num buraco sem fundo na memória. Por isso, Liev

Davidovitch pensava que, se até aquela altura alguma coisa tinha salvado sua vida, era o

receio do terremoto que essa decisão podia provocar, se é que alguma coisa ainda era

capaz de agitar a consciência de um país deformado por medos, palavras de ordem e

mentiras. Mas um ano de silêncio obrigatório, acumulando golpes baixos sem possibilidade

de réplica, vendo como se desarticulavam os restos da Oposição que tinha liderado,

acabara por convencê-lo de que seu desaparecimento transformava-se cada vez mais numa

necessidade para o macabro deslizamento da Grande Revolução Proletária em direção à

satrapia.

Aquele ano de 1928 tinha sido, não duvidava, o pior de sua vida, mesmo tendo vivido

muitos outros tempos terríveis, nas prisões czaristas ou vagando por meia Europa sem

dinheiro e com muito poucas esperanças. Mas, em cada circunstância desanimadora,

fortalecera-o a convicção de que todos os sacrifícios eram necessários quando se

aspirava ao bem maior da Revolução. Por que razão devia lutar agora, se há dez anos a

Revolução se apoderara do poder? A resposta tornava-se a cada dia mais clara: para

arrancá-la do abismo corruptor de uma reação empenhada em assassinar os melhores

ideais da civilização humana. Mas como? Essa continuava a ser a grande pergunta, e suas

possíveis respostas misturavam-se, num amálgama de contradições capazes de paralisá-lo,

em meio à sua estranha luta de comunista marginalizado contra outros comunistas que

tinham se apropriado da Revolução.

Com informações censuradas e até mesmo falsas, seguira a marcha mesquinha de um

processo de desestabilização ideológica, de confusão de posições políticas até pouco

tempo definidas, através do qual Stalin e seus sequazes o despojavam de suas palavras e

ideias, recorrendo ao malévolo procedimento de se apropriar dos mesmos programas

pelos quais ele fora perseguido até ser expulso do Partido.

Nesse ponto de suas reflexões, escutou a porta de casa se abrir com um ruído de

madeira congelada e viu entrar o soldado Dreitser, arrastando consigo uma nuvem de ar

frio. O novo chefe do grupo de vigilância da GPU costumava demonstrar seu pequeno

poder entrando em casa sem se dignar a bater numa porta que já fora despojada da

dignidade dos ferrolhos. Coberto com um gorro de orelhas e um capote de pele, o

policial tinha começado a sacudir a neve sem se atrever a olhá-lo, pois sabia que era

portador de uma ordem que só um homem, em todo o território da União Soviética, era

capaz de conceber e, sobretudo, de fazer cumprir.

Três semanas antes, o soldado Dreitser chegara como uma espécie de arauto negro do

Kremlin, carregado de novas restrições e com o ultimato de que Trotski seria totalmente

isolado da vida política caso não suspendesse por completo sua campanha oposicionista

entre as colônias de deportados. Que campanha, se há meses não podia enviar ou receber

correspondência? E com que novo isolamento o ameaçavam que não fosse o da morte?

Para tornar mais patente seu controle, o agente decretara a proibição de que Liev

Davidovitch e seu filho Liev Sedov saíssem para caçar, sabendo que, com aquelas nevascas,

a caça era impossível. Mesmo assim, apreendeu espingardas e cartuchos para demonstrar

sua vontade e seu poder.



Quando conseguiu libertar-se da neve acumulada no sobretudo, Dreitser aproximou-

se do samovar para servir-se de um chá. Pelo assobio do vento, Liev Davidovitch deduzira

que lá fora estariam abaixo de trinta graus negativos e reinaria o império da neve

interminável que, com exceção de algumas pedras salvadoras, era o único existente

naquela estepe maldita. Depois do primeiro gole de chá, o soldado Dreitser finalmente

falou e, com seu sotaque de urso siberiano, disse-lhe que tinha uma carta de Moscou. Não

teve dificuldades em imaginar que aquela carta, capaz de atravessar o controle postal, só

podia trazer más notícias, e confirmou isso com o pormenor de que, pela primeira vez,

Dreitser tinha se dirigido a ele sem tratá-lo por “camarada Trotski”, a última

denominação conservada em sua turbulenta degradação desde a cúpula do poder até a

solidão do desterro para onde o enviara o arrivista Joseph Stalin.

Desde que, em julho, recebera a notícia da morte de sua filha Nina, derrotada pela

tuberculose, Liev Davidovitch tinha vivido com o temor de que ocorressem outras

desgraças familiares provocadas pela vida ou, pensava nisto com cada vez mais pavor, pelo

ódio. Zina, a outra filha, de seu primeiro casamento, tinha adoecido dos nervos, e o

marido, Platon Volkov, já estava, tal como outros oposicionistas, num campo de trabalho

do Círculo Polar Ártico. Felizmente, seu filho Liova estava com eles, e o jovem Serioja, o

Homo apoliticus da família, permanecia alheio às lutas partidárias.

A voz de Natália Sedova, que dava bom-dia ao mesmo tempo que amaldiçoava o frio,

surgiu nesse instante. Ele esperou que ela entrasse, recebida pela alegria de Maya, e

sentiu como se o coração encolhesse: seria capaz de dar a Natacha uma notícia fatal

sobre o destino do seu amado Serioja? Com uma tigela nas mãos, ela ocupara uma cadeira e

ele observou-a: ainda é uma mulher bonita, pensou, conforme escreveria mais tarde.

Informou-a então de que tinham correspondência de Moscou, e a mulher também ficou

alerta.

Dreitser tinha deixado sua xícara junto do braseiro para remexer nos bolsos até

encontrar o maço daqueles horríveis cigarros do Turquistão e, como que aproveitando

o gesto, metera a mão no bolso interior do capote de onde tirou o envelope amarelo.

Pareceu, por instantes, que tinha a intenção de abri-lo, mas optou por pousá-lo na mesa.

Como se a ansiedade não o corroesse, Liev Davidovitch tinha olhado para Natália e

depois para o envelope sem selo em que estava gravado seu nome, atirando para um canto

o chá frio. Estendeu a tigela a Dreitser, que se viu obrigado a recebê-la e aproximar-se do

samovar para voltar a enchê-la. Embora sempre tivesse gostado de ser teatral,

compreendeu que desperdiçava seus dotes histriônicos diante daquele público reduzido

e, sem esperar pela chegada do chá, abriu o envelope. Continha uma folha, escrita à

máquina, com o cabeçalho da GPU, sem data de envio. Voltando a endireitar os óculos,

investiu menos de um minuto na leitura, mas prolongou seu silêncio, dessa vez sem esforços

teatrais: a comoção diante do inacreditável deixara-o sem voz. O cidadão Liev

Davidovitch Trotski tinha de abandonar o país no prazo de 24 horas. A expulsão, sem

destino específico, fora decidida em virtude do recém-criado artigo 58/10, útil para tudo,

embora naquele caso, de acordo com a folha, fosse acusado “de manter campanhas

contrarrevolucionárias que consistiam na organização de um partido clandestino, hostil

aos sovietes”. Ainda em silêncio, passou a folha à mulher.



Natália Sedova, com as mãos sobre a tosca mesa de madeira, olhava para ele,

petrificada pelo peso da decisão que os condenava já não a morrer de frio num canto

perdido do país, mas a tomar o caminho de um exílio que surgia como uma nuvem negra.

Vinte e três anos de vida em comum, partilhando dores e triunfos, fracassos e glórias,

permitiram a Liev Davidovitch ler os pensamentos da mulher através de seus olhos azuis:

desterrado, o líder que agitara as consciências do país em 1905, aquele que tinha feito

triunfar o levantamento de Outubro de 1917, que tinha criado um exército no meio do

caos e salvado a Revolução nos anos das invasões imperialistas e da guerra civil? Expulso

por desacordos de estratégia política e econômica?, pensava ela. Se não fosse tão

patética, aquela ordem seria risível.

Enquanto se levantava, com os derradeiros vestígios de sua ironia perguntou ao

soldado Dreitser se fazia alguma ideia de quando e onde seria o primeiro congresso do

seu “partido clandestino”, mas o arauto limitou-se a exigir que acusasse a recepção da

carta. Na margem da ordem, Liev Davidovitch escreveu: “O decreto da GPU, criminoso na

essência e ilegal na forma, foi-me notificado em 20 de janeiro de 1929”, assinou-a com um

traço rápido e vincou a folha com uma faca suja. Olhou então para a mulher, ainda

pasmada, pediu-lhe que fosse acordar Liova, pois mal teriam tempo para embalar os papéis e

os livros, e dirigiu-se ao quarto, seguido por Maya, como se a pressa o açulasse. Na

verdade, porém, Liev Davidovitch fugira com receio de que o policial e a mulher o vissem

chorar pela impotência provocada pela humilhação e pela mentira.

Tomaram o café da manhã em silêncio e, como sempre, Liev Davidovitch foi dando a

Maya umas migalhas de pão untado com a manteiga rançosa que lhes serviam. Mais tarde,

Natália Sedova confessaria a ele que, naquele instante, viu em seus olhos, pela primeira

vez desde que se conheceram, o brilho escuro da resignação, um estado de espírito muito

distante da atitude que tivera há um ano, quando quatro homens que pretendiam

deportá-lo de Moscou precisaram carregá-lo até a estação de trem sem que ele parasse

de vociferar e amaldiçoar os coveiros da Revolução.

Seguido por sua cadela, Liev Davidovitch regressou ao quarto, onde já começara a

preparar as caixas para colocar aqueles papéis a que foram reduzidos seus pertences, mas

que para ele valiam tanto ou mais que a própria vida: ensaios, comunicados, relatórios de

guerra e tratados de paz que alteravam o destino do mundo, mas, sobretudo, centenas,

milhares de cartas, assinadas por Lenin, Plekhanov, Rosa Luxemburgo e tantos outros

bolcheviques, mencheviques e socialistas revolucionários entre os quais tinha vivido e

lutado desde que, ainda adolescente, fundara a romântica União dos Operários do Sul

da Rússia, com a ideia peregrina de derrotar o czar.

A certeza da derrota oprimia-lhe o peito e asfixiava-o, como se a pata de um cavalo o

esmagasse. Por isso, agarrou as polainas e as galochas de feltro, foi com elas até a sala de

jantar onde Liova organizava os arquivos e começou a calçar-se, perante o assombro do

jovem, que lhe perguntou o que se propunha a fazer. Sem responder, tomou o cachecol

dependurado atrás da porta e, seguido pela cadela, saiu ao encontro do vento, da neve

e da manhã cinzenta. A tempestade desencadeada há dois dias não parecia ter a intenção

de diminuir e, ao entrar nela, sentiu como o seu corpo e a sua alma mergulhavam no gelo e

na bruma, enquanto o ar lhe feria a pele do rosto. Deu alguns passos em direção à rua de



onde se avistava o sopé da cordilheira Tian Shan, e foi como se tivesse abraçado a nuvem

branca até se fundir nela. Assobiou, exigindo a presença de Maya, e sentiu-se aliviado

quando a cadela se aproximou. Apoiando a mão na cabeça do animal, reparou como a neve

começava a cobri-lo. Se permanecesse ali dez ou quinze minutos se transformaria numa

massa gelada e o coração pararia, apesar dos casacos. Poderia ser uma boa solução,

pensou. Mas se meus carrascos ainda não me mataram, disse a si mesmo, não vou facilitar o

trabalho deles. Guiado por Maya, retrocedeu os metros que o separavam do casebre: Liev

Davidovitch sabia que ainda havia vida e também balas por disparar.

Natália Sedova, Liev Sedov e Liev Davidovitch sentaram-se para beber um último chá

enquanto esperavam pela chegada da escolta policial que os conduziria ao desterro. No

quarto, as caixas com papéis estavam prontas, após um crivo mediante o qual se desfizeram

de dezenas de livros considerados prescindíveis. De manhã cedo, um dos policiais reuniu

os livros postos de lado e, assim que os levou da cabana, incendiou-os após borrifá-los

com gasolina.

Dreitser chegou por volta das onze. Entrou sem bater, como de costume, e

comunicou-lhes que a viagem tinha sido adiada. Natália Sedova, sempre preocupada com as

questões práticas, perguntou-lhe por que pensava que no dia seguinte a tempestade

diminuiria de intensidade, e o chefe dos guardas explicou-lhe que tinha acabado de

receber a informação sobre o tempo e que, sobretudo, conseguia cheirá-lo no ar. Foi

então que Dreitser, querendo novamente demonstrar seu poder, disse a Liev

Davidovitch que a cadela Maya não poderia viajar com eles.

A reação do desterrado foi tão violenta que surpreendeu o policial. Maya fazia parte

da família e, ou ia com ele, ou ninguém ia. Dreitser recordou-lhe que não estava em

condições de dar ordens ou proferir ameaças, e Liev Davidovitch deu-lhe razão, mas disse

que ainda podia fazer algum disparate que acabasse com a carreira do guarda e o

devolvesse à Sibéria, e não ao seu povoado, mas a um daqueles campos de trabalho que o

seu chefe da GPU dirigia. Ao observar o efeito imediato de suas palavras, Liev Davidovitch

compreendeu que aquele homem estava sujeito a uma grande pressão e decidiu ganhar a

partida sem usar mais cartas: como era possível que um siberiano pedisse a alguém para

abandonar um galgo russo? E lamentou que Dreitser nunca tivesse visto Maya caçar

raposas na tundra gelada. O policial, aproveitando a porta que o outro lhe abria,

decidiu, tratando de demonstrar quem detinha o poder, que podiam levar o animal, mas

que eles próprios teriam de se encarregar de limpar a merda do cachorro.

O olfato siberiano de Dreitser enganou-se tanto como as previsões dos

meteorologistas, e a tempestade sob a qual abandonaram Alma-Ata, longe de diminuir, foi

aumentando à medida que o ônibus avançava pela estepe. À tarde (sabia que era tarde

porque os relógios o indicavam), quando chegaram à aldeia de Koshmanbet, verificou que

tinham demorado sete horas para percorrer trinta quilômetros de caminho plano sob a

tempestade de neve.

No dia seguinte, patinando sobre o caminho gelado, o ônibus conseguiu chegar ao

refúgio de montanha de Kurdai, mas a tentativa de deslocar com um trator a caravana de

sete carros em que todos viajariam a partir dali foi inútil e cruel: sete membros da escolta

policial morreram de frio, junto com uma quantidade considerável de cavalos. Nessa



altura, Dreitser optou pelos trenós, nos quais se deslocaram durante dois dias até

avistarem Pichpek, novamente em caminho plano, onde embarcaram em outros automóveis.

Frunze, com suas mesquitas e o cheiro de gordura de carneiro que saía das chaminés,

pareceu a deportados e deportadores a imagem de um oásis salvador. Pela primeira vez

desde Alma-Ata puderam voltar a tomar banho e dormir em camas, livres dos casacões

malcheirosos cujo peso quase os impedia de andar. Para corroborar que, na miséria, todos

os detalhes são um luxo, Liev Davidovitch teve a oportunidade de provar um aromático

café turco, que bebeu até sentir o coração agitar-se.

Nessa noite, antes de irem para a cama, o soldado Igor Dreitser sentou-se para tomar

café com os Trotski e informou-os de que a sua missão à frente da escolta terminava ali.

Várias semanas de convivência com aquele siberiano mal-encarado tinham-no

transformado numa presença habitual entre eles e por isso, no momento da despedida,

Liev Davidovitch desejou-lhe boa sorte e permitiu-se recordar-lhe que não importava

quem era o secretário do Partido. Era indiferente que fosse Lenin, Stalin, Zinoviev ou

ele… Homens como Dreitser trabalhavam para o país, não para um dirigente. Depois de

ouvi-lo, Dreitser estendeu-lhe a mão e, surpreendentemente, disse que, apesar das

circunstâncias, tinha sido uma honra conhecê-lo; mas o que verdadeiramente o intrigou

foi quando o agente, quase num sussurro, revelou que, embora a ordem especificasse que

toda a papelada do deportado deveria ser queimada, ele decidira que fossem queimados

apenas alguns livros. Assim que Liev Davidovitch conseguiu assimilar aquela estranha

informação, sentiu nas falanges a pressão siberiana da mão de Dreitser, que deu meia-

volta e desapareceu na escuridão e na neve.

Com a rendição da escolta, à frente da qual foi colocado um agente chamado

Bulánov, os deportados tiveram esperança de conseguir rasgar o véu e descobrir o

destino que lhes fora determinado. No entanto, Bulánov pôde apenas informá-los de

que apanhariam um trem especial no terminal ferroviário de Frunze, sem que a ordem

especificasse para onde. Tanto mistério, pensou Liev Davidovitch, só podia ser obra do

medo de improváveis mas ainda temidas reações de seus dispersos seguidores em Moscou.

Também pensou se toda aquela operação não seria outra pantomima orquestrada para

criar confusão e estados de espírito manipuláveis, técnica predileta de Stalin, que, em

várias ocasiões ao longo daquele ano, espalhara boatos sobre seu desterro iminente,

desmentidos posteriormente com maior ou menor ênfase, mas que serviram para difundir a

ideia e preparar a chegada daquela condenação, acerca da qual as pessoas só seriam

informadas depois de concretizada.

Sozinho durante os meses anteriores à expulsão, sofrendo uma derrota política que o

deixara de mãos atadas, Liev Davidovitch tinha começado a avaliar com seriedade e pavor

a magnitude da habilidade manipuladora de Stalin. Compreendeu tarde demais que

menosprezara a inteligência do ex-seminarista georgiano, que não fora capaz de avaliar

seu gênio para a intriga, tampouco sua falta de vergonha para mentir e trapacear. Stalin,

educado nas catacumbas das lutas clandestinas, aprendera todas as modalidades de

demolição subterrânea e aplicava-as agora, em benefício pessoal, perseguindo os mesmos

fins pelos quais anteriormente o Partido Bolchevique as praticara: para se assenhorear

do poder. A forma como foi desarmando e deslocando Liev Davidovitch, enquanto



utilizava a vaidade e os medos de homens que nunca pareceram ter medos ou vaidades, as

guinadas calculadas das suas forças de um extremo ao outro do diapasão político, tinham

sido a obra-prima de uma manipulação que, para coroar a vitória do georgiano, contaram

com a imprevisível cegueira e o orgulho de seu rival.

Mais que conseguir a sua expulsão do Partido e, agora, do país, a grande vitória de

Stalin tinha sido transformar a voz de Trotski na encarnação do inimigo interno da

Revolução, da estabilidade da nação, do legado leninista, e tê-lo esmagado com o muro

da propaganda de um sistema que o próprio Liev Davidovitch tinha ajudado a criar, e

contra o qual, por princípios invioláveis, não podia opor-se, se com isso arriscasse a

continuidade desse sistema. O combate em que teria de se empenhar a partir desse

momento seria contra alguns homens, contra uma fração, nunca contra a Ideia. Começou

a pensar então, e continuaria a fazê-lo depois da deportação, como lutar contra eles, se

esses homens tinham se apropriado da Ideia e se apresentavam perante o país e o mundo

como a própria encarnação da revolução proletária.

Assim que Frunze ficou para trás, iniciou-se a odisseia ferroviária daquela peregrinação. A

neve impôs uma marcha lenta à velha locomotiva inglesa, atrás da qual seguiam quatro

carruagens. Em seus anos à frente do Exército Vermelho, quando teve de percorrer as

regiões do país imerso na guerra civil, Liev Davidovitch acabou por conhecer quase toda

a rede ferroviária da nação. Naquele trem especial, de acordo com os cálculos, viajara

quilômetros suficientes para dar cinco vezes e meia a volta na Terra. Por isso, ao sair de

Frunze, pôde deduzir que se deslocavam atravessando o sul asiático da União dos

Sovietes e que o seu destino não podia deixar de ser o Mar Negro, onde, através de

algum porto, os tirariam do país. Para onde? Dois dias depois, ao fim de uma estadia rápida

numa estação perdida da estepe, Bulánov chegou com a notícia que acabava com a

expectativa: um telegrama recebido de Moscou informava que o governo da Turquia

aceitava recebê-lo na qualidade de convidado e com um visto por problemas de saúde. Ao

ouvir a notícia, a ansiedade do deportado ficou tão congelada como se viajasse nua no

teto do trem: de todos os destinos imaginados para o seu desterro, a Turquia de Mustafa

Kemal Atatürk não figurava entre as possibilidades realistas, a menos que quisessem

colocá-lo em um cadafalso e decorar-lhe o pescoço com uma corda engordurada, pois,

desde o triunfo da Revolução de Outubro, o vizinho do Sul transformara-se numa das

bases dos exilados brancos mais agressivos contra o regime dos sovietes, e largá-lo nesse

país era como soltar um coelho no meio de uma matilha de cachorros. Por isso, gritou a

Bulánov que não iria para a Turquia. Podia aceitar que o expulsassem do país que tinham

roubado, mas o resto do mundo não lhes pertencia, e o seu destino também não.

Quando pararam na lendária Samarcanda, Liev Davidovitch viu Bulánov e outros dois

oficiais descerem da carruagem de comando e desaparecerem no edifício com ar de

mesquita que funcionava como estação. Talvez cumprissem a exigência do deportado e

Moscou tratasse de outro visto. Nesse dia começou a espera ansiosa pelo resultado das

consultas e, quando ficou evidente que o processo seria demorado, fizeram o trem



avançar durante mais de uma hora, estacionando-o num ramal desativado no meio do

deserto gelado. Foi nessa altura que Natália Sedova pediu a Bulánov que, enquanto

esperavam pela resposta de Moscou, telegrafasse ao filho, Serguei Sedov, e a Ania, mulher

de Liova, para que, como lhes fora concedido, se reunissem por uns dias com eles antes de

abandonarem o país.

Liev Davidovitch nunca conseguiria saber se os doze dias que permaneceram

encalhados naquela paragem no meio do nada se deveram à demora das consultas

diplomáticas ou tão só à tempestade de neve mais devastadora que vira até então, capaz

de fazer os termômetros descerem até os quarenta graus abaixo de zero. Cobertos com

todos os casacões, gorros e mantas ao seu alcance, receberam a visita de Serioja e Ania,

que viajou sem as crianças, pequenas demais para serem expostas àquelas temperaturas.

Durante oito dias, e sob o olhar ocasional de algum dos guardas, a família entreteve-se

com conversas insignificantes e amenas, com encarniçadas partidas de xadrez e leituras

em voz alta, enquanto ele, pessoalmente, se encarregava de preparar o café trazido por

Serguei. Apesar do ceticismo do auditório, a cada vez que os guardas os deixavam a sós o

otimismo feroz de Liev Davidovitch desencadeava-se, fazendo-o descrever os planos para

a luta e o regresso. À noite, quando os outros dormiam, o deportado instalava-se em um

canto da carruagem e, ouvindo as respirações entrecortadas devido à epidemia de gripe

que surgira no trem, aproveitava a insônia para escrever cartas de protesto dirigidas ao

Comitê Central bolchevique e programas de luta oposicionista que, no fim, decidiria

guardar consigo para não prejudicar Serioja com papéis que podiam muito bem levá-lo à

cadeia.

O frio era tão intenso que periodicamente a locomotiva tinha de ligar os motores e

percorrer alguns quilômetros, para evitar que seus mecanismos atrofiassem.

Impossibilitados de sair devido à intensidade da neve (Liev Davidovitch não quis

humilhar-se pedindo autorização para conhecer Samarcanda, cidade mítica que séculos

atrás reinara sobre toda a Ásia Central), esperavam pelos jornais só para comprovar que

as notícias eram sempre desanimadoras, pois todos os dias se referiam a novas detenções

de contrarrevolucionários antissoviéticos, como tinham sido batizados os membros da

Oposição. A impotência, o tédio, as dores nas articulações e a digestão difícil das comidas

enlatadas levaram Liev Davidovitch à beira do desespero.

No duodécimo dia, Bulánov lhe ofereceu um resumo das respostas: a Alemanha não

estava interessada em dar-lhe um visto, nem mesmo por motivos de saúde; a Áustria usava

subterfúgios; a Noruega exigia inúmeros documentos; a França levantava uma ordem

judicial de 1916 que o impedia de entrar no país; a Inglaterra nem sequer tinha

respondido. Só a Turquia reiterava a disposição de aceitá-lo… Liev Davidovitch teve a

certeza de que, por ser quem era e ter feito o que fez, para ele o mundo se transformara

num planeta para o qual não tinha visto de entrada.

Nos dias gastos no trajeto até Odessa, o antigo comissário da Guerra teve tempo de

fazer um novo inventário dos atos, convicções, grandes e pequenos erros de sua vida, e

pensou que, mesmo que lhe tivessem imposto a condição de pária, não se arrependia do

fato e estava disposto a pagar o preço de suas ações e de seus sonhos. Corroborou mesmo

tais convicções quando o trem atravessou Odessa e recordou aqueles anos, que teimavam



em parecer tão distantes, quando tinha ingressado na universidade da cidade e

compreendido que seu destino não estava na matemática, mas na luta contra um sistema

tirânico, começando assim a interminável carreira de revolucionário. Em Odessa

apresentara a outros grupos clandestinos a recém-formada União dos Operários do Sul

da Rússia, sem fazer uma ideia clara de suas repercussões políticas; ali tinha sofrido sua

primeira prisão, tinha lido Darwin e desterrado da sua mente de jovem judeu, já bastante

heterodoxo, a ideia da existência de qualquer ser supremo; ali tinha sido julgado e

condenado pela primeira vez, e o castigo fora também o desterro. Naquela altura, os

capangas do czar tinham-no enviado para a Sibéria por quatro anos, enquanto seus

antigos companheiros de luta o deportavam agora para fora de seu próprio país, talvez

pelo resto de seus dias. E ali, em Odessa, tinha conhecido o carcereiro afável que lhe

fornecia papel e tinta, o homem cujo sonoro sobrenome escolheu quando, fugindo da

Sibéria, alguns camaradas lhe entregaram um passaporte em branco para iniciar seu

primeiro exílio e, no espaço reservado ao nome, Trotski escreveu o sobrenome do

carcereiro, que o acompanhou desde então.

Depois de contornar a cidade pela costa, o trem parou num ramal que se prolongava

até o cais do porto. O espetáculo exibido diante dos viajantes era comovente: através do

temporal que golpeava as janelas, observaram a vista extraordinária da baía gelada, os

navios enterrados no gelo, os mastros partidos.

Bulánov e outros tchekistas saíram do trem e entraram num vapor chamado Kalinin,

enquanto alguns agentes se apresentavam para anunciar que Serguei Sedov e Ania tinham

de sair, porque os deportados embarcariam em breve. A despedida, no fim de tantos dias

de convivência entre as paredes de um vagão, foi mais dilacerante do que imaginavam.

Natália chorava, acariciando o rosto do seu pequeno Serioja, e Liova e Ania abraçavam-se

como se quisessem transmitir através da pele o sentimento de abandono a que os

condenava uma separação sem limites previsíveis. Para se proteger, ele foi breve nas

despedidas, mas, ao olhar Serioja nos olhos, teve a premonição de que era a última vez

que via aquele jovem, tão saudável e bonito, dotado de inteligência suficiente para

desprezar a política. Abraçou-o com força e beijou-o nos lábios, para levar consigo um

pouco do seu calor e da sua forma. Retirou-se então para um canto, seguido por Maya, e

lutou para afastar da mente as palavras que Piatakov lhe dissera em 1926, no fim daquela

tétrica reunião do Comitê Central, quando Stalin, com o apoio de Bukharin, conseguira

sua expulsão do Politburo, e Liev Davidovitch acusou-o diante dos camaradas de ter se

transformado no coveiro da Revolução. À saída, o ruivo Piatakov dissera-lhe, com aquele

seu costume de falar ao ouvido: “Por quê? Por que fez isso? Ele nunca vai perdoá-lo por

essa ofensa. Vai lhe fazer pagá-la até a terceira ou quarta geração”. Perguntou a si mesmo

se seria possível que o ódio político de Stalin atingisse essas criaturas que representavam

o melhor já não da Revolução, mas da vida. Alguma vez sua mesquinharia atingiria Serioja,

que ensinara a pequena Svetlana Stalina a ler e a contar? E, enquanto acariciava a

cabeça de sua cadela e observava pela última vez – pressentia-o em seu íntimo – a cidade

onde trinta anos antes abraçara para sempre a Revolução, foi obrigado a responder a si

próprio que o ódio é uma doença incontrolável.
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– Sim, diga-lhe que sim.

Ramón Mercader recordaria pelo resto de seus dias ter descoberto a densidade

doentia que acompanha o silêncio no meio da guerra segundos antes de pronunciar as

palavras destinadas a mudar sua existência. O estrépito das bombas, dos tiros e dos

motores, as ordens gritadas e os uivos de dor entre os quais vivera durante semanas

tinham se acumulado em sua consciência como os sons da vida, e a súbita queda daquele

mutismo espesso, capaz de provocar um desamparo muito parecido com o medo,

transformou-se numa presença inquietante quando compreendeu que, atrás daquele

silêncio precário, podia esconder-se a explosão da morte.

Nos anos de prisão, dúvidas e marginalização a que o conduziram aquelas cinco

palavras, Ramón se dedicaria muitas vezes ao desafio de imaginar o que teria acontecido

com sua vida se tivesse dito que não. Insistia em recriar uma existência paralela, um

trajeto essencialmente romanesco no qual nunca deixara de se chamar Ramón, de ser

Ramón, de agir como Ramón, talvez longe de sua terra e suas lembranças, como tantos

homens de sua geração, mas sendo sempre Ramón Mercader del Río, de corpo e,

sobretudo, alma.

Caridad chegara umas horas antes, acompanhada pelo pequeno Luis. Tinham vindo de

Barcelona via Valência, conduzindo o potente Ford confiscado de alguns aristocratas

fuzilados no qual costumavam deslocar-se os dirigentes comunistas catalães. Os salvo-

condutos, decorados com assinaturas capazes de abrir todos os controles militares

republicanos, tinham lhes permitido chegar até a encosta daquela montanha agreste da

serra de Guadarrama. A temperatura, vários graus abaixo de zero, obrigara-os a

permanecer no interior do carro, cobertos com mantas e respirando o ar viciado pelos

cigarros de Caridad, que deixaram Luis à beira da náusea. Quando Ramón conseguiu

finalmente descer à segurança da encosta, incomodado pelo que considerava uma das

intromissões habituais da mãe na vida de todos que se relacionavam com ela, seu irmão Luis

dormia no banco traseiro e Caridad, com um cigarro na mão, dava voltas ao redor do

carro, chutando pedrinhas e amaldiçoando o frio que a fazia expirar nuvens

condensadas. Assim que o viu, a mulher envolveu-o com seu olhar verde, mais frio que a

noite da serra, e Ramón recordou que desde o dia em que se reencontraram, havia mais

de um ano, a mãe não lhe dava um daqueles beijos úmidos que, em sua infância, costumava

depositar com precisão na comissura dos lábios para que o sabor doce da saliva, com um

travo persistente de anis, descesse até suas papilas e provocasse a necessidade sufocante

de preservá-lo na boca por mais tempo do que o concedido pela ação de suas próprias

secreções.



Há vários meses que não se viam, desde que Caridad, convalescente das feridas

causadas em Albacete, fora enviada pelo Partido a uma viagem ao México com o objetivo

de obter ajuda material e solidariedade moral para a causa republicana. Nesse tempo, ela

havia mudado. Não porque o movimento do braço esquerdo estivesse ainda limitado pelas

lacerações provocadas por um obus; tampouco devia ser por causa da notícia recente da

morte de seu filho Pablo, o adolescente que ela própria obrigara a marchar para a frente

de batalha de Madri, onde foi destroçado pelas esteiras de um tanque italiano. Ramón

atribuiu essa mudança a alguma coisa mais visceral, que descobriria nessa noite em que a sua

vida começou a ser outra.

– Estou à sua espera há seis horas. Está quase amanhecendo e não aguento ficar mais

tempo sem tomar um café – foi o cumprimento da mulher, ocupada em esmagar o cigarro

com a bota militar, enquanto observava o cãozinho peludo que acompanhava Ramón.

À distância, os canhões troavam e os motores dos aviões de combate eram um retumbar

envolvente que descia de algum lugar ubíquo de um céu desprovido de estrelas. “Vai

nevar?”, pensou Ramón.

– Não podia largar a espingarda e sair correndo – disse ele. – Como está? E Luisito?

– Louco para te ver, por isso o trouxe. Eu estou bem. E esse cachorro?

Ramón sorriu e olhou para o animal, que cheirava as rodas do Ford.

– Vive conosco no batalhão… Grudou em mim. É bonito, não é? – E ajoelhou-se: –

Churro! – Sussurrou, e o animal aproximou-se, abanando a cauda. Ramón acariciou-lhe as

orelhas, tirando os espinhos. Ergueu os olhos: – Por que você veio?

Caridad olhou-o nos olhos, mais tempo do que o jovem conseguia suportar sem desviá-

los, e Ramón levantou-se.

– Fui enviada para lhe fazer uma pergunta…

– Não posso acreditar… Você veio até aqui para me fazer uma pergunta? – Ramón

tentou parecer sarcástico.

– Isso mesmo. A pergunta mais importante: o que você estaria disposto a fazer pelo

socialismo e para derrotar o fascismo? Não me olhe assim, não estou brincando.

Precisamos ouvir da sua boca.

Ramón voltou a sorrir, sem alegria. Por que lhe fazia aquela pergunta?

– Está parecendo um oficial de recrutamento… Quem precisa: você e quem mais? Isso é

coisa do Partido?

– Responda e depois lhe explico – Caridad mantinha-se séria.

– Não sei, Caridad. Pois já estou fazendo, não? Arriscar a vida, trabalhar para o

Partido… Não deixar que esses fascistas filhos da puta entrem em Madri.

– Não é suficiente – disse ela.

– Como não é suficiente? Não venha complicar…

– Lutar é fácil. Morrer também… Milhares de pessoas o fazem… Seu irmão Pablo… Mas

você estaria disposto a renunciar a tudo? E, quando digo tudo, é tudo. A qualquer

sonho pessoal, a quaisquer escrúpulos, a ser você mesmo…

– Não compreendo, Caridad – disse Ramón, com toda a sinceridade e um alarme

nascente instalado no peito. – Está falando sério? Não pode ser mais clara?… Eu também

não posso passar a noite toda aqui – e apontou para a montanha de onde tinha descido.



– Creio que estou falando com bastante clareza – disse ela, puxando outro cigarro.

No instante em que acendeu o fósforo, o céu iluminou-se com o clarão de uma explosão e

a porta traseira do carro abriu-se. O jovem Luis, coberto com uma manta, correu para

Ramón, escorregando no chão gelado, e estreitaram-se num abraço.

– Caralho, Luisito, você está um homem.

Luis fungou sem largar o irmão.

– E você tá muito magro, cara. Dá pra sentir seus ossos.

– É a porra da guerra.

– E esse cachorro é seu? Como chama?

– Churro… Não é meu, mas é como se fosse. Apareceu um dia… – Luis assobiou e o

animal veio até seus pés. – Aprende depressa e é tão bonzinho… Quer levá-lo? – Ramón

acariciou os cabelos despenteados do irmão mais novo e, com os polegares, limpou-lhe os

olhos.

Luis olhou para a mãe, indeciso.

– Agora não podemos ter cachorros – afirmou ela, fumando com avidez. – Às vezes nem

nós temos o que comer.

– Churro come qualquer coisa, quase nada – disse Ramón, e instintivamente ergueu os

ombros para se proteger quando um canhão retumbou à distância. – Com o que você gasta

em tabaco, podia alimentar uma família.

– Meus cigarros não são problema seu… Anda, Luis, vai dar uma volta com o cachorro,

preciso falar com Ramón – exigiu Caridad, dirigindo-se para uma azinheira cujas folhas

tinham conseguido resistir ao agressivo inverno da serra.

Já debaixo da árvore, Ramón voltou a sorrir ao observar as brincadeiras de Luis com o

pequeno Churro.

– Você vai me dizer para que veio? Quem te enviou?

– Kotov. Quer te propor algo muito importante – disse ela, voltando a colocá-lo sob

o cristal verde do olhar.

– Kotov está em Barcelona?

– Por ora. Quer saber se você está disposto a trabalhar com ele.

– No exército?

– Não, em coisas mais importantes.

– Mais que a guerra?

– Muito mais. Pode-se ganhar ou perder esta guerra, mas...

– Que merda você tá dizendo! Não podemos perder, Caridad. Com o que os soviéticos

estão enviando e com as Brigadas Internacionais, vamos foder esses fascistinhas um por

um…

– Isso seria bom, mas diga-me… Você acha possível ganhar a guerra com os trotskistas

fazendo sinais aos fascistas da trincheira ao lado e com os anarquistas colocando em

votação as ordens de combate?… Kotov quer que você trabalhe em coisas

verdadeiramente importantes.

– Importantes como?

A explosão sacudiu a montanha, muito perto de onde os três se encontravam. O

instinto levou Ramón a proteger Caridad com seu próprio corpo, e os dois rolaram pelo



chão congelado.

– Vou enlouquecer. Esses veados não dormem? – Disse, de joelhos, sacudindo uma

manga do capote de Caridad.

Ela deteve sua mão e inclinou-se para apanhar o cigarro fumegante. Ramón ajudou-a a

levantar-se.

– Kotov acha que você é um bom comunista e que pode ser útil na retaguarda.

– Cada vez há mais comunistas na Espanha. Desde que chegaram os soviéticos e as

armas, as pessoas têm outra opinião a nosso respeito.

– Não creia nisso, Ramón. As pessoas têm medo, e muitas não gostam de nós. Este é um

país de imbecis, de beatos hipócritas e de fascistas de nascença.

Ramón observou como a mãe expelia a fumaça do cigarro, quase com fúria.

– E Kotov me quer para quê?

– Já falei: para coisas mais importantes do que disparar uma espingarda numa trincheira

cheia de água e merda.

– Não imagino o que possa querer de mim… Os fascistas estão avançando e, se

ocuparem Madri… – Ramón abanava a cabeça, negando, quando sentiu uma leve pressão

no peito. – Porra, Caridad, se não te conhecesse, diria que você falou com Kotov para

que ele me afastasse da frente de batalha. Depois do que aconteceu a Pablo…

– Mas você me conhece… – Atalhou ela. – As guerras podem ser vencidas de muitas

maneiras, já deveria saber… Ramón, quero estar longe daqui antes que amanheça. Preciso

de uma resposta.

Conhecia-a? Ramón olhou para ela e perguntou a si mesmo o que tinha restado

daquela mulher sofisticada e mundana com quem ele, os irmãos e o pai costumavam passear

nas tardes de domingo pela Plaza de Cataluña, à procura dos restaurantes da moda ou

da elegante sorveteria italiana recém-inaugurada no Paseo de Gracia. Daquela mulher

não restava nada, pensou. Agora Caridad era um ser andrógino, que fedia a nicotina e a

suor enquistados, falava como um comissário político e só pensava nas missões do Partido,

na política do Partido, nas lutas do Partido.

Mergulhado em suas reflexões, o jovem não percebeu que, após a explosão do obus que

os atirara ao chão, se instalara sobre a serra um silêncio compacto, como se o mundo,

vencido pelo esgotamento e pela dor, tivesse adormecido. Ramón, por tanto tempo

submerso nos ruídos da guerra, parecia ter perdido a capacidade de ouvir o silêncio, e em

sua mente, já alterada pela possibilidade de um regresso, flutuava nesse momento a

lembrança da Barcelona efervescente de onde saíra alguns meses atrás e a imagem

tentadora da jovem que dera um sentido profundo à sua vida.

– Viu África? Sabe se ela continua a trabalhar com os soviéticos? – Perguntou,

envergonhado com a persistência de uma debilidade hormonal de que não fora capaz de

desfazer-se.

– Você é pura fachada, Ramón! Saiu mole como seu pai – disse Caridad, buscando seu

ponto frágil. Ramón sentiu que conseguiria odiar a mãe, mas teve de lhe dar razão: África

era uma dependência que o perseguia.

– Perguntei se ela continua em Barcelona.

– Sim, sim… anda com os assessores. Faz uns dias eu a vi em La Pedrera.



Ramón deu-se conta de que os cigarros de Caridad eram franceses, bastante

perfumados, muito diferentes dos mata-ratos fedorentos que os companheiros de

batalhão fumavam.

– Me dá um cigarro.

– Fique com eles… – Ela entregou-lhe o maço. – Ramón, você seria capaz de renunciar

a essa mulher?

Ele pressentira que uma pergunta assim poderia chegar e seria a mais difícil de

responder.

– O que Kotov quer? – Insistiu, esquivando-se da resposta.

– Já disse, que você renuncie a tudo o que durante séculos nos disseram que era

importante apenas para nos escravizar.

Parecia que Ramón estava escutando África. Era como se as palavras de Caridad

brotassem da mesma torre do Kremlin, das mesmas páginas de O capital de onde saíam as de

África. E nesse instante teve noção do silêncio que os envolvia há vários minutos.

Caridad era África, África era Caridad, e a renúncia a tudo o que tinha sido era-lhe

agora exigida como um dever, enquanto aquele mutismo doloroso e frágil pousava sobre

sua consciência, transportando o temor de que no próximo minuto seu corpo pudesse ser

arrebentado pelo obus, pela bala, pela granada ainda escondida mas já destinada a

destruir sua existência. Ramón compreendeu que receava mais o silêncio do que os rugidos

perversos da guerra e desejou estar longe daquele lugar. Foi nessa altura que disse, sem

saber que dependurava sua vida naquelas poucas palavras:

– Sim, diga-lhe que sim.

Caridad sorriu. Agarrou o rosto do filho e, com sua pérfida exatidão, lascou-lhe um

beijo demorado na comissura dos lábios. Ramón sentiu que a saliva da mulher penetrava

em direção à sua, mas não conseguiu encontrar agora o sabor do anis nem sequer o do gim

que lhe entregara na última vez que o beijara. Recebeu apenas a doçura asquerosa do

tabaco e a acidez fermentada de uma má digestão.

– Dentro de alguns dias vão chamá-lo a Barcelona. Estaremos à sua espera. Sua vida

vai mudar, Ramón, muito – disse, sacudindo a terra. – Agora, vou-me embora. Está

amanhecendo.

Como se fosse uma coisa casual, Ramón cuspiu, voltando a cabeça, e acendeu um

cigarro. Seguiu Caridad até o carro, de onde Luis saiu com Churro nos braços.

– Largue o cachorro e se despeça de Ramón.

Luis obedeceu-a e voltou a abraçar o irmão.

– Em breve nos veremos em Barcelona. Vou levá-lo para se inscrever na Juventude. Já

completou catorze, né?

Luis sorriu.

– E vai me alistar no exército? Todos os comunistas entraram no Exército Popular…

– Não tenha pressa, Luisinho – Ramón sorriu e apertou-o contra si. Por cima da cabeça

do rapaz descobriu o olhar, novamente perdido, de Caridad. Evitou a incerteza que lhe

provocavam os olhos da mãe e avistou, com a primeira claridade do dia, a silhueta pétrea

e hostil do Escorial. – Olha, Luisito, El Escorial. Eu estou do outro lado, por aquela

ladeira.



– E faz sempre este frio?

– Um frio de matar.

– Vamos. Entre, Luis – Caridad interrompeu os filhos, e Luis, depois de se despedir de

Ramón com o cumprimento dos milicianos, deu a volta no carro para ocupar o lugar do

copiloto.

– Se você vir África, diga-lhe que voltarei logo – disse Ramón, quase num sussurro.

Caridad abriu a porta do carro, mas se deteve e voltou a fechá-la.

– Ramón, não preciso dizer que esta conversa é secreta. De agora em diante, enfie na

cabeça que estar disposto a renunciar a tudo não é uma palavra de ordem, é uma forma de

vida – e o jovem viu a mãe abrir o capote militar e puxar uma Browning reluzente. Caridad

deu alguns passos e, sem olhar para o filho, perguntou: – Tem certeza de que consegue?

– Sim – disse Ramón, no instante em que um estalido de bomba iluminou uma ladeira

distante da montanha, enquanto Caridad, de arma em punho, mirava Churro e, sem dar

tempo para o filho reagir, acertava-o na testa. O animal rodopiou, empurrado pela força

do chumbo, e seu cadáver começou a congelar na alvorada fria da serra de Guadarrama.

Os invernos em Sant Feliu de Guíxols sempre foram nublados, propensos às tempestades

que descem dos Pireneus. Os verões, em compensação, oferecem-se como um luxo da

natureza. A rocha da costa, que emerge até formar a montanha, abre-se ali numa enseada

de areia grossa, e a água costuma ser mais transparente do que em toda a costa do

Empordà. Na década de 1920, viviam em Sant Feliu apenas pescadores e alguns anacoretas

sem fé, os primeiros fugitivos do bulício da urbe e da modernidade. Com o verão, em

compensação, apareciam as famílias abastadas de Barcelona, proprietárias de casas de

praia ou de chalés na montanha. E o clã dos Mercader era um desses felizardos, graças ao

novo fôlego dos negócios têxteis durante a Grande Guerra.

A família do pai, aparentada com a nobreza local, acumulara riquezas ao longo de

várias gerações; como bons catalães, tinham se dedicado ao comércio e à indústria. A de

Caridad, dona de um castelo em San Miguel de Aras, perto de Santander, tinha

retornado de Cuba antes do desastre de 1898. Voltaram com rombos na fortuna, por

terem perdido parte dela com os negros que tiveram de libertar ao ser decretado o fim

da escravidão na ilha. Embora Pau, o pai de Ramón, fosse vários anos mais velho que

Caridad, aos olhos do menino formavam um casal invejável, que partilhava a paixão pelo

hipismo, como bons aristocratas, e só de vê-los trotando nos cavalos percebia-se que

eram excelentes cavaleiros, ela muito mais habilidosa do que ele.

O verão de 1922 foi o primeiro e único em que a família gozou de um mês inteiro de sol,

praia e liberdade naquela enseada que a memória tornaria prodigiosa e congelaria como a

imagem da felicidade. Só dois anos depois, quando a vida começou a desviar o seu rumo,

Ramón soube que a decisão do pai, sempre tão econômico, de trocar a visita estival ao

pétreo castelo de San Miguel pela privacidade do chalé alugado na costa do Empordà

não se devia ao prazer previsível dos filhos, mas à intenção de tentar consertar o que já

começava a se tornar irrecuperável: a relação com a mulher.



Foi em Sant Feliu de Guíxols, durante esse verão, que os pais apreciaram os últimos

rescaldos de sua vida conjugal, e deve ter sido ali que geraram Luis, nascido na primavera

do ano seguinte. Muito tempo depois Ramón viria a saber que tal ato de amor fora como

o refluxo de uma onda que se desfaz na areia para imediatamente se retirar na direção de

profundezas inatingíveis. Porque, ainda antes de gerar seu irmão mais novo, alguma coisa

incontrolável tinha começado a crescer no íntimo de Caridad: o ódio, um ódio

destrutivo que a perseguiria para sempre e que não só daria sentido à sua própria vida,

como alteraria até a devastação a vida de cada um de seus filhos.

Alguns meses antes, com o temor latente que qualquer aproximação de sua mãe já lhe

provocava, Ramón atrevera-se a interrogá-la sobre os pontos vermelhos que sobressaíam

na pele branquíssima de seus braços, e ela limitara-se a responder que estava doente. Mas

rapidamente, quando a tempestade desabou e a casa burguesa de Sant Gervasi se encheu

de gritos e brigas, soube que as marcas eram causadas por agulhas com que injetava a

heroína de que se tornara dependente numa vida paralela que levava à noite, para além

das paredes aprazíveis da casa familiar.

Muitos anos depois, numa noite mexicana de agosto de 1940, Ramón ouviria dos lábios

de Caridad que fora justamente o seu respeitável, empreendedor e católico marido quem

a encorajara a dar o primeiro passo na direção de uma vertiginosa degradação, de onde,

sofridas já muitas humilhações e recebidas infinitas pancadas, o ideal supremo da

revolução socialista a resgataria. Pau Mercader, pensando que a ajudaria a vencer a

aversão ao sexo que sofria desde o casamento, exigira-lhe que o acompanhasse a

determinados bordéis exclusivos de Barcelona, onde era possível apreciar, através de

vidros especiais, as mais ousadas acrobacias sexuais, cujos participantes podiam ser um

homem e uma mulher, ou dois e duas, ou um homem e duas e até mesmo três mulheres, ou

duas mulheres sozinhas, todos especialistas em posições e fantasias eróticas, eles dotados

de varas exageradas, elas capacitadas para receber aquelas dimensões descomunais,

naturais ou artificiais, por qualquer um de seus orifícios. O saldo da experiência foi pouco

satisfatório para as expectativas do pai, pois fez com que Caridad rejeitasse com mais

força ainda as suas exigências sexuais, embora tenha se afeiçoado a algumas das bebidas

espirituosas servidas naqueles antros de cortinas cor de malva e luzes mortiças, bebidas

que a desinibiam e, no fim da noite, permitiam-lhe abrir as pernas quase como um reflexo.

Pouco depois, em busca de tais elixires, ela começara a frequentar os bares mais seletos da

cidade, muitas vezes sem o marido, cada vez mais ocupado com os seus negócios

absorventes. Mas Caridad rapidamente sentiria que nesses locais sobrava o que não

procurava (homens dispostos a embriagá-la para levarem-na para a cama) e faltava alguma

coisa, ainda indefinida para si própria, alguma coisa capaz de motivá-la e reconciliá-la com

a própria alma.

Então aquela senhora, rodeada desde o berço de luxo e comodidade, educada por

freiras, amazona experiente de cavalos de estirpe arábica e casada com um proprietário

de fábricas alheio por natureza aos sentimentos dos homens que trabalhavam para a sua

riqueza, despojou-se das joias e das roupas atraentes e saiu à procura dos recantos menos

luminosos da cidade. Suas mãos apalparam outra geografia, outro mundo, quando

começou a percorrer as ruas do bairro chinês, as praças mais escuras do Raval, as



travessas estreitas e fétidas próximas do porto. Lá, enquanto provava outras bebidas

menos sofisticadas e mais eficazes, descobriu uma humanidade turva, repleta de frustração

e ódio, que costumava falar, com uma linguagem nova para ela, de coisas tão terríveis

como a necessidade de acabar com todas as religiões ou de pôr de pernas para o ar a

ordem burguesa e exploradora, inimiga da dignidade do homem, o mundo de onde ela

própria provinha. A fúria anarquista, de que até esse momento tivera apenas uma ideia, foi

para ela como uma pancada que agitou cada célula do seu corpo.

Com seus amigos libertários e os lúmpenes do porto e dos bairros de putas, Caridad

tinha experimentado a heroína, que ela pagava do seu generoso bolso, e encontrara em

sua iconoclastia uma satisfação recôndita, que lhe dava sabores mais agradáveis à vida.

Redescobriu o sexo, em outro patamar e com outros ingredientes, e praticou-o como uma

luta de morte, de uma forma primitiva cuja existência nunca tinha imaginado em sua triste

vida matrimonial: desfrutou-o com estivadores, marinheiros, operários têxteis,

condutores de bonde e agitadores profissionais a quem, com o dinheiro do marido,

também pagava bebidas e petiscos. Satisfazia-a verificar que entre aqueles revoltosos sua

origem ou sua educação não tinham importância e que era bem-vinda entre eles, por se

tratar de uma camarada disposta a quebrar regras e amarras classistas e a libertar-se dos

lastros da sociedade burguesa.

Apesar de em sua casa já dormirem quatro crianças geradas por seu ventre, foi no meio

daquela vertigem de novas sensações e discursos libertários recém-aprendidos que

Caridad tomou consciência do ódio que a minava e que, finalmente, se transformou numa

mulher adulta. Ela nunca soube com certeza até que ponto partilhou por convicção ou

por rebeldia as ideias dos anarquistas, mas, ao misturar-se com eles, sentia que trabalhava

pela sua libertação física e espiritual. Às vezes chegava a pensar que sua degradação a

deleitava devido ao desprezo que sentia por si própria, pelo que a sua vida tinha sido e

poderia continuar a ser. Mas, fosse por convicção ou por ódio, Caridad lançara-se

naquele caminho da forma como, a partir de então, faria sempre: com uma força fanática e

incontrolável. Para demonstrá-lo, ou talvez para demonstrá-lo a si mesma, dispôs-se a

atravessar as últimas fronteiras e planejou, com os novos camaradas, seu alucinado

suicídio classista: primeiro trabalhou com eles para promover greves nas oficinas de Pau,

que definira como sendo a própria encarnação do inimigo burguês; mais tarde, em sua

espiral de ódio, começou a preparar algo mais irreversível e, com um grupo de

companheiros, planejou a explosão de uma das fábricas que a família possuía em Badalona.

Com seus nove, dez anos, Ramón não tinha noção do que acontecia nos subterrâneos

da família. Matriculado num dos colégios mais caros da cidade, vivia despreocupadamente,

dedicando o tempo livre às atividades físicas, largamente preferidas às intelectuais que se

praticavam desde o berço numa casa onde, em horários estabelecidos, se falava em quatro

idiomas: francês, inglês, castelhano e catalão. Talvez desde essa altura já existisse em seu

caráter um profundo retraimento, porque seus melhores amigos não eram os colegas da

escola ou os rivais esportivos, mas seus dois cachorros, presente do avô materno diante

da evidência de que a criança manifestava uma queda particular por aqueles animais.

Santiago e Cuba, batizados pelo avô com os nomes da saudade, tinham vindo da

Cantábria ainda filhotes, e a relação que Ramón estabeleceu com eles foi muito forte.



Aos domingos, depois da missa, e nas tardes em que chegava cedo do colégio, o menino

costumava ultrapassar os limites da cidade acompanhado por seus dois labradores, com os

quais partilhava bolachas, corridas e a predileção pelo silêncio. Quase não via os pais,

pois cada vez com maior frequência a mãe dormia durante o dia e, ao cair da tarde, saía

para fazer vida social, como chamava seus passeios noturnos de onde voltava com novas

picadas vermelhas nos braços; e o pai ou ficava até muito tarde nos escritórios, tentando

salvar os negócios da falência para onde os levava a negligência do irmão mais velho,

acionista principal, ou se fechava no quarto sem querer ver nem falar com ninguém. De

qualquer forma, a vida familiar continuava a ser aprazível, e os cachorros tornavam-na

até mesmo satisfatória.

Quando a polícia apareceu na casa de Sant Gervasi, trazia nas mãos duas opções para o

destino de Caridad: ou a cadeia, sob a acusação planejar atentados contra a

propriedade privada, ou o manicômio, como dependente química. Seus companheiros de

luta e de farra já estavam, naquele momento, atrás das grades, mas a posição social de Pau

e os sobrenomes de ambos tinham pesado na decisão judicial. Além disso, um dos irmãos de

Caridad, juiz municipal da cidade, intercedera por ela, apresentando-a como doente

inimputável, manipulada pelos diabólicos anarquistas e sindicalistas, inimigos da ordem.

Num esforço para salvar o próprio prestígio e o que restava do seu casamento burguês e

cristão, Pau conseguiu uma solução menos drástica e prometeu que a mulher não

frequentaria mais os círculos anarquistas nem se envolveria com drogas, e deu a sua

palavra (e com certeza um bom dinheiro) como garantia.

Dois meses mais tarde, terminado o tratamento de desintoxicação a que Caridad

aceitara submeter-se, a família ia para aquelas férias em Sant Feliu de Guíxols, onde

viveram dias próximos da felicidade e da harmonia perfeitas, e assim os conservaria Ramón

na lembrança, transformados no maior tesouro da sua memória.

Enquanto o ventre de Caridad crescia, a família passava por uma dócil cotidianidade. Os

negócios de Pau, no entanto, mal conseguiam recompor-se em meio à crise para onde os

atiraram a ruptura com o dissoluto irmão mais velho e as exigências cada vez mais

exaltadas dos trabalhadores. Luis, aquele que seria o último dos irmãos, nasceu em 1923,

pouco antes do início da ditadura de Primo de Rivera e em meio à trégua que Caridad

romperia um ano depois: porque o ódio é uma das doenças mais difíceis de curar, e ela se

tornara mais dependente da vingança que da própria heroína.

Caridad regressaria a seu mundo anárquico de forma peculiar. Seu irmão José, o juiz,

havia comentado que atravessava sérios problemas econômicos, devido a dívidas de jogo

que, se ventiladas, poderiam acabar com sua carreira. Caridad prometeu ajudá-lo

monetariamente em troca de informações: ele teria de lhe revelar os juízes e tribunais

onde seriam processados seus amigos anarquistas detidos. Com esses dados, outros

companheiros começaram uma campanha de intimidação aos magistrados, que receberam

cartas ameaçando-os com as mais diversas represálias caso se atrevessem a aplicar

condenações a qualquer libertário. Pau Mercader depressa descobriu a fuga de capitais e



compreendeu por que via se escoavam. Com a fraqueza que sempre o caracterizou na

relação com Caridad, o homem só tomou medidas para evitar que ela pudesse mexer em

somas importantes e voltou a concentrar-se nos negócios que tentava manter no azul em

seu novo escritório da rua Ample.

Ao ver como a sua contribuição para a causa era obstruída, Caridad revoltou-se

perante tal mesquinharia burguesa: voltou aos bordéis, onde bebia e se drogava, e aos

comícios, onde pedia aos gritos o fim da ditadura, da monarquia, da ordem burguesa, a

desintegração do Estado e de suas instituições retrógradas. Seu irmão José, já salvo dos

apuros econômicos, planejou então com Pau a saída mais honrosa e conseguiram que um

médico amigo internasse Caridad num manicômio.

Quinze anos depois, Caridad descreveria a Ramón os dois meses em que viveu naquele

inferno de duchas frias, clausura, injeções, clisteres e outras terapias devastadoras.

Terem tentado enlouquecê-la era algo que ainda a enervava a ponto da agressão física. E

se não o conseguiram foi porque Caridad teve a sorte de seus companheiros anarquistas

terem-na salvado daquela reclusão, ameaçando explodir os negócios de Pau – e o próprio

manicômio – se não a libertassem. A coação surtiu efeito, e Pau foi obrigado a trazer a

mulher de volta, mulher que só voltou a entrar na casa de Sant Gervasi para buscar os

cinco filhos e algumas malas com o imprescindível. Ia embora para qualquer lugar, não

sabia para onde, mas não voltaria a viver perto do marido nem da família, de quem, jurava,

se vingaria até fazê-los desaparecer da face da Terra.

Perante a evidência de que nada conseguiria detê-la, Pau suplicou que não levasse os

filhos. O que ia fazer com cinco crianças? Como as manteria e, sobretudo, desde quando

as amava tanto que não podia viver sem elas? Talvez como outra forma de se vingar do

pai, que lhes dedicava um carinho distante e silencioso, pois não sabia ser de outra

maneira; talvez procurando algum apoio espiritual; talvez por já sonhar fazer de cada um

deles o que cada um deles seria no futuro, o certo é que, decidida a levar os filhos,

nenhuma súplica a fez mudar de opinião.

O que aconteceu a partir daquele momento teve, para os rapazes mais velhos, um

pouco de novidade e de aventura. Ramón, já habituado aos arrebatamentos de Caridad,

encarou o transe como uma explosão passageira e só lamentou ter de se separar de Cuba e

Santiago, mas tranquilizou-se quando a cozinheira da casa lhe garantiu que cuidaria

deles até o seu regresso.

Na primavera de 1925, arrastando os filhos, Caridad atravessou a fronteira francesa.

Embora seu objetivo fosse chegar a Paris, a mulher decidiu pousar na aprazível cidade de

Dax, talvez porque naquele momento tivesse se sentido desorientada, como se precisasse

redesenhar os mapas de sua vida, ou porque tivesse se convencido de que destruir o

sistema e criar cinco filhos ao mesmo tempo era mais complicado do que parecia,

sobretudo quando (paradoxos da vida) não havia dinheiro para tanto.

Pouco depois de chegar a Dax, Ramón e os irmãos, com exceção do bebê Luis,

ingressaram numa escola pública, e Caridad começou a procurar companhia política, que

depressa encontrou, pois anarquistas e sindicalistas havia em toda a parte. Para se

manter, começou a vender as próprias joias, mas o ritmo de gastos impostos pelas noites

de tabernas, cigarros, uma ou outra dose de heroína e comilança (só um comunista



consegue ter mais fome e menos dinheiro que um anarquista, garantia Caridad) tornou-se

insustentável.

Para Ramón, iniciou-se nessa época uma aprendizagem que acabaria por redefini-lo.

Completara então doze anos, altura até a qual tinha sido uma criança matriculada em

colégios de primeira, criada na abundância, e de repente, com apenas um passo, tinha

caído, se não na pobreza, pelo menos num mundo muito mais próximo da realidade, onde

se contavam as moedas para o lanche e as camas ficavam por fazer até eles próprios

decidirem arrumá-las. A pequena Montse, com dez anos, fora encarregada de cuidar de

Luis e alimentá-lo, enquanto Pablo assumira a chatice das limpezas. Jorge e ele, por serem

os mais velhos, responsabilizaram-se pelas compras e, pouco tempo depois, pelas refeições

que os salvaram de morrer de fome quando Caridad não voltava a tempo ou regressava

drogada dos compromissos de sua vida política. Cada um tomava banho quando queria e

qualquer pretexto servia para não ir à escola. Seus amigos de Dax eram filhos de aldeões

pobres e de imigrantes espanhóis, com quem se divertiam indo para os bosques próximos

apanhar trufas, guiados pelos porcos. Naquela época, Ramón também aprendeu a sentir na

pele o ardor do olhar gélido, carregado de desprezo, dos jovens burgueses da pequena

cidade.

Depois de pedir informações a Barcelona, a polícia de Dax decidiu que não queria

Caridad em seu território e, sem maiores explicações, exigiu-lhe que tomasse outro rumo.

Por isso tiveram de fazer novamente as malas e sair dali em direção a Toulouse, uma cidade

muito maior, onde ela pensava conseguir passar despercebida. Lá, para evitar a pressão da

polícia e convencida de que as joias não dariam para muito mais, Caridad começou a

trabalhar como maître de um restaurante, porque tinha maneiras e educação para o

trabalho. Graças aos donos do local, que depressa se afeiçoaram aos rapazes, Jorge e

Ramón puderam entrar na École Hôtelière de Toulouse, o primeiro a fim de estudar para

chef de cozinha, Ramón para maître d’hôtel, e a estabilidade recuperada fez com que

abraçassem a esperança de voltar a ser uma família normal.

Definitivamente, Caridad não tinha nascido para sentar burgueses a uma mesa e sorrir

enquanto lhes sugeria pratos. Grávida da fúria da revolução total e do ódio ao sistema,

sua vida parecia-lhe miserável e um desperdício de forças que exigiam aos gritos um

encaminhamento libertador. Embora o incidente nunca tenha sido esclarecido, por toda

a vida Ramón suspeitaria que a intoxicação em massa de clientes do restaurante ocorrida

uma noite só poderia ter sido obra da mãe. Felizmente ninguém morreu, e a dúvida sobre a

intencionalidade e, portanto, a autoria do atentado não chegou a ser esclarecida. Mas

os donos do negócio decidiram prescindir dela, e o comissário encarregado do caso, com

razões de sobra para desconfiar de Caridad, apareceu em sua casa alguns dias depois e

exigiu que sumisse ou a metia na cadeia.

Mesmo antes da intoxicação dos comensais, Caridad vivia em letargia e oscilava feito

um pêndulo entre explosões de entusiasmo ou de ira e silêncios depressivos nos quais se

afundava durante dias. Era evidente que sua vida, carente de um suporte ideológico

firme, tinha perdido o sentido e, ao ver-se privada da possibilidade de luta e demolição,

diante dela abria-se apenas um círculo vicioso de depressão, fúria e frustração do qual

não conseguia sair. A essa altura perdeu o controle e tentou se matar ingerindo um



punhado de calmantes.

Jorge e Ramón só a encontraram porque naquela noite decidiram entrar em seu

quarto para levar-lhe alguma comida. As lembranças que Ramón conservou desse

momento sempre foram confusas e só podia pensar que tinham agido por reflexo, sem

parar para raciocinar. Um Ramón desesperado arrancou-a da cama, inundada de

excrementos e urina. Ajudado por Jorge, que tinha uma das pernas sequelada pela

poliomielite e usava uma prótese metálica, conseguiu arrastá-la para a rua. Sem reparar

que os pés se feriam nos paralelepípedos, sem sentir o frio ou a chuva, conseguiram levá-la

até a avenida e apanhar um táxi para o hospital.

Caridad nunca falou daquele episódio nem sequer pronunciou uma palavra de

gratidão pelo que os filhos tinham feito por ela. Ramón pensaria durante muitos anos

que o seu silêncio se devia à vergonha provocada pela fraqueza patente em que ela, a

mulher que queria mudar o mundo, caíra. Além disso, ao sair do hospital, Caridad tivera

de aceitar, para maior humilhação, que o marido, avisado pelos rapazes, se

responsabilizasse por sua custódia perante os médicos. A única vez que Ramón viu a mãe

chorar foi no dia em que se despediu de Jorge e dele, quando partiu com Pau e os filhos

mais novos para Barcelona.

No meio da tempestade de amor e ódio em que viveram tantos anos, Caridad nunca

saberia – porque Ramón tampouco lhe daria o prazer de confessar – que naquele

momento, vendo-a partir resgatada pela própria encarnação do que ela mais desprezava,

ele deixou de ser um menino, porque se convenceu de que a mãe tinha razão: se queriam

ser realmente livres, tinham de fazer alguma coisa para mudar aquele mundo de merda que

lacerava a dignidade das pessoas. Ramón também depressa aprenderia que essa mudança só

se daria se muitos abraçassem a mesma bandeira e, ombro a ombro, lutassem por ela: era

preciso fazer a Revolução.
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“A merda petrificada do presente”… Liev Davidovitch atirou o jornal contra a parede e

saiu do escritório. Enquanto descia as escadas, veio da cozinha o cheiro do cabrito

guisado que Natália preparava para o jantar, e aquele aroma apetitoso pareceu-lhe

obsceno. Atrás de sua mesa de trabalho viu a bela Sara Weber, que batia nas teclas com

uma velocidade que nesse instante dava a impressão de ser automática, definitivamente

inumana. Atravessou a porta de acesso ao jardim ermo, e os policiais turcos sorriram-lhe,

preparando-se para seguirem-no, mas ele deteve-os com um gesto. Os homens fingiram

acatar seu desejo, mas não o perderiam de vista, porque a ordem recebida fora bastante

precisa: suas vidas dependiam de o exilado não perder a dele.

A beleza do mês de abril em Prínkipo apenas o roçou enquanto, seguido por Maya,

descia a duna que ia morrer na costa. Perguntou a si mesmo que angústias podiam

atormentar o cérebro de um homem sensível e expansivo como Maiakovski para que

renunciasse voluntariamente ao perfume de um guisado, à magia de um entardecer, à visão

do encanto feminino, entregando-se ao mutismo irreversível da morte. Pôs-se a andar

pela beira-mar, observando a corrida elegante de sua cadela, um presente da natureza

que também lhe pareceu ofensivamente harmonioso.

Três anos antes, quando estavam prestes a expulsá-lo de Moscou e seu bom amigo Ioffe

se matou com um tiro, buscando com esse ato provocar uma comoção capaz de agitar as

consciências do Partido e impedir a catastrófica expulsão de Liev Davidovitch e seus

camaradas, chegou a pensar que a dramaticidade do feito tinha um sentido na luta

política, mesmo que não compartilhasse de semelhante saída. Mas a notícia recém-lida

agitou-o pela magnitude da castração mental que sua mensagem continha. Que dimensão

teriam atingido a mediocridade e a perversão para que o poeta Vladimir Maiakovski,

justamente Maiakovski, decidisse evadir-se de seus tentáculos, acabando com a vida? A

merda petrificada do presente com que se espantava o poeta em seus últimos versos teria

transbordado, empurrando-o para o suicídio? A nota oficial alinhavada em Moscou não

podia ser mais ofensiva para com a memória do artista que mais entusiasticamente lutara

por uma arte original e revolucionária, que com mais fervor entregara ao espírito de uma

sociedade nova a sua poesia repleta de gritos, caos, harmonias destruídas e palavras de

ordem triunfais, que mais se empenhara em resistir, em aguentar as suspeitas e pressões com

que a burocracia assediava a intelectualidade soviética. A nota falava de uma “sensação

decadente de fracasso pessoal” e, como na retórica implantada no país a palavra

decadência se aplicava à arte, à sociedade, à vida burguesas, ao tornar “pessoal” o

fracasso reafirmavam com uma mesquinharia calculada aquele temperamento individual

que só podia existir no artista burguês que, costumavam dizer, todo criador trazia



consigo, como o pecado original, por mais revolucionário que se proclamasse. A morte do

escritor, esclareciam, nada tinha a ver com “suas atividades sociais e literárias”, como se

fosse possível desligar Maiakovski de ações que eram – nem mais, nem menos – o ar que

respirava.

Alguma coisa demasiado maligna e repelente devia ter se desencadeado na sociedade

soviética se seus mais fervorosos cantores começavam a se matar com tiros no coração,

enojados com a náusea que lhes provocava a merda petrificada de seu presente. Aquele

suicídio era, e Liev Davidovitch sabia-o bem, uma confirmação dramática de que tinham

começado tempos mais turbulentos, de que os últimos rescaldos do casamento de

conveniência entre a Revolução e a arte tinham se apagado, com o sacrifício previsível da

arte. Tempos em que um homem como Maiakovski, disciplinado até a autoaniquilação,

podia sentir na nuca o desprezo dos donos do poder, para quem poetas e poesia eram

aberrações de que, eventualmente, podiam valer-se para reafirmar a sua grandeza e de

que prescindiam quando não eram necessárias.

Liev Davidovitch recordou-se de que há vários anos tinha escrito que a história

vencera Tolstói, mas não o quebrara. Até seus últimos dias, aquele gênio soube guardar o

dom precioso da indignação moral e, por isso, lançava contra a autocracia o seu grito:

“Não posso calar-me!”. Mas Maiakovski, obrigando-se a ser um crente, calara-se e por isso

acabou quebrado. Faltou-lhe coragem para partir para o exílio quando outros o fizeram;

para deixar de escrever quando outros partiram suas penas. Obstinou-se em oferecer sua

poesia à participação política e sacrificou sua arte e seu próprio espírito com esse gesto:

esforçou-se tanto por ser um militante exemplar que teve de se suicidar para voltar a ser

poeta… O silêncio de Maiakovski pressagiava outros silêncios tanto ou mais dolorosos

que, com toda a certeza, se verificariam no futuro. A intolerância política que invadia a

sociedade não descansaria enquanto não a asfixiasse. Tal como sufocaram o poeta, tal

como tentam me afogar, escreveria o exilado, encalhado nas margens do opressivo mar de

Mármara que o rodeava havia um ano.

Até o fim de seus dias, Liev Davidovitch recordaria suas primeiras semanas de exílio turco

como um trajeto cego, ao longo do qual tivera de se deslocar tateando paredes em

constante movimento. A primeira coisa que o espantou foi que os agentes da GPU

encarregados de vigiar sua deportação, além de lhe entregarem 1.500 dólares que diziam

dever-lhe por seu trabalho, mantivessem com ele um relacionamento amigável, apesar de

sua mensagem enviada ao presidente Mustafa Kemal Atatürk, assim que atravessou as águas

turcas, avisando-o de que se estabelecia na Turquia só porque o obrigavam. Depois foram

os diplomatas da legação soviética em Istambul que lhe deram guarida e trataram-no com

uma cordialidade que só teriam dispensado a um hóspede de primeira categoria enviado

por seu próprio governo. Por isso, diante de tanta amabilidade fingida, não se admirou

que os jornais europeus, encorajados pelos boatos difundidos pelos onipresentes homens

de Moscou, especulassem que Trotski talvez tivesse sido enviado por Stalin para a

Turquia a fim de fomentar a revolução no Oriente Próximo.



Convencido de que o silêncio e a passividade podiam ser seus piores inimigos, decidiu

começar a se mexer e, enquanto insistia no pedido de visto para vários países (o

presidente do Reichstag alemão mencionara a disposição de seu país para lhe oferecer um

“asilo de liberdade”), redigiu um texto, publicado em vários jornais ocidentais, em que

esclarecia as condições do seu desterro, denunciava a perseguição e a prisão de seus

seguidores na União Soviética e qualificava Stalin, pela primeira vez publicamente, como

coveiro da Revolução.

A mudança de atitude de diplomatas e policiais foi imediata e, curiosamente, coincidiu

com a chegada de novas negativas da Noruega e da Áustria em acolhê-lo, e com a notícia

do que se passava em Berlim, onde Ernst Thälmann e os comunistas fiéis a Moscou tinham

começado a fazer barulho contra a possível entrada do renegado. Expulsos sem a menor

cerimônia do consulado soviético e despojados de qualquer proteção, os Trotski tiveram

de se hospedar num pequeno hotel de Istambul, onde suas vidas ficavam expostas às

agressões previsíveis dos inimigos, vermelhos e brancos. Mesmo assim, mal se instalou, Liev

Davidovitch enviou para Berlim o telegrama com que usava o último dos cartuchos em que

confiara a sua sorte: “Interpreto o silêncio como uma forma pouco leal de negativa”. Mas,

assim que o enviou, pareceu-lhe insuficiente e reforçou sua posição com uma última

mensagem para o Reichstag: “Lamento muito que me seja recusada a possibilidade de

estudar de forma prática as vantagens do direito democrático de asilo”.

A eclosão da primavera surpreendeu-os naquele albergue tétrico de paredes rachadas

e sujas onde tinham se hospedado. Embora não fizesse a menor ideia de quais seriam seus

próximos passos, Liev Davidovitch decidiu aproveitar a estação e utilizar o tempo livre

para conhecer a exultante Istambul. Mas nem sequer a descoberta de um mundo de

sutilezas que remetiam às próprias origens da civilização conseguiria arrancá-lo da

letargia pessimista em que caíra e que o fazia sentir-se saudoso de si mesmo: Liev

Davidovitch Trotski precisava de uma espada e de um campo de batalha.

Passadas algumas semanas, aceitou sem grande entusiasmo a proposta da mulher e do

filho para darem um passeio pelo mar de Mármara até as ilhas Prínkipo. O pequeno

arquipélago vulcânico, a uma hora e meia da capital, tinha sido o refúgio de príncipes

otomanos destronados e o local onde se planejara realizar, em 1919, uma conferência de

paz para pôr fim à guerra civil russa. Liev Davidovitch aproveitaria aquele passeio para se

distrair, tomar sol e provar as delicadas empadas turcas conhecidas como pochas e pides,

de que Natália gostava muito. Com eles viajaram dois jovens simpatizantes trotskistas que,

dias antes, seu velho amigo Alfred Rosmer enviara da França para garantir, minimamente,

a sua segurança.

O pequeno vapor zarpou às nove da manhã. Cobertos com chapéus, ocuparam a proa

da embarcação e apreciaram a paisagem que ofereciam as duas metades de Istambul. O

olhar de Liev Davidovitch, no entanto, tentava ver para lá dos edifícios, das igrejas

pontiagudas, das mesquitas arredondadas: tentava ver a si próprio naquela cidade onde

não tinha um único amigo, um único seguidor de confiança. E não se encontrou. Sentiu

que, naquele preciso instante, começava o seu exílio: verdadeiro, total, sem ter onde se

agarrar. Para além da família e de alguns poucos amigos que lhe tinham reiterado a sua

solidariedade, era um homem aflitivamente só. Seus únicos aliados úteis numa luta que



devia iniciar (como?, por onde?) continuavam isolados em campos de trabalho ou já

tinham claudicado, mas permaneciam todos dentro das fronteiras da União Soviética, e a

relação com eles ia se apagando com a distância, a repressão e o medo.

Ao evocar aquela manhã de aspecto tão agradável, Liev Davidovitch recordaria

sempre da urgência que experimentara de apertar a mão de Natália Sedova para sentir

algum calor humano ao seu lado, para não asfixiar de tanta angústia diante da sensação

de abandono que o acossava. Mas recordaria também que nesse momento tinha

fortalecido a sua decisão de que, embora só, o seu dever seria lutar. Se a Revolução pela

qual tinha combatido se prostituía na ditadura de um czar vestido de bolchevique, seria

necessário nesse caso arrancá-la com raiz e tudo e semeá-la de novo, porque o mundo

precisava de revoluções verdadeiras. Aquela decisão, estava ciente, o aproximaria ainda

mais da morte que já o vigiava das torres do Kremlin. A morte, no entanto, podia ser

considerada apenas uma contingência inevitável: Liev Davidovitch sempre pensara que as

vidas de um, de dez, de cem, de mil homens podem e até devem ser devoradas se o

turbilhão social assim o exigir para atingir seus fins transformadores, pois o sacrifício

individual é muitas vezes a lenha que se queima na pira da revolução. Por isso lhe dava

vontade de rir quando certos jornais insistiam em mencionar a sua “tragédia pessoal”. De

que tragédia falavam?, escreveria. No processo sobre-humano da revolução não tinha

cabimento pensar em tragédias pessoais. Sua tragédia, quando muito, era saber que para se

lançar na luta não tinha à mão correligionários forjados no forno da revolução, nem

meios econômicos e muito menos um partido. Mas restava-lhe aquela que sempre fora a sua

melhor arma: a pena, a mesma que difundira as suas ideias nas colaborações entregues ao

Iskra e que, já no seu primeiro desterro, o conduzira ao coração da luta, desde aquela

noite de 1901 em que recebera a mensagem capaz de situar a sua vida de lutador no

vórtice da história; a pena fora convocada para a sede do Iskra, em Londres, onde o

esperava Vladimir Ilitch Ulianov, já conhecido como Lenin.

Indicando com a mão, Liova comentou que a povoação de pescadores que se via na

costa chamava-se Büyükada, e as palavras do jovem devolveram-no à realidade de uma

ilhota coberta por pinheiros e salpicada por algumas construções brancas. Foi nessa

altura que perguntou, desafiando o destino, se podiam sair para almoçar ali. Quase sem

pensar, acrescentou que o lugar o agradava porque, sem dúvida, havia tranquilidade para

escrever e boa pesca para testar os músculos. Natália Sedova, que o conhecia como

ninguém, observou-o e sorriu: “Em que está pensando, Liovnotchek?”…

A mulher saberia apenas uma semana depois e sentir-se-ia feliz: iriam viver em Büyükada,

a maior das ilhotas do arquipélago dos príncipes desterrados.

Não foi difícil encontrar a casa apropriada para as suas necessidades e o seu bolso.

Erigida sobre um pequeno promontório, a uns duzentos metros do cais, seus dois andares

pareciam mais altos e colocar o histórico Propôntida à disposição dos seus moradores.

Também tinham valorizado o fato de a casa estar rodeada por uma espessa cerca viva que

facilitava a vigilância, de que se encarregavam os dois policiais enviados pelo governo e



uns jovens franceses, correligionários do seu seguidor Raymond Molinier. Na realidade, a

moradia, propriedade de um velho paxá turco, estava tão decadente como o seu dono, e

Natália Sedova viu-se obrigada a arregaçar as mangas para torná-la habitável. Juntos –

incluindo policiais, vigilantes e até jornalistas de passagem –, limparam, pintaram e

arranjaram os quartos com os móveis necessários para comer, dormir e trabalhar. A

provisoriedade com que se instalaram naquele refúgio notava-se pela ausência de objetos

destinados a embelezá-lo; não havia sequer uma simples roseira no jardim: “Plantar uma

única semente na terra seria como reconhecer uma derrota”, tinha avisado Liev

Davidovitch à mulher, uma vez que tinha já o pensamento posto nos centros da luta que,

mais cedo do que tarde, pensava conseguir alcançar.

Ao longo daquele primeiro ano de exílio, a tarefa mais difícil que os guardas

encarregados da segurança do revolucionário enfrentaram foi a de lidar com os

jornalistas decididos a arrancar-lhe novidades, a de receber editores vindos de meio

mundo (que encomendaram vários livros a Trotski e pagaram adiantamentos generosos,

capazes de aliviar os apertos econômicos da família) e a de verificar se os seguidores e

amigos que começaram a chegar eram quem diziam ser. À margem dessas intromissões, a vida

numa ilha perdida na história, habitada apenas por pescadores e pastores na maior parte

do ano, era tão primitiva e lenta que qualquer presença estranha era imediatamente

detectada. E, embora prisioneiro, Liev Davidovitch sentira-se quase feliz por ter

descoberto aquele lugar onde um automóvel nunca tinha circulado e os deslocamentos

eram feitos como há 25 séculos: de burro.

Assim que se instalaram, o exilado começou a preparar sua contraofensiva, decidindo

que a primeira necessidade era unir a oposição fora da União Soviética, embora viesse

rapidamente a verificar até que ponto Stalin tinha se antecipado, encarregando seus

peões da Internacional Comunista de transformar a sua pessoa e as suas ideias no

espectro do maior inimigo da Revolução. Como seria de esperar, foram poucos os

comunistas europeus que se atreveram a assumir a heresia “trotskista”, uma vez que não

parecia trazer vantagens práticas e, com toda a certeza, levaria à excomunhão imediata

do Partido e até das fileiras dos lutadores revolucionários. No entanto, Liev

Davidovitch insistiu, e colocou sobre os ombros do filho Liova a organização de um

movimento oposicionista, enquanto ele se dedicava a trabalhar pessoalmente com os

seguidores mais reconhecidos. O tempo restante seria dedicado a redigir uma

autobiografia iniciada em Alma-Ata e reunir informação para uma planejada História da

Revolução.

Entre os visitantes que recebeu naqueles primeiros meses, contavam-se os seus antigos

camaradas Alfred e Marguerite Rosmer, os sempre politicamente complicados Pierre

Naville e Souvarine, e o impulsivo Raymond Molinier, que, com o mesmo entusiasmo com

que podia ter empreendido uma excursão estival, tinha arrastado consigo a mulher,

Jeanne, e o irmão, Henri. Mas os primeiros a chegar, como era de se esperar, foram seus

bons amigos Maurice e Magdeleine Paz, que os Trotski não tinham voltado a ver desde

que haviam sido expulsos da França, em plena Guerra Mundial. A chegada do casal,

carregado de queijos franceses, trouxe um sopro de alegria, envolta na certeza de uma

liberdade que lhes permitia o luxo de receber velhos camaradas. Durante o ano de



deportação em Alma-Ata, os Paz foram seus representantes em Paris, e viajaram até

Prínkipo para colocar em dia contas e obrigações e reafirmar a sua solidariedade à prova

de adversidades.

Uma das conversas mantidas com os Paz ganharia uma dimensão estranha alguns meses

depois, quando Stalin quebrou a barreira sagrada do sangue. Aconteceu numa tarde do

início de maio, quando Natália, Liova, Maurice, Magdeleine e Liev Davidovitch,

precedidos pela cadela Maya, desceram até a beira-mar para desfrutar da brisa da tarde

na companhia de um tinto grego, enquanto os guardas turcos preparavam um jantar à

base de peixe e marisco, à maneira otomana, temperado com especiarias. Devido aos

excessos cometidos na arrumação da casa, Liev Davidovitch tivera um ataque de lombalgia

que mal lhe permitia dedicar-se aos diversos escritos em que andava empenhado. Bebidos

os primeiros copos de vinho, os Paz tinham dado rédea solta ao seu entusiasmo pela

possibilidade de poderem lutar junto do mítico Liev Trotski, congratulando-se com o

fato de o exilado que em 1929 via um pôr do sol em Prínkipo não ser a mesma pessoa de

quem tinham se despedido em 1916, em Paris, quando se movia como uma voz exaltada mas

sem filiação precisa entre as tendências de um movimento clandestino em cujo êxito muito

poucos apostavam. Agora, disseram, era o Desterrado, conhecido no mundo como o

companheiro de Lenin, o líder da insurreição de Outubro, o comissário vitorioso da

Guerra e criador do Exército Vermelho, o animador da III Internacional, a qual fundara

com Vladimir Ilitch. Maurice, convencido talvez de que o seu anfitrião precisava

recobrar o ânimo, recordou-lhe que tinha atingido alturas de onde não era possível

descer, de onde não lhe era permitido afastar-se, e dedicou-se a exaltar a sua

responsabilidade histórica, porque nenhum marxista, exceto talvez Lenin, jamais tivera

tanta autoridade moral, como teórico e como lutador. E concluiu: “Seu rival é a

História, e não esse arrivista do Stalin, que há de cair a qualquer momento pelo peso de

suas ambições…”.

O desterrado tratou de matizar aquela grandeza histórica, recordando ao seu

partidário que, além das dores nas costas, não tinha nada atrás de si. A hostilidade que o

rodeava era infinita e poderosa, e seu principal conflito era com uma revolução que

tinha feito triunfar e com um Estado que tinha ajudado a criar: aquela realidade

deixava-o com uma das mãos atadas.

Apesar de exaltações como essa e das provas de afeto que todos os dias lhe chegavam

com a correspondência, Liev Davidovitch sabia que aqueles seguidores não tinham as

cicatrizes que só os combates reais provocam. Por isso, em silêncio, continuava a confiar o

futuro da sua luta às deportações de oposicionistas que Stalin, indubitavelmente,

continuaria a ordenar; o caráter desses homens, curtidos pela repressão, pela tortura e

pelo isolamento, com as suas convicções intactas, fortaleceria o movimento.

O início do verão quebraria o feitiço da paz insular com a chegada ruidosa e vulgar de

comerciantes e funcionários de Istambul cujos recursos econômicos eram suficientes para

se refugiarem em Prínkipo, mas não para viajarem até Paris ou Londres. Confinado em casa,

Liev Davidovitch tinha conseguido dar o empurrão final à obra na qual revia a própria

vida, apesar de não ter podido evitar a decepção com as notícias que ia recebendo da

orgia de capitulações para a qual eram arrastados, pelos seus líderes mais importantes, os



grupos da Oposição. Por meio do recém-criado Bulletin Oppozitsii, que começaram a

publicar em Paris, e de mensagens introduzidas furtivamente na União Soviética pelas vias

mais rocambolescas, dedicou-se a avisar seus camaradas de que Stalin tentaria fazê-los

renunciar às suas posições com promessas políticas que nunca cumpriria (Lenin costumava

dizer que a especialidade de Stalin era não cumprir compromissos) e declarações de

retificação que não executaria, uma vez que isso implicava aceitar manipulações que o

montanhês nunca reconheceria. Em Moscou, Stalin só admitiria os que capitulassem

quando lhe aparecessem de joelhos, dispostos a reconhecer que quem tivera sempre

razão fora ele, e não eles, escreveu.

Aquele fluxo de capitulações chegou a convencer Liev Davidovitch de que, pelo

menos no interior da União Soviética, sua guerra parecia perdida. A reviravolta

repentina operada por Stalin, que, depois de se apropriar do programa econômico da

Oposição, obrigava os antigos rivais a declarar-se partidários da estratégia apresentada

agora como stalinista, confirmava uma derrota política que escrevia o seu capítulo mais

lamentável com a claudicância de homens que, de mãos e pés atados, tinham começado a

interrogar-se acerca da necessidade de continuar a sofrer deportações e submeter a

família às pressões mais cruéis para defender ideais que, ao fim e ao cabo, já tinham se

imposto. A prova mais dolorosa da derrocada da Oposição foi o anúncio de que homens

tão brilhantes como Radek, Smilga e Preobrajenski tinham manifestado vontade de se

reconciliar com a linha de Stalin, declarando não haver nisso nada de censurável, uma

vez que foram atingidos os grandes objetivos pelos quais tinham lutado. Particularmente

rasteira tinha lhe parecido a atitude de Radek, que declarara considerar-se inimigo de

Trotski desde que este começara a publicar artigos na imprensa imperialista. O mais triste

era saber que, com a capitulação, aqueles revolucionários caíam na categoria dos

semiperdoados, presidida por Zinoviev: homens que viveriam com medo de dizer uma única

palavra em voz alta, de ter uma opinião, e que seriam obrigados a rastejar, olhando por

cima do ombro para vigiar a própria sombra.

As notícias mais eloquentes acerca do estado da Oposição chegariam a Büyükada por

uma via inesperada. Deram-se no início de agosto, e seu portador foi aquele fantasma do

passado chamado Yakov Blumkin.

Blumkin enviara-lhe uma mensagem de Istambul, solicitando um encontro. De acordo

com a missiva, o jovem regressava da Índia, onde tinha efetuado uma missão de

contraespionagem, e desejava vê-lo para reiterar o seu respeito e a sua adesão. Natália

Sedova, ao inteirar-se das pretensões de Blumkin, pedira ao marido que não o recebesse:

um encontro com o antigo terrorista, transformado em oficial importante da GPU, só

podia trazer desgraças. Liova também tinha manifestado as suas dúvidas sobre a utilidade

da reunião, embora tenha se oferecido como mediador, de modo a manter Blumkin

afastado da ilha. Então, Liev Davidovitch instruiu o filho, por pensar que eles deviam, no

mínimo, ouvir o que queria aquele homem a quem, no passado, estivera ligado pela mais

dramática das potestades: a de deixá-lo viver ou enviá-lo para a morte.

Doze anos antes, quando o recém-empossado comissário da Guerra Liev Trotski o

chamara ao seu gabinete, Blumkin era um rapaz imberbe, com ares de personagem

dostoievskiano, enfrentando acusações que o tribunal militar sancionaria com a pena de



morte. O jovem era um dos dois militantes do Partido Social-Revolucionário que tinham

atentado contra o embaixador alemão em Moscou, com a intenção de boicotar a

polêmica paz com a Alemanha que os bolcheviques tinham assinado em Brest-Litovsk no

início de 1918. Na véspera do julgamento, depois de ler alguns poemas escritos pelo jovem,

Liev Davidovitch tinha pedido para falar com ele. Naquela noite conversaram durante

horas sobre poesia russa e francesa (coincidiam na admiração por Baudelaire) e sobre a

irracionalidade dos métodos terroristas (se uma bomba resolve tudo, para que servem os

partidos, para que serve a luta de classes?), após o que Blumkin escrevera uma carta na

qual se arrependia de sua ação e prometia, caso fosse perdoado, servir à Revolução na

frente que lhe fosse destinada. A influência do poderoso comissário fora decisiva para

que sua vida fosse poupada, enquanto por via oficial se informava o governo alemão de

que o terrorista tinha sido executado. Nesse dia, dada à luz por Liev Trotski, começou a

segunda vida de Yakov Blumkin.

Durante a guerra civil, Blumkin tinha se sobressaído como agente de

contraespionagem, o que lhe valeu condecorações, promoções e até a militância no

Partido Bolchevique. Considerado um traidor por seus antigos camaradas, escapou

milagrosamente de dois atentados contra a sua vida. Nos derradeiros meses da guerra,

enquanto se recuperava das feridas do segundo atentado, fez parte do corpo de

assessores de Liev Davidovitch, que, em reconhecimento às suas capacidades, o premiou

com uma recomendação para a academia militar. No entanto, sua competência para missões

de espionagem acabaria por selecioná-lo para esse mundo e há vários anos brilhava como

uma das estrelas dos serviços secretos, onde ainda trabalhava, apesar de todos saberem,

incluindo o chefe máximo da GPU, que, por sua devoção a Trotski, simpatizava

politicamente com a Oposição.

Quando Liova lhe contou os pormenores do seu encontro com Blumkin (o antigo

terrorista tinha ido à Índia, e agora à Turquia, para vender uns manuscritos hassídicos

antiquíssimos, de modo a angariar fundos para o governo), Liev Davidovitch convenceu-

se de que o agente secreto continuava a sentir por ele o mesmo afeto de sempre. E,

apesar de todas as advertências de Natália Sedova, aceitou recebê-lo.

Ao ver novamente aquele rosto inconfundivelmente judeu e os olhos enormes e

brilhantes de inteligência do pequeno Yakov, como costumava chamá-lo antigamente,

Liev Davidovitch sentiu uma alegria profunda, repleta de nostalgia. Fundiram-se num

abraço, e Blumkin beijou várias vezes o rosto e os lábios de seu anfitrião, chorando

depois, como na noite em que tinha escrito uma carta salvadora no gabinete do

poderoso comissário da Guerra.

As três visitas que Blumkin fez a Büyükada durante a segunda semana de agosto foram

como um sopro de vida para o desânimo que ia dominando Liev Davidovitch. Entre

evocações do passado e notícias do presente, riram, choraram e discutiram (até a

propósito de Maiakovski e do estado lamentável da poesia soviética), e Blumkin, além de

pô-lo a par da situação desesperada dos opositores no interior do país, insistiu em servir-

lhe de correio no seu regresso iminente a Moscou, pois pensava que seu trabalho na

espionagem tinha por missão neutralizar os inimigos externos da União Soviética, mas não

era incompatível com suas ideias políticas oposicionistas.



Da boca do agente, Liev Davidovitch ouviu também os argumentos de Radek para

encenar uma capitulação que, segundo o jovem, só podia ser uma manobra para ganhar

tempo. Blumkin, revelando uma aptidão invencível para a lealdade, defendeu a postura

do seu amigo Radek, pois também achava que era melhor lutar no interior do Partido do

que fora. Liev Davidovitch confessou-lhe que já não confiava na capacidade de um

partido à frente do qual estava um homem como Stalin e onde Radek militava. Mas

Blumkin admirou-se com o seu pessimismo e recordou-lhe que justamente ele, Liev Trotski,

não podia fraquejar.

A partida do jovem deixou no exilado uma sensação de vazio que, passadas semanas,

seria substituída pelo odioso sentimento de indignação que as deslealdades provocam. A

alteração do estado de espírito foi catalisada por uma carta dos Paz na qual os

remetentes, após cumprimentá-lo de maneira mais seca do que o habitual, iam direto ao

assunto, sem considerações: “Não tenha demasiadas ilusões acerca do peso de seu nome”,

começava aquele parágrafo com sabor de epitáfio e que, de modo alarmante, colocava o

revolucionário perante a evidência da sua ruína política. “Durante cinco anos a imprensa

comunista caluniou-o a ponto de entre as grandes massas só restar uma vaga lembrança

sua como chefe do Exército Vermelho, como condutor dos trabalhadores durante

Outubro. Seu nome significa cada vez menos, e a engrenagem que se desencadeou acabará

por devorá-lo, depois de ter devorado seu nome.” Após a terceira leitura, precisou limpar

os óculos, esfregando-os com a bainha da camisa russa, como se as lentes fossem as

verdadeiras responsáveis pela percepção turva de palavras que soavam dolorosas mas lhe

pareciam cada vez mais verdadeiras. Quando se afastou da janela de onde observava o

jardim invadido por ervas daninhas e, mais ao longe, o brilho oleoso do antigo

Propôntida, sentiu que nem sequer seu otimismo inabalável ou sua fé na causa podiam

libertá-lo da sensação invasiva de solidão que o embargava. Quantas adversidades teriam

acontecido em poucos meses para que Maurice e Magdeleine Paz tivessem escrito aquela

carta envenenada de verdades? De que maneira a realidade tinha se empenhado em

trocar um discurso dedicado ao orgulho de um colosso por aquelas reflexões dirigidas à

humilhação de um esquecido?… O mais insultuoso da carta era o fato de os Paz não terem

se atrevido a confessar-lhe tais apreensões em sua segunda visita a Prínkipo, havia um mês

apenas, e terem partido prometendo trabalhar pela unidade dos trotskistas franceses,

entre os quais, tinham voltado a afirmar, o prestígio e as ideias do exilado se mantinham

incólumes.

Aquela carta andou às voltas durante semanas na mesa de trabalho de Liev

Davidovitch, como um testemunho que não queria ignorar mas de que também não queria

ocupar-se. Impelido pela calma trazida pela proximidade do inverno, concentrara-se a

sério no trabalho e andava mergulhado na escrita da sua História da Revolução. A certa

altura, inclusive, Natália Sedova dissera-lhe que respondesse de vez àquela carta e ele

dera uma desculpa qualquer.

As temperaturas invernais de Prínkipo nada tinham a ver com as suportadas um ano

antes, em Alma-Ata. Coberto apenas com um velho casaco, Liev Davidovitch habituara-se

a apreciar a chegada da manhã no seu escritório, enquanto bebia café e via como a luz do

amanhecer se filtrava através de um véu prateado, quase corpóreo, que fazia cintilar o



mar. Naquele dia, dispunha-se a trabalhar na História da Revolução quando Liova veio

arrancá-lo de suas reflexões: tinham chegado notícias de Moscou. Como sempre, o

pressentimento de que podia ter acontecido algo grave a algum ente querido foi

lacerante para o exilado. Liova, como se não se decidisse a falar, sentou do outro lado

da mesa, ficando de frente para Liev Davidovitch, que permanecera em silêncio, já

convencido de que iria ouvir algo terrível. Mas as palavras do filho conseguiram

ultrapassar qualquer limite: tinham fuzilado Blumkin.

Liova teve de lhe relatar todos os pormenores: a falta de notícias do agente devia-se

a ter estado isolado durante dois meses nos subterrâneos da Lubianka, submetido a

interrogatórios por seus colegas da polícia secreta. De acordo com o informante

soviético, a detenção verificara-se depois de uma denúncia de Radek, a quem o próprio

Blumkin pusera a par dos encontros com Trotski. Radek, no entanto, negava tê-lo

denunciado e garantia que a GPU soubera que Blumkin tinha visitado Trotski e

regressado à União Soviética com correspondência para os oposicionistas. Ninguém sabia

a data exata em que fora fuzilado, disse Liova.

Liev Davidovitch sentiu como o sentimento de culpa o embargava. Natália Sedova

tinha razão, nunca devia ter recebido o jovem. Agora parecia-lhe evidente que Stalin o

fizera passar pela Turquia porque sabia que ele tentaria vê-lo e se propunha, dessa forma,

a dar uma dura lição aos oposicionistas. Mas desta vez Stalin fora longe demais: matar os

rivais por disputas políticas era cometer o mesmo erro que os jacobinos e abrir as portas

da Revolução à vingança e à violência fratricidas. Uma das condições que Lenin sempre

exigira (apesar de não ser muito piedoso quando a política o exigia, confessou a Liova) foi

que entre eles não corresse sangue. A morte do pequeno Yakov tinha de servir para

agitar a consciência de todos os comunistas que obedeciam a Stalin. Blumkin pode ser o

Sacco e Vanzetti da nossa luta, disse a Liova, que o olhava fixamente. Se por instantes o

jovem sentira compaixão pelo pai, naquele momento já devia estar se recriminando.

Quando Liova saiu, Liev Davidovitch, com o olhar fixo no mar, compreendeu que

lamentaria pelo resto da vida a fraqueza emocional que o impedira de considerar a

presença de Blumkin na Turquia como o início de uma sibilina partida de xadrez

organizada por Stalin. E, nesse estado de espírito, pegou uma folha em branco e dispôs-se

a cumprir uma obrigação adiada:

M. e Mme. Paz:

Recebi hoje uma notícia que põe em relevo a mesquinhez de pessoas como vocês, que

não passam de bolcheviques de salão, para quem a Revolução é um passatempo. Vocês,

que não sofreram na própria carne a repressão, a tortura, o inverno nos campos de

trabalho, têm a possibilidade de renunciar à luta quando esta não perfaz as vossas

expectativas de êxito e protagonismo. Mas o verdadeiro revolucionário começa a sê-

lo quando subordina sua ambição pessoal a um ideal. Os revolucionários podem ser

cultos ou ignorantes, inteligentes ou limitados, mas não podem existir sem vontade,

sem devoção, sem espírito de sacrifício. E, como para vocês essas qualidades não

existem, agradeço-vos por terem se afastado tão diligentemente do meu caminho.



L. D. Trotski

Durante aquele primeiro ano de exílio, Liev Davidovitch só pudera contabilizar derrotas

e deserções: no interior da União Soviética a Oposição tinha sido praticamente

desintegrada, sem que tivessem se realizado as esperadas deportações. Fora do país, seus

seguidores lutavam entre si por um naco de poder, para estarem mais ou menos à esquerda

de uma ideia, ou abandonavam-no simplesmente, tal como os Paz, por não resistirem à

pressão dos stalinistas ou pela falta de uma perspectiva clara de sucesso… Talvez por essa

razão, o tranco que a notícia do suicídio de Maiakovski lhe provocou o tenha

acompanhado semanas a fio, durante as quais chegou a sentir-se culpado por ter

discutido várias vezes com o poeta, dando talvez argumentos aos detratores que

brotavam por todo o país.

A chegada dos primeiros exemplares da sua autobiografia, aguardados com ansiedade,

provocou-lhe apenas alguma satisfação no meio de tantas perdas. Ao reler a obra,

concluída um ano antes, lamentou ter dedicado demasiadas páginas a uma autodefesa que

começava a parecer-lhe fútil no meio do vendaval de adversidades que se alimentava da

vida e da dignidade de seus companheiros; parecia-lhe oportunista aquele empenho em

contextualizar seus desacordos com Lenin ao longo de vinte anos de combates e,

sobretudo, recriminou-se por não ter tido a coragem de reconhecer, com a perspectiva

benéfica (ou, quem sabe, maléfica) dos anos, os excessos que ele próprio cometera para

defender a Revolução e a sua continuidade. Embora nunca o tivesse confessado em

público, há vários anos que Liev Davidovitch lamentava os momentos em que, no poder,

permitira que a posse da força o dominasse, independentemente dos fins perseguidos. Sua

salvadora militarização dos sindicatos ferroviários, quando a sorte da guerra civil

dependia das locomotivas paradas em qualquer linha do país, parecia-lhe agora excessiva,

mesmo que o destino da Revolução dependesse do sucesso daquela medida. Sabia que

nunca poderia se perdoar pela tentativa de aplicar essas mesmas medidas coercivas na

reconstrução do pós-guerra, quando se tornou evidente que a nação estava à beira da

desintegração e não era possível induzir operários desencantados sem lhes aplicar

medidas de força. Carregava nas costas a responsabilidade de ter destituído líderes

sindicais, de ter eliminado a democracia das organizações operárias e de ter contribuído

para transformá-las nas entidades amorfas que agora os burocratas stalinistas utilizavam

a seu bel-prazer para cimentar sua hegemonia. Ele, como parte do aparelho do poder,

também tinha contribuído para assassinar a democracia que agora, como oposição,

reclamava.

Não menos vergonhoso lhe parecia seu protagonismo no esmagamento da insurreição

dos marinheiros da base de Kronstadt, no infausto mês de março de 1921. Aquele

destacamento, que tinha garantido com seu apoio o sucesso da sublevação bolchevique

em Outubro de 1917, exigia, passados quatro anos, direitos elementares, como uma maior

liberdade para os trabalhadores, um tratamento menos despótico para com os

camponeses obrigados a entregar o grosso das suas colheitas e, sobretudo, o direito

sagrado a eleições livres para as assembleias dos sovietes. O argumento de que os novos



marinheiros da frota do Báltico estavam sendo manipulados por anarquistas e oficiais

contrarrevolucionários nunca devia ter justificado a medida que ele, como comissário da

Guerra, se encarregara de aplicar: o esmagamento da revolta e o desencadear de uma

violência que chegou ao fuzilamento de reféns. Para ele e para Lenin parecia evidente

que o castigo era uma necessidade política porque, mesmo sabendo que o protesto não

tinha possibilidade de se transformar na Terceira Revolução anunciada, receavam que o

caos existente num país assolado pela fome e pela paralisia econômica chegasse a um limite

insustentável.

Sabia que, se em março de 1921 os bolcheviques tivessem permitido eleições livres,

provavelmente teriam perdido o poder. A teoria marxista, que Lenin e ele utilizavam para

validar todas as suas decisões, nunca considerara a circunstância de os comunistas, uma

vez no poder, perderem o apoio dos trabalhadores. Pela primeira vez desde o triunfo de

Outubro deveriam ter se interrogado (interrogamo-nos alguma vez?, perguntaria a

Natália Sedova) se era justo instaurar o socialismo contra ou à margem da vontade

majoritária. A ditadura do proletariado devia eliminar as classes exploradoras, mas

deveria reprimir também os trabalhadores? A alternativa teria sido dramática e

maniqueísta: não era possível permitir a expressão da vontade popular, porque esta

poderia reverter o próprio processo. Mas a abolição dessa vontade privava o governo

bolchevique da sua legitimidade essencial: chegado o momento em que as massas deixaram

de acreditar, impôs-se a necessidade de fazê-las acreditar pela força. E aplicaram a força.

Em Kronstadt – Liev Davidovitch tinha consciência disso –, a Revolução tinha começado

a devorar os próprios filhos, e a ele coubera a triste honra de dar a ordem que abrira o

banquete.

A inflexibilidade com que tinha agido (geralmente apoiado por Lenin) talvez se

justificasse naqueles anos. Mas agora, ao rever suas atitudes, não podia deixar de se

interrogar se ele também não teria se transformado, caso tivesse tido a falta de

vergonha e a astúcia necessárias para se lançar sobre o poder após a morte de Lenin, num

czar pseudocomunista. Não teria arvorado as justificações da sobrevivência da Revolução

para esmagar rivais, tal como Lenin as utilizara em 1918 para ilegalizar os partidos que

tinham lutado pela Revolução ao lado dos bolcheviques? Teria sido capaz de apoiar a

pertinência democrática de uma oposição, de facções dentro do Partido, de uma imprensa

sem censura?

Liev Davidovitch comprovaria até que ponto as vicissitudes da política absorviam suas

energias quando sua mulher o surpreendeu com a notícia de que Liova queria abandonar

Prínkipo. O tremor oculto que há alguns meses agitava os alicerces da moradia de

Büyükada só se revelou nesse momento, quando já atingira as proporções de um

terremoto. Recordou-se então de que Natália Sedova já havia comentado que não era

bom Jeanne Molinier permanecer com eles enquanto Raymond regressava a Paris. Tiveram

essa conversa numa tarde em que passeavam pela impressionante estrutura do antigo

Hotel Prínkipo Palace, a maior construção de madeira de toda a Europa, e, ao ouvi-la, ele



perguntou com ironia o que se passava. Com um sorriso, ela explicou as coisas com seu

pragmatismo de sempre: o que se passava era que as mulheres deviam ficar com seus maridos,

e seu Liovnotchek estava envelhecendo, e os anos tiravam a vista até de um homem como

ele.

Até esse instante, as idas e vindas de Raymond Molinier tinham funcionado como mais

um imprevisto na rotina de Büyükada. Dotado daquela énergie Molinièresque que tanto

atraía Liev Davidovitch, tal seguidor tinha se transformado no principal apoio da

oposição em Paris. Entusiasmado com a possibilidade de transformar o trotskismo numa

força política na esquerda francesa, Molinier colocara sua devoção, fortuna e família a

serviço do projeto, e, enquanto ele lutava em Paris tentando conquistar novos adeptos,

sua mulher, Jeanne, transformara-se na correspondente entre o secretariado, aos

cuidados de Liova, e os simpatizantes trotskistas na Europa. A energia de Molinier tocara

fibras sensíveis do experiente revolucionário, que, por isso, decidira colocar nas suas

mãos o destino da oposição francesa, passando por cima das opiniões de outros

camaradas, como Alfred e Marguerite Rosmer, que discretamente decidiram retirar-se da

lide.

Mas só agora se inteirava de que, desde a primeira vez que Raymond deixara a mulher

em Büyükada, Natália tinha farejado o que se avizinhava: Jeanne era uma jovem dotada de

uma languidez que contrastava com a temeridade do marido, e os 23 anos de Liova

palpitavam em cada célula do seu corpo, mesmo entregue de corpo e alma à causa. Por isso,

enquanto a mulher lhe comunicava que Jeanne iria a Paris com a intenção de terminar a

sua relação com Raymond e que Liova planjeava partir com ela para outro lugar, o

revolucionário compreendeu até que ponto descuidara das necessidades do filho,

embora tenha pensado de imediato que o trabalho de tantos meses, o benefício pírrico e

doloroso extraído dos desgostos e deserções, podia ir por água abaixo arrastado pelo

impulso egoísta de um homem e de uma mulher. E, nessa mesma noite, sem conseguir conter-

se, censurou Liova pelo seu devaneio sentimental, imperdoável num lutador.

Felizmente, a reação de Raymond foi profundamente francesa, segundo Natália, e ele

deixou Jeanne partir para viver com Liova, que já planejava mudar-se para a Alemanha.

Liev Davidovitch compreendeu então que não tinha alternativa senão aceitar aquela

decisão. Embora o espírito de sacrifício do rapaz fosse incomensurável, não podia exigir

que investisse a sua juventude numa ilha perdida. O que mais o magoaria, escreveu, seria

perder o único homem em quem podia descarregar o peso de suas frustrações, o único de

quem ouvia críticas sinceras e que nunca seria o responsável por lhe cravar o punhal, por

lhe servir o café envenenado ou por lhe disparar o tiro na nuca que, mais cedo ou mais

tarde, lhe arrancariam a vida.

Mas a preocupação com a partida de Liova foi momentaneamente eclipsada por um

acontecimento que, tão logo veio à tona, se transformou num mau pressentimento para

Liev Davidovitch. As eleições alemãs, realizadas em 14 de setembro de 1930, tinham feito

do Partido Nacional-Socialista de Hitler o segundo mais votado do país. Houvera um

salto dos 800 mil votos de 1928 para os mais de 6 milhões que agora o apoiavam. Perplexo

perante a estranha irresponsabilidade política dos comunistas alemães, Liev Davidovitch

leu que estes festejavam a sua própria subida de 3 para 4,5 milhões de votos e proclamavam



que a maré hitlerista era o canto do cisne de um partido pequeno-burguês condenado ao

fracasso. Há vários meses, numa das cartas com que costumava bombardear o Comitê

Central do Partido soviético, já os avisara do perigoso enraizamento do nacional-

socialismo na Alemanha, que via como portador de uma ideologia capaz de unir todo

aquele “pó humano” de uma pequena burguesia triturada pela crise e desejosa de vingança.

Começara a insistir, desde então, na necessidade de uma aliança estratégica entre

comunistas e socialistas para travar um processo que poderia levar os hitleristas ao

poder. Mas a resposta ao seu premonitório grito de alerta tinha sido a ordem de

Moscou, canalizada pelo Comintern, para que o partido alemão se abstivesse de qualquer

aliança com os socialistas e com os democratas.

Nunca como nesse momento Liev Davidovitch sentira o peso da sua condenação.

Isolado numa ilha perdida no tempo, sua capacidade de ação resumia-se a escrever artigos

e organizar seguidores dispersos, quando na realidade deveria estar no vórtice de

acontecimentos que, conseguia senti-lo na pele, envolviam o destino da classe operária

alemã, da revolução europeia e talvez da própria União Soviética. Sabia que se impunha

mobilizar a consciência da esquerda alemã, porque ainda era possível evitar o desastre

que se desenhava no céu de Berlim. Ninguém percebia que, se não impedissem seu caminho,

Hitler iria se apoderar do poder e os comunistas seriam as suas primeiras vítimas? O que se

passa em Moscou?, interrogava-se. Pressentia que alguma coisa obscura era gerada atrás

dos muros do Kremlin. O que ainda não podia imaginar era que rapidamente ouviria

soarem, das torres mais altas da fortaleza moscovita, os primeiros uivos de uma criatura

macabra, capaz de horrorizá-lo.
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O ar tinha uma densidade que acariciava a pele, e o mar, cintilante, produzia apenas um

murmúrio sonolento. Ali se podia sentir como o mundo, em dias e momentos mágicos, nos

oferece a sensação enganosa de ser um lugar aprazível, feito à medida dos sonhos e dos

mais estranhos desejos humanos. A memória, imbuída daquela atmosfera repousante,

conseguia extraviar-se e esquecer os rancores e as mágoas.

Sentado na areia, com as costas apoiadas no tronco de uma casuarina, acendi um

cigarro e fechei os olhos. Faltava uma hora para o pôr do sol, mas, como já era habitual

em minha vida, eu não tinha pressa nem expectativas. Melhor dizendo, quase não tinha

nada – e quase sem o quase. A única coisa que me interessava naquele momento era

apreciar a dádiva da chegada do crepúsculo, o instante fabuloso em que o sol se aproxima

do mar prateado do golfo e desenha um rastro de fogo na sua superfície. No mês de

março, com a praia praticamente deserta, a promessa daquela visão dava-me alguma

tranquilidade, um estado tão próximo do equilíbrio que me reconfortava e me permitia

ainda pensar na existência palpável de uma pequena felicidade, feita à medida das minhas

também reduzidas ambições.

Disposto a esperar pelo pôr do sol em Santa María del Mar, tinha tirado da mochila o

livro que estava lendo. Era um volume de contos de Raymond Chandler, um dos

escritores por quem, nessa época – e ainda hoje –, professava uma enorme devoção.

Arranjando-as nos lugares mais improváveis, conseguira criar com edições cubanas,

espanholas e argentinas uma coleção quase completa das obras de Chandler e, além de

cinco dos seus sete romances, tinha vários livros de contos, entre eles o que lia nessa

tarde, intitulado Assassino na chuva. Era uma edição da Bruguera, impressa em 1975, e,

juntamente com o conto que lhe servia de título, compilava outros quatro, incluindo um

chamado “O homem que amava os cachorros”

[a]

. Há duas horas, enquanto percorria de

ônibus o trajeto até a praia, tinha começado o livro justamente por esse conto, atraído

por um título sugestivo e capaz de me tocar diretamente em minha queda pelos

cachorros. Entre tantos possíveis, por que decidira levar nesse dia aquele livro, e não

outro? (Tinha em casa, entre vários recém-comprados e à espera de leitura, O imenso

adeus, aquele que viria a ser, dentre os romances do próprio Chandler, o meu preferido;

Coelho corre, de Updike; e Conversas na catedral, do já excomungado Vargas Llosa, o

romance que semanas depois me poria a espumar de pura inveja.) Creio que escolhi

Assassino na chuva com uma total inconsciência em relação ao que isso podia significar e

unicamente porque incluía aquele relato em que se conta a história de um assassino

profissional que sente uma estranha predileção pelos cachorros. Estaria tudo

organizado como uma partida de xadrez (mais uma) em que as pessoas – aquele indivíduo



que eu acabaria por batizar justamente como “o homem que amava os cachorros” e eu,

entre outros – não passam de peças nas mãos do acaso, dos caprichos da vida ou das

conjunções inevitáveis do destino? Teleologia, como lhe chamam agora? Não creiam que

exagero, que tento complicar desnecessariamente as coisas ou que vejo conspirações

cósmicas em cada coisa que aconteceu na minha vida de merda. Mas, se um chuvisco fugaz

não tivesse dissolvido a frente fria anunciada para esse dia, quase sem alterar os

termômetros, possivelmente não teria estado em Santa María del Mar naquela tarde de

março de 1977, lendo um livro que, por acaso, incluía um conto chamado “O homem que

amava os cachorros” e sem nada melhor para fazer senão esperar pelo pôr do sol sobre o

golfo. Se apenas uma dessas conjunturas tivesse se alterado, provavelmente nunca teria

tido a oportunidade de reparar naquele homem, que parou a alguns metros do local

onde eu me encontrava, chamando por dois cachorros reais que me deslumbraram só de

vê-los.

– Ix! Dax! – Gritou o homem.

Quando ergui os olhos, vi os cachorros. Sem pensar, fechei o livro e dediquei-me a

contemplar aqueles animais extraordinários, os cotados borzóis, os primeiros galgos

russos que via sem ser nas ilustrações de um livro ou da revista de veterinária em que já

trabalhava. À luz difusa daquela tarde de primavera, os galgos pareciam perfeitos,

belíssimos sem dúvida, enormes, enquanto corriam à beira-mar, provocando explosões de

água com as suas patas grandes e pesadas. Admirei-me com o brilho do pelo branco,

pintalgado de um lilás escuro no dorso e nos quartos traseiros, e com a extremidade

afiada dos focinhos, dotados de mandíbulas capazes de partir o fêmur de um lobo, de

acordo com a literatura canina.

A uns vinte metros estava a silhueta bronzeada pelo sol do homem que tinha chamado

pelos cachorros. Quando se pôs a andar na direção de onde estávamos, os animais e eu, a

primeira interrogação que me surgiu foi quem poderia ser aquele tipo que tinha, na Cuba

dos anos 1970, dois borzóis, puro-sangue ao que parecia. Mas a correria e a brincadeira

dos animais voltaram a dominar a minha atenção e, sem outro motivo além da curiosidade,

levantei-me e dei alguns passos em direção à beira-mar, para ver melhor os borzóis, agora

que tinha o sol atrás de mim. Nessa posição ouvi novamente a voz do homem e pela

primeira vez decidi observá-lo.

Ele devia andar pelos setenta anos (mais tarde ficaria sabendo que tinha quase dez a

menos), usava o cabelo grisalho cortado à escovinha e óculos de armação de tartaruga.

Era alto, moreno, um pouco gordo e um tanto desleixado. Trazia consigo duas correias e

tinha a mão direita coberta por uma atadura branca, como se protegesse uma ferida

recente. Chamou-me a atenção o fato de usar calças de algodão cáqui, sandálias de

couro e camisa larga, colorida: uma indumentária que revelava de imediato a sua situação

de estrangeiro no país das camisas “todos-temos” (listradas ou xadrezes), sapatos “vai-

que-eu-te-derrubo” ou “cheiro-de-chulé” (botas russas ou mocassins de plástico) e calças

de lonita ou de poliéster, capazes de nos sufocar as bolas no calor do verão.

Chegamos a ficar tão perto um do outro que o cruzamento de olhares foi inevitável:

eu sorri, e o homem, com o orgulho de um dono de dois galgos russos, também. Depois de

chamar novamente pelos cachorros, ele acendeu um cigarro e eu decidi imitá-lo,



avançando outros quatro, cinco passos na direção onde o presumível estrangeiro tinha

parado.

– São belíssimos os seus cachorros.

– Obrigado – respondeu o homem. – Ix! Dax! – Repetiu, e eu continuei incapaz de

identificar sua origem pela pronúncia.

– É a primeira vez que vejo borzóis – disse, preferindo olhar para os animais, que

corriam agora perto do dono.

– São os únicos que existem em Cuba – disse ele, e eu pensei: é espanhol. Mas na

entoação havia umas inflexões estranhas, que me fizeram duvidar.

– Precisam de muito exercício, embora deva ter cuidado com o calor.

– Sim, o calor é um problema. Por isso os trago até aqui…

– Li que esses animais são muito fortes, mas, ao mesmo tempo, muito delicados. Eram os

cachorros dos czares russos… – Interroguei-me se não seria um atrevimento, mas, como

não tinha nada a perder, arrisquei: – Trouxe-os da União Soviética?

O homem olhou para o mar e deixou cair o cigarro na areia.

– Sim, ganhei-os em Moscou.

– Desculpe, mas você não é russo, né?

O homem olhou-me nos olhos e fez soar as correias contra uma das pernas da calça.

Deduzi que talvez não tivesse lhe agradado que o confundissem com um russo, mas me

convenci de que a minha pergunta não dava a entender essa possibilidade. Ou talvez

fosse russo – não, quando muito georgiano ou armênio, pela cor do cabelo e da pele – e

por isso tinha aquela entonação estranha e uma certa afetação ao pronunciar as

palavras?

Nesse instante, numa clareira entre as casuarinas, vi um negro alto e magro que, com

uma toalha sobre o ombro, nos observava sem qualquer recato, como se nos vigiasse. Mas

voltei os olhos quando ouvi o homem dos óculos de tartaruga, enquanto colocava a

correia nos cachorros, sussurrar-lhes alguma coisa numa língua que também não consegui

determinar. Quando o homem se levantou, vi que deu um passo em falso, como se tivesse

sentido um mal-estar, e ouvi-o respirar com dificuldade. Mas imediatamente me perguntou:

– Como é que você sabe tanta coisa sobre cachorros?

– Porque trabalho numa revista de veterinária e, por acaso, acabei de revisar um

artigo sobre genética escrito por um cientista soviético, que falava muito dos borzóis e

de outras raças europeias. Além disso, adoro cachorros – respondi de um fôlego só.

Pela primeira vez o homem sorriu. A falta de resposta sobre a sua origem, o seu aspecto

pouco usual e o fato de ter vivido em Moscou, somados à presença do negro alto e magro

que nos observava, me fez levantar a possibilidade de o homem dos cachorros ser um

diplomata.

– Gostaria de ler esse artigo.

– Acho que posso arranjar uma cópia – disse, sem pensar que, para tornar aquela

promessa realidade (até a altura em que saísse a revista, para o que faltavam uns dois

meses), o mais provável era eu ter de datilografar aquele texto repleto de estranhos

códigos genéticos.

– Eu amo os cachorros – admitiu o estrangeiro, utilizando justamente o verbo amar de



uma maneira que já quase ninguém fazia, e no seu sorriso pareceu-me entrever uma

nostalgia recôndita, sem relação com as palavras que disse a seguir: – Boa tarde.

Eu murmurei um demorado boa-tarde, mas não tenho certeza de que o homem, que já

se afastava em direção ao local onde estava o negro alto e magro, tenha chegado a me

ouvir. Os cachorros, ao descobrir a intenção do dono, deram uma corrida até o negro,

que se acocorou para recebê-los, dedicando-se a esfregar-lhes a barriga com a toalha até

então pendurada nos ombros. O estrangeiro aproximou-se deles, entortando o rumo,

como se fizesse um pequeno desvio ou lhe fosse impossível andar em linha reta, e, depois

de dizer alguma coisa ao negro, desapareceu entre as casuarinas, seguido pelos dois

galgos, que avançavam agora ao mesmo passo do dono. O negro, que se voltara por

instantes para me observar, colocou novamente a toalha sobre o ombro e seguiu-os,

desaparecendo também entre as árvores.

Quando voltei a olhar para a costa, o sol já tocava o mar na linha do horizonte e

desenhava um rastro sanguíneo que morria, com as ondas, a alguns metros dos meus pés.

Começava a noite de 19 de março de 1977.

Quando conheci o homem que amava os cachorros, tinha começado a trabalhar como

revisor na revista de veterinária havia pouco mais de um ano. Esse destino era o

resultado do meu terceiro tombo, um dos mais drásticos da minha vida.

Em 1973, quando acabei a universidade, com notas excelentes e o prestígio de já ter um

livro publicado, fui selecionado para trabalhar como redator-chefe da emissora de rádio

local de Baracoa, o povoado perdido e remoto (não há outros adjetivos para qualificá-

la) que, com o apoio da história e muito esforço da imaginação, se orgulhava de ter tido

o privilégio de ser a primeira vila fundada e, além disso, a primeira capital da ilha recém-

descoberta pelos conquistadores espanhóis. A promoção – disse o companheiro que me

atendeu no escritório de colocação laboral, departamento de universitários recém-

formados – devia-se, mais do que a meus méritos estudantis, ao fato de, como jovem da

minha época, estar disposto a partir para onde me ordenassem e quando me ordenassem,

pelo tempo que fosse necessário e nas condições existentes, embora tenha decidido

omitir que, legalmente, eu era obrigado a trabalhar onde eles determinassem, de acordo

com o estipulado pela lei do chamado serviço social, a que, como retribuição pelo curso

feito gratuitamente, todos os recém-formados estavam obrigados. E aquilo que o

companheiro também não me disse, apesar de ter sido a verdadeira razão pela qual Alguém

decidira selecionar-me e promover-me para Baracoa, foi que tinham considerado que eu

precisava de um “corretivo” para baixar a crista e situar-me no tempo e no espaço, como se

costumava dizer.

O maior estímulo com que entrei no ônibus que 26 horas depois me depositaria em

Baracoa foi pensar na vantagem que me proporcionaria aquela espécie de desterro para

uma Sibéria tropical: se alguma coisa devia sobrar naquele lugar, sobretudo com o

trabalho que tinham me atribuído, era tempo para escrever. Aquela esperança palpitava

dentro de mim como um feto na sua placenta, como uma necessidade biológica. Nessa



época já tinha uma consciência bastante lúcida de que os contos do meu livro publicado

eram de uma qualidade calamitosa e que, se tinham recebido uma cobiçada menção

honrosa num concurso de jovens escritores, que incluiu a edição do volume, isso se devia

mais aos assuntos de que falava e à forma como os abordava do que ao valor literário dos

meus textos. Escrevera aqueles contos imbuído – mais, atordoado – do ambiente agreste e

fechado que se vivia entre as quatro paredes da literatura e da ideologia da ilha,

assolada pela torrente de destituições, marginalizações, expulsões e “padronizações” de

importunos de toda a espécie executadas nos últimos anos e pela subida previsível dos

muros da intolerância e da censura a níveis siderais. Não fui o único, nem de longe, a

comportar-se como o símio diligente de que falou Chandler e, protegido pelas

convicções românticas que quase todos tínhamos naquele tempo, escrevendo o que, sem

muita margem para especulações, devia ser escrito naquele momento histórico (da nação e

de toda a humanidade): contos sobre esforçados cortadores de cana, valentes milicianos

defensores da pátria, operários abnegados cujos conflitos estavam relacionados com as

correntes do passado burguês que ainda afetavam sua consciência (o machismo, por

exemplo, ou a dúvida sobre a aplicação de um método de trabalho), heranças que,

esforçados, valentes e abnegados como eram, estariam, sem dúvida, em vias de superar, no

seu caminho ascendente rumo à situação moral de Homens Novos… Mas passado algum

tempo, quando olhei para dentro de mim e fiz uma tímida tentativa literária de me afastar

daquele esquema, colorindo-o com alguns matizes, bateram-me com uma régua para que

encolhesse as mãos.

Agora me parece estranho, quase incompreensível, conseguir explicar a mim mesmo

como, apesar de a realidade tentar agredir-nos diariamente, aquele foi, para muitos de

nós, um período vivido numa espécie de bolha, onde nos conservávamos (melhor dizendo,

nos conservavam) praticamente alheios a certos ardores que se viviam à nossa volta,

mesmo nos ambientes mais próximos. Creio que uma das razões que alimentaram a minha

credulidade (deveria dizer a nossa credulidade) foi que, no fim da década de 1960 e início

dos anos 1970, quando frequentei o secundário e o curso superior, eu era um romântico

convicto que cortou cana até desmaiar na interminável colheita de 1970, que deu cabo

das costas semeando café caturra, recebeu treinos militares demolidores para defender

melhor a pátria e assistiu eufórico a manifestações e comícios políticos, sempre convicto,

sempre armado daquele compacto entusiasmo militante e daquela fé invencível, que nos

imbuía a quase todos, na realização de quase todos os atos de nossa vida e,

particularmente, na espera paciente embora inevitável do futuro luminoso e melhor em

que a ilha floresceria, material e espiritualmente, como um jardim.

Creio que nesses anos devemos ter sido, em todo o mundo ocidental civilizado e

estudantil, os únicos membros de nossa geração que, por exemplo, nunca levaram à boca

um cigarro de maconha e aqueles que, apesar do calor que nos corria pelas veias, mais

tardiamente nos libertamos de atavismos sexuais, encabeçados pelo batido tabu da

virgindade (nada mais próximo da moral comunista que os preceitos católicos). No Caribe

hispânico, fomos os únicos a viver sem saber que nascia a música salsa ou que os Beatles

(Rollings e Mamas too) eram símbolo da rebeldia e não da cultura imperialista, como

tantas vezes nos disseram; e, além disso, como era de se esperar e entre outras



deficiências e desinformações, tínhamos sido, nessa altura, aqueles que menos sabiam

acerca das proporções da ferida física e filosófica provocada em Praga por tanques mais

que ameaçadores; da matança de estudantes numa praça mexicana chamada Tlatelolco; da

devastação humana e histórica provocada pela Revolução Cultural do bem-amado

camarada Mao e do nascimento, para pessoas da nossa idade, de outro tipo de sonho,

iluminado nas ruas de Paris e nos concertos de rock na Califórnia.

O que sabíamos e do que tínhamos certeza era que de nós se esperavam apenas

fidelidade e mais sacrifício, obediência e mais disciplina. Embora, após o doloroso fracasso

da safra de 1970, soubéssemos que o luminoso futuro próximo tinha se distanciado um

pouco (nunca esquecerei os quatro meses que passei num campo de cana-de-açúcar,

cortando, cortando, cortando, com toda a minha força e a minha fé posta em cada golpe

do machete, convencido de que aquela empreitada heroica seria decisiva para a nossa

saída do subdesenvolvimento, como tantas vezes nos tinham dito), na realidade tínhamos

pouca noção de como aquele desastre político-econômico, se me permitem chamá-lo assim,

tinha mudado a vida do país. As carências que se agudizaram a partir daí não nos

surpreenderam porque já estávamos nos habituando a elas, e também não nos alarmamos

pelo fato de as exigências ideológicas, como resposta ao fracasso econômico, se tornarem

mais patentes, pois já faziam parte da nossa vida de jovens revolucionários aspirantes à

condição de comunistas e achávamo-nas ou queríamos achá-las necessárias. No meio de

todas aquelas efervescências, saber que dois professores da faculdade tinham sido

suspensos do trabalho docente por confessarem professar crenças religiosas comoveu-

nos, mas ouvimos em silêncio e aceitamos como lógicas as imputações destinadas a

fundamentar uma decisão aprovada com o apoio ministerial e partidário. Mais tarde, que

outras duas professoras tivessem sido definitivamente expulsas devido às suas preferências

sexuais “invertidas” não nos alarmou demasiado e, quando muito, provocou-nos uma

agitação hormonal, porque quem iria dizer que aquelas duas professoras eram um casal de

sapatonas, sobretudo a morena, boazuda na plenitude solteirona de seus quarenta anos.

Deve ter sido a dada altura de 1971, o ano em que o ambiente chegou a esquentar mais

com a ordem expressa de caçar qualquer tipo de bruxa que aparecesse no horizonte, que

cometi um pecado grave de sinceridade e de inocência na via pública. Tudo começou

quando me atrevi a comentar, no meu círculo de amigos, que havia outros professores a

quem continuava a ser permitido dar aulas, graças ao cartão vermelho que traziam no

bolso, quando todos sabiam muito bem que profissionalmente tinham menos qualidade que

os dois transferidos por serem religiosos, e que havia outros, também sobreviventes e

portadores de cartão de militante, com mais pinta de bichas ou sapatonas que as duas

professoras pulverizadas. Não lembro se cheguei a acrescentar que, em minha opinião, nem

as crenças de uns nem as inclinações sexuais de outras deviam ser consideradas um

problema, desde que não tentassem impingi-las aos alunos… Meses depois saberia que

aquele comentário inoportuno se transformou no motivo do meu primeiro tombo

quando, na abertura da Juventude a novos militantes, o ingresso na elite juvenil me foi

recusado por não ter sido capaz de superar alguns problemas ideológicos e por me

faltarem maturidade e capacidade para compreender as decisões tomadas por

companheiros responsáveis. Aceitei a crítica e prometi emendar-me.



Embora não soubesse, aquelas lufadas de ar turvo faziam parte de um furacão que

percorria a ilha de forma silenciosa mas devastadora, finalmente encarrilada numa

concepção da sociedade e da cultura adotada dos modelos soviéticos. A inclusão de dois

turnos de aulas semanais destinados a ler discursos e material político, a renovada

exigência relativa ao comprimento do cabelo ou à largura das calças e a crítica aos

estudantes com preferência pelas manifestações da cultura ocidental e norte-americana

tinham se integrado, de forma quase simbiótica, ao universo onde vivíamos, e arcamos com

todos aqueles fundamentalismos (eu, pelo menos, arquei) sem grandes conflitos ou

preocupações, sem fazer ideia do obscurantismo quase medieval e das pretensões de

lobotomia que os fomentavam. Quase sem nos questionarmos.

Com toda a minha ingenuidade política e literária nas costas (e algum talento, penso),

fui escrevendo aqueles contos com que finalmente compus um volume de umas cem páginas

que enviei para o concurso de escritores inéditos. Dois meses depois, com surpresa e

alegria, recebi a notícia de que tinha ganhado uma menção honrosa que implicava,

também, a publicação do manuscrito. Aquela vitória limpou-me o espírito de possíveis

dúvidas e, pela primeira e única vez na minha vida – talvez porque estava completamente

enganado –, senti-me confiante em mim mesmo, nas minhas possibilidades e ideias: tinha

demonstrado que era um escritor do meu tempo e agora precisava apenas trabalhar para

cimentar a subida em direção à glória artística e à utilidade social, o que nessa altura

pensávamos da literatura (que parecia mais uma escada filha da mãe do que o ofício para

masoquistas infelizes que na realidade é).

Entre as exigências da carreira e as infinitas atividades político-ideológicas

extracurriculares (tão, e às vezes até mais, controladas e valorizadas como as letivas),

somadas a uma paralisia pela embriaguez do sucesso que me deu uma popularidade e

importância inesperadas (fui eleito secretário para as atividades culturais da Federação

de Estudantes da faculdade, e vanguarda em várias emulações), mas sobretudo graças à

verdadeira literatura que li nesse tempo, durante quase dois anos não consegui voltar a

escrever um conto que me parecesse minimamente adequado às minhas possibilidades e

ambições. Mas, por volta do quarto e último ano da licenciatura, com meu livro – O

sangue e o fogo – já publicado, tive de fazer três semanas de repouso por causa de uma

entorse no tornozelo. Nessa altura escrevi um conto, maior do que os que costumava

redigir, em que encontrei um assunto e, com o assunto, um tom e uma forma de olhar para

a realidade que me agradavam e demonstravam, sem que ele fosse uma obra-prima, até que

ponto era capaz de me superar. Sem dúvida, o refluxo da maré triunfalista, mas sobretudo

aquelas leituras em que tinha me empenhado com maior afinco, tentando encontrar as

considerações éticas e as qualidades técnicas dos grandes – Kafka, Hemingway, García

Márquez, Cortázar, Faulkner, Rulfo, Carpentier, caralho, como eu estava longe deles! –,

frutificaram muito timidamente naquele relato em que contava a história de um lutador

revolucionário que sente medo e, antes de se transformar num delator, decide suicidar-

se… Evidentemente, eu não podia imaginar que estava me antecipando e extraindo dos

meus próprios pânicos futuros a reflexão profunda sobre as causas do medo e de alguma

coisa muito pior: seus efeitos devastadores.

No fim de janeiro de 1973, assim que terminamos os exames do primeiro semestre, escrevi



a última versão do conto e levei as páginas datilografadas à mesma revista universitária

na qual um ano e meio antes tinha sido publicado outro dos meus relatos, avalizado por

um editorial onde se falava de mim como de uma promessa literária nacional, quase

internacional, devido às minhas soluções realistas e à minha visão socialista da arte.

Receberam a nova obra com entusiasmo e disseram-me que poderiam publicá-la, com

certeza, no número de março ou, no mais tardar, em abril. Mas não tive de esperar tanto

tempo para saber como fora recebido e lido o meu melhor conto. Passada uma semana, o

diretor da revista marcou uma entrevista comigo em seu gabinete e ali sofri o segundo – e

creio que o mais doloroso – tombo da minha vida. Assim que entrei, o homem, furioso,

disparou a pergunta: como você se atreve a nos entregar isto? Isto eram as páginas do

meu conto, que o basilisco, eu diria que enojado, tinha nas mãos, ali, atrás da

escrivaninha…

Ainda hoje o esforço antinatural para recordar o que me disse aquele homem

investido de poder, seguro da sua capacidade para infundir medo, é para mim demasiado

lacerante. Uma vez que a minha história se repetiu tantas vezes, com muitos outros

escritores, vou sintetizá-la: aquele conto era inoportuno, não publicável,

completamente inconcebível, quase contrarrevolucionário – e ouvir aquela palavra,

como devem calcular, provocou em mim um arrepio, evidentemente de pavor. Mas, apesar

da gravidade do assunto, ele, como diretor da revista, e os companheiros (sabíamos

todos quem eram e o que faziam os companheiros) tinham decidido não tomar outras

medidas em relação a mim, tendo em conta meu trabalho anterior, minha juventude e

minha evidente confusão ideológica, fazendo todos de conta que aquele conto nunca

tinha existido, nunca tinha saído da minha cabeça. Mas eles e ele esperavam que uma coisa

assim não voltasse a acontecer e que eu pensasse um pouco mais quando voltasse a

escrever, porque a arte era uma arma da revolução, concluiu, dobrando as páginas,

metendo-as numa gaveta da escrivaninha e trancando-as ostensivamente com uma chave,

que guardou no bolso com a mesma contundência com que poderia tê-la engolido.

Lembro-me de que saí daquele gabinete com uma mistura imprecisa e pastosa de

sentimentos (confusão, desassossego e muito medo), mas, sobretudo, grato. Sim, muito

grato por não terem tomado outras medidas a meu respeito, e eu sabia quais podiam ser,

quando me faltavam apenas quatro meses para concluir a licenciatura. Naquele dia, além

disso, soube com exatidão o que era ter Medo – um medo assim, com maiúscula, real,

invasivo, onipotente e ubíquo, muito mais devastador que o receio da dor física ou do

desconhecido que todos sentimos alguma vez. Nesse dia, o que aconteceu na realidade

foi que me arruinaram para o resto da vida, porque, além de agradecido e cheio de medo,

saí dali profundamente convencido de que aquele conto nunca deveria ter sido escrito,

que é o pior que podem levar um escritor a pensar.

É óbvio que aquele episódio, somado ao meu muito bem conservado comentário sobre

as expulsões de professores e à minha recente inclinação pela literatura de escritores

como Camus e Sartre (Sartre, há poucos anos tão amado na ilha e agora tão execrado

por ter se atrevido a fazer algumas críticas que denunciavam a sua podridão ideológica

pequeno-burguesa), acabou sobre outra escrivaninha no dia em que se decidia o meu

destino laboral de recém-formado. A ideia genial que lhes ocorreu foi enviar-me, numa



necessária purificação que mais parecia um prêmio, para a remota Baracoa, aonde cheguei

no mês de setembro, sob o império de um calor úmido e sufocante como nunca tinha

sentido, embora com a sensação ingênua de que ali conseguiria reparar as minhas

esperanças literárias. O que ainda não conseguia conceber era até que ponto aquele

segundo tombo tinha sido abissal, que a inoculação que eu sofrera era irreversível. Por

isso ainda estava convencido de que, apesar da escorregadela do conto “inoportuno”,

tinha condições de escrever com qualidade as obras exigidas por meu tempo e minhas

circunstâncias. E com elas aproveitaria para demonstrar até que ponto podia ser

receptivo e confiável.

O chefe de redação da emissora esperava apenas pela minha chegada para se mandar

de Baracoa, limitando a uma semana a minha instrução sobre os pormenores técnicos do

trabalho. À primeira vista, minha responsabilidade parecia simples: organizar os boletins

escritos pelos dois redatores e me certificar de que neles nunca faltassem as notícias

nacionais publicadas nos jornais do Partido e da Juventude, nem as crônicas dos

divulgadores oficiais e dos correspondentes voluntários sobre as inúmeras atividades

concebidas pelas instituições da província, em especial as promovidas pelo Partido, pela

Juventude, pelos sindicatos e pelas demais organizações do “regional”, como nessa altura

eram designados os antigos e mais tarde recuperados municípios. Nunca me esquecerei do

sorriso do meu colega quando, com um aperto de mão, entregou-me a chave do seu

gabinete, o dia em que oficialmente me transferiu a direção. Menos ainda das palavras que

sussurrou:

– Prepare-se, meu caro. Aqui ou você se transforma num cínico ou vão fazer merda com

você… Bem-vindo à realidade real.

Os próprios habitantes de Baracoa dizem que ali paira a maldição do Pelú, um profeta

louco que condenou o povoado a ser a terra das iniciativas nunca cumpridas. E a primeira

coisa que nos contam logo ao chegar é que a sua fama se assenta em três mentiras: ter um

rio chamado Mel, mas que não adoça, porque nele só corre água; ser dona de uma Yunque

[bigorna], que é uma montanha sobre a qual ninguém pode forjar nada; e possuir uma

Farola [lanterna] – nome da estrada que une a “cidade” ao resto do país – que não

ilumina.

Eu sabia que Baracoa devia o seu nome aos caciques indígenas que ali viviam quando

chegaram os conquistadores. Mas depressa descobriria que, quatro séculos e meio depois,

aquilo continuava a ser uma terra de caciques, governada agora pelos figurões das

organizações locais. Aprenderia também, e muito rapidamente, que nunca foi tão

adequada como ali a máxima “povoado pequeno, inferno grande”. E, para completar a

minha educação da vida real, em Baracoa eu sofreria as consequências da minha

incapacidade humana e intelectual para lidar diariamente com caciques e diabos.

A emissora Rádio Cidade Primaz de Cuba Livre era, justamente, o meio encarregado de

concretizar uma realidade virtual ainda mais embusteira que a de rios, montanhas e

estradas com nomes fantasiosos, porque tinha sido construída sobre planos,



compromissos, metas e números mágicos que ninguém comprovava; sobre apelos constantes

ao sacrifício, à vigilância e à disciplina com que cada um dos chefes locais tentava

construir o degrau da própria ascensão – coroado com o prêmio de sair daquele fim de

mundo. Meu trabalho consistia em receber telefonemas e recados daqueles personagens

para que velasse pelos interesses deles, designados sempre, evidentemente, como

interesses do país e do povo. E minha única alternativa era aceitar aquelas condições e,

cínica e obedientemente, ordenar aos dois robôs retardados e alcoólicos que

trabalhavam como redatores que escrevessem sobre planos largamente cumpridos,

compromissos aceitos com entusiasmo revolucionário, metas superadas com combatividade

patriótica, cifras inacreditáveis e sacrifícios heroicamente assumidos, para dar forma

retórica a uma realidade inexistente, feita quase sempre de palavras e ordens e muito

poucas vezes de bananas, batatas-doces e abóboras concretas

[b]

. A outra alternativa era

se recusar a fazê-lo ou, melhor dizendo, demitir-se e ir embora. Apesar de ter pensado

nisso várias vezes, o medo das consequências (a invalidação do diploma universitário,

para começar) paralisou-me, como a tantos outros. Foi a essa realidade real que o meu

antecessor me dera as boas-vindas.

Mas, em vez de fazer aquele trabalho de forma impudica e pragmática, como tanta

gente, e ocupar o tempo livre com leituras e projetos literários, vi-me arrastado, pelo

meu próprio medo ou pela minha incapacidade de revolta, para um redemoinho de

atividades, comícios, manifestações, assembleias, cujo epílogo era sempre um convite ao

“companheiro jornalista” para a comilança e a bebedeira (quem falou em escassez?)

organizadas pelo chefe de setor de plantão. Com algum assombro, descobri que naquele

ambiente a minha habitual timidez sexual desaparecia com as portas derrubadas pelo

álcool, com a sensação de escapar do confinamento daquele lugar isolado e com a

urgência (minha e de minhas amantes ocasionais) de libertar algo próprio. Nunca comi,

bebi e, sobretudo, fodi tanto, com tantas mulheres e em locais tão inconcebíveis, como

naqueles dois anos, findos os quais acabei reagindo como um cínico capaz de mentir sem

escrúpulos, portador de uma gonorreia que partilhei generosamente e, como tantos

outros habitantes da zona, transformado num alcoólico daqueles que começam o dia com

um gole de aguardente e uma cerveja gelada para diminuir os efeitos da ressaca da noite

anterior.

Baracoa, devo dizer, é um dos lugares mais bonitos e mágicos da ilha, e seus habitantes

são pessoas de uma bondade e de uma inocência aflitivas. Embora nunca mais tenha

voltado – apavora-me e horroriza-me a ideia de regressar e, por alguma razão, não

conseguir mais sair –, lembro-me, como que no meio de uma bruma, da beleza do mar, das

decadentes fortalezas coloniais, das montanhas de vegetação muito densa e dos

inúmeros riachos e rios que podiam tornar-se furiosos, como o Toa. Lembro-me da

amabilidade de sua gente, sempre disposta a receber os forasteiros e os párias desejosos

de um lugar onde pudessem desaparecer em vida; da pobreza que assediava a cidade havia

quase meio milênio e que era a sua verdadeira maldição, uma pobreza ainda palpitante, mas

acerca da qual se falou sempre no passado, como coisa definitivamente superada, durante

os meus dois anos à frente dos “espaços informativos” da rádio local.



Agora parece-me evidente que só bêbado, rebolando com a primeira mulher que

aparecesse pela frente (também bêbada, se tivesse sido, como eu, enviada para trabalhar

ali por dois ou três anos) e envolto em cinismo era possível resistir àquela passagem pela

realidade real… Meu terceiro tombo aconteceu quando, já em Havana, entrei por conta

própria no pavilhão para tratamento de dependências do Hospital Geral Calixto García,

depois de ter desfrutado de uma estada de três semanas no aposento adjacente, onde

eram internados os politraumatizados. Cheguei ali de maca, com as fraturas e feridas

resultantes da briga tumultuosa que provocara no primeiro bar visitado ao regressar a

Havana, talvez para expulsar um pouco do medo que se empoçara em mim.

 

[a] Traduzido no Brasil como “O homem que gostava de cachorros”, em Assassino na

chuva (Porto Alegre, L&PM, 2006). (N. E.)

[b] Há aqui um jogo de palavras. Boniato (batata-doce), figurativamente, pode significar a

antiga nota de 5 mil pesetas espanholas e calabaza (abóbora), bomba. Além disso,

simbolicamente, o plátano (banana) está associado ao dinheiro nas culturas latino-

americanas. (N. E.)
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Os pais chamaram-na África, tal como a santa padroeira de Ceuta, onde tinha nascido, e

poucas vezes uma escolha foi tão acertada: porque ela era rija, insondável e selvagem

como o continente a que devia o nome. Desde o dia em que a conheceu, numa assembleia

da Juventude Comunista da Catalunha, Ramón sentiu-se arrebatado pela beleza da jovem,

mas foi apanhado, sobretudo, por suas ideias de mármore e seu impulso telúrico: África de

las Heras parecia um vulcão em erupção que rugia o seu clamor permanente pela

revolução. África costumava citar de cor passagens de Marx, Engels e Lenin, falava do

querido camarada Stalin como da encarnação do futuro na Terra e chamava-o com

veneração de o Condutor do Proletariado Mundial, enquanto defendia a mais estrita

disciplina partidária. Além disso, considerava a dança e o vinho venenos burgueses para o

espírito, parecia ter um livro sobre marxismo costurado debaixo do braço e possuía uma

consciência militante que desnorteava o entusiasmo romântico de Ramón e o punha

permanentemente à prova.

Ramón regressara da França um ano antes, com quase vinte anos. Assim que chegou a

Barcelona, graças ao seu diploma de maître d’hôtel, conseguiu uma vaga no Ritz como

ajudante de cozinha e, nunca soube muito bem se devido às ideias que Caridad lhe

transmitira ou ao seu próprio espírito de rebeldia, depressa se aproximou dos comunistas

locais e deu o primeiro passo para a sua inscrição. A Espanha que Ramón encontrou fervia

em fogo baixo, esperando que alguém pusesse lenha seca para que as chamas subissem ao

céu. Era um país desolado que lutava para se libertar dos lastros do passado e das

frustrações do presente. O ditador Primo de Rivera acabara de renunciar, e monárquicos

e republicanos tinham desembainhado as espadas. Os sindicatos, dominados por socialistas

e anarquistas, tinham multiplicado a sua força, mas, em comparação com a França, os

comunistas ainda eram poucos e, como era de se esperar num país quase feudal e

horrivelmente católico, malvistos e frequentemente perseguidos.

A juventude de Ramón apreciava aquele ambiente tenso, onde todos viviam na

expectativa de que muito em breve alguma coisa iria acontecer. E aconteceu finalmente

quando os republicanos-socialistas, com o apoio dos sindicalistas, ganharam as eleições

municipais de 1931, provocaram a queda da monarquia e proclamaram a Segunda República.

Até o fim da vida, Ramón pensaria que tinha voltado ao seu país no momento preciso, com

a idade certa e o espírito em efervescência. Foi como se a sua vida e a história houvessem

estado espreitando, cada uma preparando seus argumentos para colocá-lo no caminho

que o conduziria, alguns anos mais tarde, à serra de Guadarrama e, dali, ao compromisso

com a maior responsabilidade.

A orientação partidária do momento era primeiro consolidar uma república para mais



tarde radicalizá-la, e por isso os jovens comunistas apoiaram naquele instante crítico as

acanhadas medidas do governo contra os latifúndios e o poder da Igreja, pela igualdade

entre mulheres e homens, pelos direitos dos trabalhadores e, sobretudo, da grande

massa camponesa espanhola, atrasada e paupérrima. Anos mais tarde, Ramón sorriria ao

recordar as palavras de ordem, mais abundantes em palavras que em soluções, pois em

todos esses anos, mesmo durante a guerra, aquele tinha sido o país das palavras de ordem,

e cada partido, cada tendência, cada grupo exibiam as suas onde podiam: em comícios e

jornais, nas paredes, vitrines, bondes e até nas carroças de carvão que percorriam as

cidades.

Ramón atravessou com irresponsabilidade e plenitude a maré daqueles anos. Mais do

que um conhecimento real dos princípios comunistas, foi a sua capacidade de entrega e a

sua obediência que lhe permitiram atingir alguma proeminência na direção da Juventude, e

esse protagonismo obrigou-o a viver intensamente. Ramón sentiria sempre saudades

daqueles tempos em que, como nunca na história da Espanha, se havia amado tanto e com

tanta ansiedade como se vivessem uma orgia de paixões físicas e intelectuais.

Foi nessa altura que conheceu África de las Heras, a segunda mulher a ter uma

importância crucial e também traumática na sua existência. Ela era três anos mais velha do

que ele, morena, inteligente e belíssima, nunca se maquiava e vivia cada segundo e cada

ação como uma verdadeira militante comunista. Apesar da já interiorizada rejeição de

Ramón a tudo o que fosse estabelecido pelos códigos da moral burguesa, não pôde evitar

apaixonar-se por ela. Como qualquer jovem com os hormônios carregados de dinamite,

impôs a si mesmo chamar a atenção da moça e lançou-se atrás dela na mais trepidante

voracidade política. Ouvindo seu raciocínio, assumiu sem críticas as teorias professadas

por aquela beleza vermelha e compreendeu (ou disse compreender, em alguns casos) os

riscos que espreitavam a luta política numa república de burgueses e filhinhos de papai;

afirmou sua convicção de que os trotskistas eram os mais sibilinos inimigos dos comunistas

e de que anarquistas e sindicalistas só podiam ser encarados como companheiros de

viagem descartáveis na escalada em direção aos grandes objetivos, que seriam divergentes

quando eles, comunistas, estivessem em condições de promover a verdadeira Revolução,

que conduziria a uma necessária ditadura do proletariado. Pela primeira vez, Ramón

ouviria falar insistentemente do oportunista Trotski, então desterrado na Turquia,

como do mais falso dos inimigos, e dos seus seguidores espanhóis como perigosos

infiltrados no meio da classe operária. Mas a verdadeira paixão de África vinha à tona

quando dissertava sobre o pensamento e a prática política de Joseph Stalin, o homem que

conduzia a revolução bolchevique em direção à sua radiante consolidação. A devoção de

África conseguiu contagiá-lo não só com aquele ódio visceral por Trotski, como também

com a veneração por Stalin, sem que Ramón pudesse imaginar até onde tais paixões o

levariam.

Quando Ramón conseguiu que África aceitasse suas investidas, o jovem entrou numa

fase superior de dependência. A forma absoluta de fazer amor com que África o

arrebatou, aquela sabedoria elementar e sem inibições capaz de enlouquecê-lo deixaram-

no à mercê da mulher e proporcionaram-lhe doses semelhantes de prazer e de dor, pois

na sua ainda palpável debilidade pequeno-burguesa imaginava que África era sua e, ao



possuí-la, gabava-se de ser o homem mais afortunado da Terra. Mas, quando via como ela

lhe escapava das mãos, sofria ataques de ciúmes furiosos, embora tentasse fortalecer-se

acusando-se de estar desprovido da convicção ideológica necessária para quebrar as

barreiras dos sentimentos e de não ter o impulso para atingir as alturas revolucionárias

onde brilhavam os princípios daquela mulher comprometida apenas com a causa, casada

apenas com o ideal.

África de las Heras ensinaria a Ramón que o amor e a família eram sentimentos e

circunstâncias que podiam atrapalhar o revolucionário: ela, por exemplo, separara do

marido devido a uma evidente incompatibilidade ideológica, pois ele pregava o credo

anarcossindicalista. Ramón, que já pressentia a necessidade de se libertar do empecilho

familiar, nessa época quase não mantinha relações com seus parentes e desde então

decidiu fortalecer-se e não as encorajar. De Caridad só tinha notícias de que estivera em

Paris e agora vivia em Bordéus, ao passo que, com o pai, cortara quaisquer relações desde

que, ao voltar a Barcelona, soubera pela antiga cozinheira da casa que Dom Pau, antes de

vender a mansão familiar e de se mudar para os andares superiores dos armazéns da rua

Ample, oferecera os cachorros de Ramón a um camponês com quem tinha se encontrado

no mercado de Sant Gervasi. Dos irmãos sabia que Montse e o pequeno Luis tinham sido

acolhidos pelo pai, que Jorge também militava no Partido e que o jovem Pablo, o único que

via com alguma frequência, militava numa organização catalã, tal como o pai.

Mas aquele afastamento dos seus velhos afetos não foi difícil porque Ramón, na

realidade, só tinha olhos para ver o que África lhe iluminava, enquanto a seguia por

Barcelona como um descerebrado, suplicando-lhe que entre um comício e uma reunião lhe

oferecesse algumas horas de paixão, para as quais o seu organismo em flor estava sempre

disposto.

Foi justamente na primavera de 1933 que Ramón compreendeu que, por mais que

corresse, nunca conseguiria apanhar África, a menos que desse um salto mortal e

prodigioso em direção ao futuro. Enquanto Ramón, África, Jaume Graells e o núcleo

dirigente da Juventude em Barcelona trabalhavam para obter um crescimento da

militância que lhes permitisse passar a ser uma força influente no descentrado panorama

político espanhol, Ramón fora chamado para cumprir o serviço militar, sendo enviado

por quatro semanas para um centro de treinamento próximo de Lérida. De volta a

Barcelona na sua primeira licença, propôs-se a cumprir o plano que elaborara durante

aquele mês, sempre com a imaginação posta no olhar que África lhe dirigiria e que o

atormentava: de felicidade ou de troça? Tinha marcado um encontro com ela num café

perto da catedral e, para conseguir impressioná-la, esperou por sua chegada utilizando

como espelho a vitrine de uma loja de artigos religiosos. Quando a viu chegar conteve

seus ímpetos e deixou passar mais alguns minutos. Então, encaminhou-se para o café,

pronto para provocar a reação da jovem à sua mudança exterior: Ramón vestia o

uniforme de gala do exército devido ao seu posto de cabo de gastadores, para o qual

fora designado graças à sua estatura (media um metro e oitenta, mais do que o habitual

para um espanhol da época) e constituição física (era capaz de dobrar uma moeda de

cobre colocando-a entre os dedos), propícia para abrir marchas em desfiles e paradas.

Ramón sabia que o uniforme de gala, com boné de pala incluído, assentava-lhe às mil



maravilhas, mas que, sobretudo, fazia com que se sentisse diferente e lhe dava o prazer de

saber estar sendo observado. O brilho daqueles galões tinham-no levado a pensar que

talvez pudesse fazer carreira no exército, onde, explicaria isso a África (senhora de

todas as respostas e soluções), realizaria um trabalho efetivo arrebanhando adeptos

para o Partido e para a revolução futura.

Quando Ramón entrou no café, não a encontrou. Pensou que poderia estar no

toalete e encostou-se no balcão, onde conteve o desejo de pedir uma bebida, optando

por uma infusão de camomila. Ao servi-la, o dono do café observou-o com a admiração que

Ramón sabia que despertava. Quando África regressou do toalete, ele endireitou-se em

toda a sua deslumbrante estatura. Ela o observou com seu olho crítico e desarmou-o com

uma cacetada:

– Por que você veio fantasiado? Gosta que fiquem te olhando?

Ramón sentiu como se o mundo desmoronasse e, com muito custo, conseguiu expor-lhe

a sua ideia de trabalhar para a causa de dentro da toca reacionária do exército. A moça

limitou-se a comentar que deviam consultar as instâncias superiores, porque aquela não

era uma decisão pessoal: um militante responde perante o seu comitê, e a disciplina, e os…

Ele compreendia, por isso a consultava.

– Poderia ser uma boa ideia – disse ela, talvez como consolação, e sem se desculpar

informou-o de que tinha de sair para uma reunião.

O jovem pediu um conhaque e, enquanto bebia, sentiu vontade de chorar. Como África

não regressaria, pensou que podia permitir-se. Você é muito mole, Ramón, disse para

consigo. Acabou de beber e saiu para a rua, onde o olhar intenso de uma jovem reergueu

sua devastada autoestima.

Após alguns meses, justamente na passagem da obrigatoriedade do serviço para a

pretendida profissionalização no exército, Ramón veria seus sonhos de saber-se

importante e prestar um grande serviço à revolução evaporarem quando sua filiação

política foi considerada um impedimento e o exército decidiu prescindir dele. Nessa

altura jurou que os militares pagariam pela afronta.

O reformismo conduz à restauração: só o poder comunista, impiedosamente proletário,

pode levar a cabo as transformações profundas que exige um país como este, doente de

ódio e de desigualdades, costumava repetir África, sempre tribunícia. E Ramón

compreenderia até que ponto a jovem tinha razão quando, no fim desse mesmo ano, os

conservadores vencessem triunfalmente as eleições e começassem um astucioso desmonte

das mudanças políticas republicanas com a derrogação de decretos de benefícios sociais,

além de iniciar uma contrarreforma agrária que devolveria as terras aos senhores feudais

e o país à sua interminável Idade Média.

Foram os mineiros asturianos e os nacionalistas catalães que, no mês de outubro de

1934, reagiram contra as leis promovidas pela tétrica Confederação Espanhola de

Direitas Autônomas, a Ceda, que primeiro proclamaram a greve geral e que finalmente se

sublevaram: os mineiros clamando pela revolução e os nacionalistas, por um estatuto de



autonomia. Os jovens comunistas tinham ordens para estar preparados para intervir,

inclusive de forma violenta, se as condições evoluíssem favoravelmente em Barcelona.

Mas o projeto catalão foi demolido de um só golpe sem que se iniciasse a revolta popular

que, atentos, eles tanto esperavam. A greve dos mineiros asturianos, pelo contrário,

consolidou-se, e a Juventude, como parte do bloco comunista, apoiou os rebeldes. África

e Ramón, decepcionados com a frouxidão dos líderes catalães, pediram para ser enviados

às Astúrias, onde as caldeiras estavam a todo vapor, depois da abolição drástica da

moeda e da propriedade privada e da criação de um exército proletário. Como já tinha

começado a estender-se um cerco reacionário contra os mineiros, o Partido ordenou aos

jovens comunistas que permanecessem em Barcelona, onde trabalhariam tentando

arranjar as armas de que os rebeldes tanto necessitavam. Ramón, com vontade de passar à

ação, ousou criticar numa reunião aquela tática dilatória, e foi a própria África quem o

repreendeu, alarmada com a sua incapacidade de entender as decisões estratégicas do

Partido numa época de turvas conjunturas históricas. O Partido tem sempre razão, disse,

e, se você não entende, paciência, tem de obedecer, e terminou a discussão.

A repressão aos mineiros foi brutal, e aquela Revolução de Outubro, triturada com

esmero. O saldo de quase 1.400 mortos e mais de 30 mil detidos convenceu Ramón de que a

piedade não existe nem pode existir na luta de classes. E esperou que um dia chegasse a

vez deles; pelo menos era o que o dogma estipulava.

Com a derrota asturiana, os comunistas foram colocados na lista negra dos inimigos

perseguidos com mais sanha. Muitos deles estavam entre os presos devido à sua

participação nos acontecimentos das Astúrias ou devido simplesmente à sua militância e,

tal como tinha acontecido na Rússia pré-revolucionária, recordava África, tão histórica,

tão dialética, o restante teve de mergulhar nas catacumbas para, dali, trabalhar e

esperar pelo momento (chamado “situação revolucionária”) de atacar o sistema.

Foi nessa conjuntura que os dirigentes da Juventude receberam a missão de criar

células clandestinas em bairros e fábricas da cidade. África foi trabalhar em Gracia e

Ramón enfiou-se em Raval e Barceloneta, onde chegou mesmo a organizar cursos de

alfabetização. A fim de tornar mais eficiente o trabalho político e de preparar os

membros para futuras contendas, Ramón organizou com Jaume Graells, Joan Brufau e

outros camaradas uma célula que se apresentava como Associação Artística e Recreativa,

a qual batizaram com o nome menos suspeito que encontraram: “Miguel de Cervantes”. O

bar Joaquín Costa, no fim da rua Guifré, transformou-se no local de reuniões. Apareciam

duas ou três noites por semana, muitas vezes com África, que expunha seus dotes de

agitadora com uma veemência que deixava Ramón cada vez mais embevecido pela paixão e

pela fé da jovem no destino de uma humanidade sem explorados nem exploradores.

Durante vários meses funcionou tudo como previsto, até cometerem o erro de excesso de

confiança e serem surpreendidos pela irrupção da polícia, que levou dezessete deles

(África conseguiu fugir, saltando um tapume difícil de escalar até para um homem),

acusados de conspirar contra a república para subverter a ordem e instaurar uma

ditadura ateia e comunista.

Se Ramón ainda não tinha motivos para se convencer de que toda aquela pantomima

de república democrática era só um embuste e de que aquele sistema precisava ser



arrancado pela raiz, os oito meses de cadeia que viveu em Valência acabaram por

fortalecer suas convicções. Não é que as acusações contra eles fossem falsas. Era

verdade, eles conspiravam para subverter a ordem, mas também se supunha que essa opção

seria um direito numa república como aquela, que, conforme apregoavam, existia num país

supostamente democrático desde 1931.

As cadeias espanholas transbordavam de presos, perversamente misturados entre si os

comuns e os políticos, embora os comunistas fossem tantos que os pavilhões se

transformaram em fóruns onde se discutiam os projetos do Partido, a perigosa ascensão

do fascismo na Alemanha e na Itália, os sucessos econômicos da União Soviética e os

princípios da luta de classes. À cadeia chegou também a inesperada diretriz, emanada de

Moscou, de que se estabelecesse uma aliança dos comunistas com os partidos de esquerda

(com exceção dos trotsko-oportunistas) para se lançarem juntos na luta pelo poder. E

Ramón aceitou a ordem sem se atrever a questionar aquela mudança estratégica radical.

Para ele, o verdadeiro castigo da sua estada carcerária foi África não ter ido visitá-lo

durante todos aqueles meses, nem sequer ter enviado uma carta, um sopro de ânimo.

As eleições de fevereiro de 1936, vencidas pela nova frente política de socialistas,

comunistas e anarquistas, devolveram o poder à esquerda, o que trouxe também, de

imediato, a liberdade aos detidos por militância ou participação nas revoltas de 1934.

Depois de oito meses de prisão, quando Ramón pôs os pés na rua, já tinha deixado de ser

um jovem romântico repleto de impulsos e se transformara num homem de fé, num inimigo

visceral de tudo o que se interpusesse no caminho para a liberdade e a ditadura do

proletariado. A esse objetivo dedicaria cada alento da sua vida, pensava, nem que por isso

tivesse de pagar o mais elevado dos preços.

Como muitos de seus companheiros de prisão, Ramón foi diretamente de Valência para

Madri, onde os partidos da Frente Popular tinham organizado uma grande manifestação

para comemorar a vitória e a formação do novo governo. Na capital, encontraram

aquele ambiente festivo e nervoso que imperou na Espanha até o início da guerra. Os

galões de vinho saltavam das calçadas para os caminhões dos recém-libertados, as moças

atiravam-lhes flores, cruzavam-se vivas à liberdade e morte à monarquia, à burguesia, aos

latifundiários e à Igreja. Podia-se sentir a revolução no ar.

No comício, Ramón ouviu o discurso de José Díaz, o secretário-geral, e viu pela

primeira vez uma mulher exaltada e dramática que parecia, ela própria, uma manifestação:

Dolores Ibárruri, que o mundo acabaria por conhecer como Pasionaria. Para sua grande

alegria, no meio da multidão combativa, sentiu que se agarravam ao seu pescoço braços

desejados, de onde brotava um perfume de violetas com que não deixara de sonhar

durante a sua prisão. Cada célula do corpo de Ramón desfrutou do som de uma voz de

mulher por quem, tal como pela revolução mundial, se sentia disposto a dar tudo. Mas ao

vê-la pensou que, se os milagres existiam, África era uma confirmação: naqueles meses

tornara-se mais bonita, estava mais maciça e firme, como se pelo seu corpo e rosto tivesse

passado um manto benéfico capaz de operar a transformação. Passados alguns minutos,

quando fugiam da multidão excitada pelas canções e pelo vinho, saberia que na verdade

algo comovente alvoroçara o corpo da mulher, algo a que ele estivera alheio até esse

momento: havia um mês e meio, África tinha dado à luz uma menina. Uma filha de Ramón.



Ramón Mercader pensaria, quase até consumir a ideia, que na sua vida, tão cheia de

convulsões tremendas, um dos maiores e mais instrutivos abalos tinha sido aquela notícia.

África contou-lhe que não fora visitá-lo na cadeia nem o pusera a par da gravidez para

não fazê-lo fraquejar com sentimentos desnecessários para um revolucionário. Além

disso, ela tinha preferido enfrentar sozinha a gravidez porque decidiu, desde que

soubera e fora desaconselhada a abortar devido ao estado avançado de gestação, que

aquela criança não interferiria no objetivo fundamental de suas vidas: a luta

revolucionária. Por isso, com a proximidade da data do parto, fora para Málaga, onde

viviam seus pais, e lá tivera a menina, a quem dera o nome de Lenina de las Heras,

entregando-a de imediato aos avós e regressando a Barcelona para lutar pela vitória

eleitoral da Frente Popular, como lhe ordenara o Comitê do Partido. Sua decisão de

manter a criança afastada era irrevogável e nada a faria mudar. Limitava-se a cumprir com

um dever de honestidade ao informá-lo do ocorrido.

Um amontoado de sensações ardentes tinha caído sobre a cabeça de Ramón. À

surpresa de saber que era pai juntava-se a determinação de África, consequente com os

seus ideais. Embora tudo aquilo fosse para ele demasiado esmagador para que pudesse

digerir de uma vez, admirou-se por sentir uma evidente gratidão para com a mulher que

tanto amava e que lhe demonstrava a sua estatura política com um ato drástico e

libertador. No entanto, no mais recôndito da sua consciência, palpitou uma luz de

curiosidade por saber como era a menina que ele tinha gerado, como seria tê-la por

perto e educá-la. África não sentiria o mesmo? Ramón sabia que as urgências da luta

depressa esconderiam aquela hesitação e, enquanto atravessavam a Plaza de Callao,

julgava ele que sem rumo preciso, pensou com mais convicção que África tinha razão e que

a família podia ser um empecilho para um revolucionário.

África abriu a porta de um café da Gran Vía e, ao entrar, a claridade da rua impediu

Ramón de ver o interior do local, um daqueles velhos bares de Madri com as paredes

revestidas de madeira escura. África, como que guiada por uma luz interior, avançou até o

fundo, contornando mesas e cadeiras, com sua segurança tão própria. Ele tentou segui-

la, apoiando-se nas costas das cadeiras, quando avistou ao fundo uma silhueta de mulher,

a julgar pelo cabelo, de uma mulher alta e robusta, concluiu ao aproximar-se. A sombra

avançou para ele e, sem que Ramón a tivesse identificado ainda, sentiu um caláfrio

percorrê-lo quando a mulher o beijou, tão perto da comissura dos lábios que deixou em

sua boca um sabor inconfundível de anis, capaz de se impor ao amargor seco de gim que o

seu hálito revelava.
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Kharálambos moveu ligeiramente o leme e, sob o sol da tarde, o bote penetrou no rio de

ouro de um mar por onde o jovem pescador tinha aprendido a navegar com o pai, o pai

com o avô, o avô com o bisavô, numa acumulação de sabedorias que remontava, talvez, aos

dias em que os exércitos de Alexandre passearam sobre aquelas águas a fúria e a glória do

grande rei dos macedônios. Mais de uma vez, observando a destreza marinheira de

Kharálambos, Liev Davidovitch se interrogara se não teria chegado o momento de

perpetrar um ato de suprema sabedoria e se despojar de todas as armaduras, dando a si

próprio a oportunidade de respirar, pela primeira vez na vida adulta, um ar simples como

o que alimentava o sangue do pescador, longe do turbilhão da sua época.

Quatro anos de exílio, cinco de marginalização, dezenas de mortes e decepções,

revoluções traídas e repressões ferozes, somou Liev Davidovitch. E teve de admitir que

havia poucas razões para a esperança. O homem cosmopolita, o lutador protagonista, o

líder de multidões tinha começado a envelhecer aos 52 anos. Nunca imaginou que aquele

canto do mundo onde vivia lhe provocaria um dia a sensação de ter, talvez, aquilo a que

chamam um lar. E menos ainda que, por um momento, desejaria renunciar a tudo e atirar as

armas ao mar.

Há um ano vira Liova partir por aquele rastro espumoso por onde Kharálambos

navegava agora. Com uma mistura de inquietação e alívio tinha aceitado a decisão do

rapaz de viver a própria vida, longe da sombra paterna. A obtenção de uma bolsa para

continuar os estudos de matemática e física na Technische Hochschule de Berlim

facilitara as formalidades, e Liev Davidovitch decidiu aproveitar a circunstância da

transferência do jovem para um local privilegiado, onde seria os seus olhos e a sua voz,

enquanto ele continuava imobilizado na Turquia.

À medida que se aproximava a data da despedida, Liev Davidovitch evocou com

demasiada frequência a lembrança daquelas manhãs frias, na atormentada Paris de 1915,

quando Liova, com apenas oito anos, dera início ao trabalho político. Nessa altura viviam

na pequena rua Oudry, perto da Praça d’Italie, e ele dedicava as noites a escrever os seus

artigos antibelicistas para o Nashe Slovo. De manhã, a caminho da escola, com o pequeno

Serioja pela mão, Liova era o encarregado de entregar na tipografia as páginas recém-

escritas. Só com a certeza da separação, Liev Davidovitch percebeu o espaço enorme que

Liova ocupava em seu coração e lamentou os rompantes de cólera durante os quais, tão

injustamente, chegara a acusá-lo de indolência e imaturidade política. Tal como lhe

acontecera dois anos antes ao separar-se de Serioja, depois da partida invadiu-o o

pressentimento doentio de que talvez nunca mais visse seu aguerrido Liova, mas conseguiu

afugentar aqueles pensamentos com a mais realista inversão de equações: se não



voltassem a se ver não seria por Liova faltar ao próximo encontro. O ausente seria ele,

certamente, que se sentia cada vez mais velho e mais acossado por rivais que desejavam o

seu silêncio total.

Mas a partida do jovem não foi a maior preocupação de Liev Davidovitch naquelas

semanas. Com enorme boa vontade, embora bastante receoso da sua incapacidade em

lidar com os problemas domésticos, teve também de se preparar para a chegada anunciada

de Zina, sua filha mais velha, que finalmente obtivera a licença soviética para viajar ao

exterior a fim de tratar sua agravada tuberculose.

Nas cartas que lhe fora enviando de Leningrado, Alexandra Sokolovskaia, mãe de

Zina, mantivera-o a par da deterioração física e mental da jovem nos últimos anos,

sobretudo enquanto se dedicava a cuidar da sua irmã Nina ao mesmo tempo que, devido à

militância na Oposição, sofria repressões políticas que culminaram com a deportação de

seu marido, Platon Volkov, e com a sua própria expulsão do Partido e do seu trabalho

como economista. O toque pessoal de mesquinhez, no entanto, chegaria a Zina com o

visto de saída do território soviético do qual tinha sido excluída a sua filhinha Olga,

transformada em refém político. Com a condenação de uma criança inocente, Liev

Davidovitch voltaria a comprovar de forma flagrante aquilo que Piatakov lhe garantira

há anos: Stalin se vingaria dele, com deslealdade, até a terceira ou quarta gerações.

Zina tinha chegado numa manhã ensolarada de fim de janeiro de 1931, trazendo pela

mão o pequeno Sieva. Natália, Liova, Jeanne, as secretárias, os guarda-costas, os guardas

turcos e até Maya desceram atrás de Liev Davidovitch em direção ao cais para lhes darem

as boas-vindas. A disposição de cada um deles era a mais festiva que as circunstâncias

permitiam e foi recompensada pelo sorriso de uma mulher magra, exultante e expansiva, e

pelo olhar penetrante de um menino muito louro, que desprezou mimos de avós e tios

para concentrar seu afeto na cadela Maya.

Apesar do estado de saúde calamitoso, Zina imediatamente demonstrou ser filha de

Liev Davidovitch e daquela incansável Alexandra Sokolovskaia que nas reuniões

clandestinas em Mykolaiv tinha colocado nas mãos do lutador imberbe os primeiros

folhetos marxistas que ele lera na vida. Com a respiração entrecortada e acossada por

febres noturnas, a jovem chegou exigindo um lugar no trabalho político, disposta a

mostrar suas capacidades e sua paixão. Consciente de que ela necessitava mais de atenção

médica que de responsabilidades, o pai encarregara-a da tarefa menos pesada, embora por

si só esmagadora, de classificar a correspondência, encarregando Natália de acompanhá-

la a Istambul, onde os médicos começaram a tratá-la.

Com as cartas que Liova começou a remeter-lhe de Berlim, o velho lutador conseguiu

fazer uma ideia mais precisa do desastre que se aproximava, inexoravelmente, da porta dos

comunistas alemães. Perguntava a si mesmo incontáveis vezes como era possível que

Moscou revelasse tamanha incapacidade política. Não era preciso ser um gênio para

perceber o que significava o auge de um nazismo que, sem deter o poder ainda, já começara

a sua ofensiva de violência, levada a cabo por forças de assalto que, em apenas dois meses,



tinham aumentado de 100 para 400 mil membros. Os fatos demonstravam não poder

tratar-se de cegueira política: a estratégia suicida dos comunistas alemães devia ter

alguma outra razão, para além das diretrizes explícitas ditadas pelos amos de Moscou,

pensou e escreveu.

Algumas palavras pronunciadas no coração da União Soviética abriram-lhe uma fenda

para chegar a uma resposta que o deixaria alarmado. Numa Moscou esfomeada, onde os

sapatos e o pão eram um luxo, onde todas as noites eram detidos, sem ordem do

Ministério Público, dezenas de homens e mulheres para ser enviados aos lagers siberianos,

Stalin declarou que o país atingira o socialismo. O socialismo? Só nessa altura Liev

Davidovitch conseguiu ver um ponto na escuridão: tinha de estar ali a origem da suspeita

negligência, do triunfalismo absurdo que atava as mãos dos comunistas alemães,

impedindo-os de qualquer aliança com as forças da esquerda e do centro no país. Ficou

horrorizado quando compreendeu que a verdadeira razão por trás de todas aquelas

atitudes espantosas era já não bastar a Stalin, para obter a concentração do poder, os

fantasmas das possíveis agressões do imperialismo francês ou do militarismo japonês,

exigindo um inimigo como Hitler para cimentar, com a ameaça do nazismo, a sua própria

ascensão. Embora Liev Davidovitch sempre tenha se oposto à possibilidade de fundar

outro partido, por respeito às ideias de Lenin e pelo receio concreto do que uma cisão

podia provocar, a evidência de uma traição como a que Stalin estava executando, cujas

consequências seriam desoladoras para a Alemanha e perigosas para a própria União

Soviética, tinha começado a lançar a dúvida na sua cabeça.

Felizmente, a presença do pequeno Sieva mitigava seus vazios e temores. Liev

Davidovitch estabeleceu com o menino uma relação de proximidade muito diferente

daquela que, tão absorto na luta, tivera com os próprios filhos. O neto conseguiu

apropriar-se das poucas horas livres que o avô podia se permitir, e os dois acabaram

criando o hábito de descer todas as tardes até a praia, por onde Sieva costumava correr

com Maya e, sempre que o afável Kharálambos o permitia, entrar no bote do pescador e

navegar até a costa escarpada. O afeto que sentia pela criança atenuava as suas

preocupações políticas, e tinha sido surpreendido várias vezes por uma grande

tranquilidade, que lhe permitia sentir-se um avô que começava a envelhecer e conseguia

libertar-se, pela primeira vez em trinta anos, das urgências da luta. As corridas de Sieva e

Maya, as conversas com Kharálambos sobre a arte da pesca, os passeios pelo mar de

Mármara depressa se transformariam em imagens agradáveis a que se agarraria nos tempos

ainda mais difíceis que os esperavam.

Numa madrugada do primeiro verão que passavam com Sieva, Liev Davidovitch salvaria a

sua vida e a da família graças a mais um dos episódios de insônia de que sempre fora vítima.

Deitado na cama, deixava passar uma daquelas noites desgastantes, ouvindo os ruídos

noturnos e pensando em seu filho Serguei. Na mesma manhã, tinham recebido uma carta

onde Serioja lhes garantia que a sua vida em Moscou decorria normalmente, falava do seu

casamento recente e dos progressos nos estudos científicos. Embora o rapaz mantivesse



aversão pela política, o faro do pai dizia-lhe que esse distanciamento não poderia durar

muito tempo e que um dia desses a política lhe bateria à porta. Por isso, depois de

conversar com Natália, tinha decidido não adiar mais a proposta de Serioja e iniciar as

formalidades que lhe permitiriam viajar até Berlim para se juntar ao irmão. Com o

pensamento vagando, demorou para perceber a inquietação de Maya, que se aproximara

várias vezes da cama e à qual tinha, inclusive, ouvido choramingar. De repente um sinal de

alarme o fez recuperar a lucidez: o cheiro de madeira queimada era inconfundível e, sem

pensar duas vezes, acordou Natália e correu para o quarto onde Sieva dormia com as

jovens secretárias desde que a mãe fora para Istambul a fim de ser operada.

O fogo tinha começado na parede exterior do cômodo usado como escritório, e

imediatamente Liev Davidovitch compreendeu as intenções do sabotador: seus papéis.

Enquanto os guardas turcos, arrancados do sono, atiravam baldes de água sobre o

incêndio que se espalhava em direção à sala de estar, ele deixou Sieva e Maya aos

cuidados de Natália e, ajudado pelas secretárias, pelos guarda-costas e pelo recém-

chegado Rudolf Klement, pôs-se a transportar os papéis que representavam a sua memória

e, quase, a sua vida. Por entre a fumaça, apanhando parte da água atirada, tinham

conseguido levar as pastas dos manuscritos, os arquivos e muitos dos livros antes que o

teto daquele setor da casa anunciasse, com um rangido, a sua queda.

De madrugada, entre caixas de papéis e livros atirados ao chão, Natália e Liev

Davidovitch examinaram o trabalho do fogo, enquanto ele acariciava as orelhas da

trêmula Maya. Embora o esforço dos bombeiros improvisados tenha impedido a destruição

total da casa, constataram ao amanhecer que ela ficara num estado tal que se impunha

uma enorme reconstrução para poder voltar a ser habitada. Enquanto os outros tiravam

os objetos e as roupas que se salvaram, ele se dedicou a juntar dezenas de livros,

encharcados mas talvez recuperáveis, e a lamentar a perda de outros, além de

documentos (as fotografias da Revolução!, lamentaria para sempre) consumidos pelo

fogo.

Rudolf Klement, o jovem alemão que tinha viajado para substituir Liova nos trabalhos de

secretariado, encontrou uma casa que oferecia alguma segurança, no subúrbio residencial

anglo-norte-americano de Kadiköy, nos arredores de Istambul. A vivenda, na realidade,

era pequena demais para família, secretárias, guarda-costas e policiais (quatro desde o

incêndio), mas sobretudo para conviver com Zina, que, recuperada após uma cirurgia que

depressa se revelaria um enorme fracasso, começara a exigir-lhe, com veemência doentia,

maior responsabilidade no trabalho político.

Vários acontecimentos estranhos marcariam os meses vividos entre as quatro paredes

opressivas da casinha de Kadiköy. O primeiro foi a possibilidade, rapidamente abortada

pelo trabalho conjunto de fascistas e comunistas, de viajar até Berlim para dar algumas

conferências. Aquele fracasso previsível provocou-lhe uma dolorosa decepção. Tinha

voltado a sentir nas costas o preço que devia pagar pelas suas ações passadas e pela

consistência intransponível de um isolamento que o levou mesmo a pensar no que teria



sofrido Napoleão. Tanto temor lhes inspiro?, escreveu, desesperado pela

invulnerabilidade do cerco que o confinava à Turquia e o impedia de qualquer

possibilidade de participação direta.

Mais tarde deu-se um começo de incêndio que, felizmente, só devorou a casinha do

quintal e foi atribuído pelos investigadores a um acidente, pois encontraram junto das

caldeiras do aquecedor os restos de uma caixa de fósforos com que Sieva tinha brincado.

O terceiro acontecimento, mais intrigante e ao mesmo tempo revelador, deu-se

quando recebeu a visita de um alto oficial da segurança interna turca, encarregado de

informá-lo de que a polícia do país tinha detido um grupo de emigrados russos que

preparavam um atentado contra a sua vida. Revelou-se que o chefe da conspiração era o

antigo general Turkul, um dos líderes dos guardas brancos que o Exército Vermelho

derrotara durante a guerra civil. Segundo o oficial, a conspiração fora desbaratada, e

ele podia ficar tranquilo, protegido pela hospitalidade do honorável Mustafa Kemal

Atatürk.

Assim que se despediram do oficial, Liev Davidovitch comentou com Natália que alguma

coisa não cheirava bem na engrenagem daquela história. O perigo de os emigrados russos

acantonados na Turquia cometerem atos violentos contra ele estivera sempre latente.

Mas durante mais de dois anos nada acontecera, evidenciando que ele não era uma

prioridade para os russos brancos ou que estes tinham percebido que se lançar contra

alguém que era considerado um hóspede pessoal do implacável Kemal Atatürk

representava um desafio que só os prejudicaria.

No entanto, a pior experiência daquela temporada foi a tensão provocada pelo

desequilíbrio de Zina, cada vez mais exigente no que dizia respeito à sua participação nos

trabalhos partidários, mas cujo comportamento oscilava entre o entusiasmo e a

depressão. Embora ele insistisse, da maneira mais amável, ela recusava submeter-se a um

tratamento psicanalítico porque, repetia, não estava disposta a expor a porcaria que

acumulava no íntimo. Tal perturbação atingiu um ponto crítico quando se descobriu o

fracasso de sua operação, uma vez que os cirurgiões turcos tinham operado o pulmão

saudável que ela ainda tinha. Receando pela vida de Zina – mas temendo também um

embate frontal com ela –, Liev Davidovitch pediu a Liova que tratasse do que fosse

necessário para que Zina se deslocasse a Berlim e fosse atendida por especialistas capazes

de lhe remendarem o corpo e o espírito.

Vencidas as suas reticências, Zina fora para Berlim no despontar do outono,

deixando o pai com uma sensação de alívio misturada a um agudo sentimento de culpa. Liev

Davidovitch lhe prometera que, assim que se recuperasse um pouco, ela começaria a

trabalhar com Liova e que lhe enviariam Sieva. Enquanto isso, e para a sua própria

estabilidade, o menino permaneceria na Turquia, embora o avô soubesse que na decisão de

retê-lo consigo houvera alguma dose de egoísmo: Sieva transformara-se no seu melhor

bálsamo contra o cansaço e o pessimismo.

Zinuchka tinha partido na companhia de Abraham Sobolevicius, o gigante Senin, um

dos colaboradores de Liev Davidovitch residente em Berlim, que, casualmente, tinha

passado alguns dias na casa de Kadiköy. Há dois anos que Senin e o irmão mais novo eram

seus procuradores mais ativos na Alemanha, mas, desde que Liova ficara à frente dos



correligionários alemães, as relações com os Sobolevicius tinham atravessado um período

de tensão, que ele atribuía à primazia que dera ao filho num terreno onde os irmãos

sempre haviam imperado. O mais estranho na mudança de atitude daqueles camaradas foi a

recusa mais ou menos frontal de algumas diretrizes destinadas a desmascarar as

irresponsabilidades políticas stalinistas a respeito da situação alemã. A discrepância dos

Sobolevicius, justamente por vir de homens tão experientes, preocupava Liev Davidovitch.

Apenas alguns dias depois da partida de Zina, uma informação vinda de Moscou

iluminou como uma centelha a escuridão em que o exilado tinha permanecido durante

dois anos. A origem da mensagem era das mais confiáveis: provinha do camarada V. V., cuja

existência só Liova e ele conheciam, porque sua função dentro da GPU o tornava

particularmente vulnerável e útil. V. V. avisava, em seu relatório, que se limitava a ecoar

um comentário ouvido sobre o trabalho de espionagem para a GPU que os Sobolevicius

efetuavam junto do círculo mais próximo de Trotski. Mas aquele comentário, colocado

no lugar certo, completou o quebra-cabeça da estranha atitude dos irmãos.

A descoberta do verdadeiro caráter dos agentes – que evaporaram assim que Liev

Davidovitch tornou pública a sua real filiação – mergulhou-o numa profunda inquietação.

O fato de ter confiado naqueles homens a ponto de entregar-lhes sua filha, de tê-los

deixado dormir em sua casa, brincar com Sieva e conversar a sós com Natacha ou com ele

revelava a fragilidade de todo o sistema possível de proteção e punha em evidência o

poder que Stalin tinha sobre a sua vida. Por ora, o Coveiro se conformava com saber o

que fazia e o que pensava, mas e amanhã? Convenceu-se então de que os incêndios e a

suposta conspiração do antigo general Turkul tinham sido apenas manobras de distração

de um acossamento que mal começara e cujo desenlace não necessitaria de ações

espetaculares nem de conspirações de velhos inimigos brancos. O disparo final proviria de

uma mão preparada pelo próprio Stalin, capaz de atravessar todos os filtros da

desconfiança até se transformar no que podia ser mais parecido com uma mão amiga. A

atuação dos Sobolevicius demonstrava, no entanto, que sua vida ainda parecia ser

necessária para a ascensão do secretário-geral até o mais absoluto dos poderes.

Horrorizado perante aquela evidência que lhe clarificava as razões pelas quais o tinham

deixado partir para o exílio em vez de assassiná-lo nas estepes de Alma-Ata, compreendeu

que, enquanto vivesse, seria a encarnação da contrarrevolução: sua imagem mancharia

qualquer exigência de mudanças políticas internas, sua voz soaria como a corruptora de

qualquer outra que exigisse um mínimo de verdade e justiça. Liev Trotski seria a medida

capaz de justificar todas as repressões, de fundamentar a expulsão de críticos e pessoas

incômodas, um dos lados da moeda inimiga dos comunistas do mundo: a peça que, para ser

perfeita, rapidamente teria em seu reverso a imagem de Adolf Hitler.

Quando as obras de reconstrução da casa de Büyükada terminaram, Liev Davidovitch

exigiu regressar. Durante os nove meses vividos em Istambul, a vertigem da provisoriedade

e a sensação de se encontrar à beira de um precipício nunca abandonaram seu espírito e

nem sequer conseguira avançar, como esperava, na escrita da História da Revolução. Por



isso estava confiante de que o regresso àquela que já considerava a sua casa lhe

permitiria concentrar-se naquilo que era realmente importante.

Kharálambos e outros aldeões esperavam-nos no cais. Os Trotski agradeceram-lhes

pelas boas-vindas que incluíram uma cesta de peixe, ostras e marisco frescos, sacos de

frutas secas, queijos de cabra, pratos do doce que eles chamavam de damasco e, como

cortesia especial, uma panela de barro onde repousava um sortido de pochas e pides,

prontas para serem colocadas para ferver em azeite, a fim de oferecer ao paladar o

prazer de uma voluptuosidade mediterrânica, tão diferente dos sabores rudes das

receitas russas e ucranianas.

O exilado retomou rapidamente o seu ritmo de trabalho e dedicou dez ou mesmo doze

horas diárias à redação da História e à preparação dos artigos para o Boletim. Ao fim da

tarde, com aquele cansaço nos olhos que costumava provocar-lhe um incômodo

lacrimejar, chamava Sieva e, precedidos por Maya, desciam à beira-mar para ver o pôr do

sol. Ali contava ao neto histórias dos judeus de Ianovka, falava-lhe da mamãe Zinuchka,

que se recuperava em Berlim, e ensinava-lhe a se comunicar com os cachorros e a

interpretar sua linguagem e suas atitudes, embasado na inteligência da paciente Maya.

Passadas apenas três semanas, Liev Davidovitch receberia a estocada que lhe lançavam

de Moscou como a mais clara advertência de que a guerra contra ele não se deteria e

nunca lhe seria concedido um instante de paz. Foi um Liova perplexo quem lhe fez chegar

a notícia: a partir de 20 de fevereiro de 1932, Liev Trotski e os membros de sua família que

estivessem fora do território da União Soviética deixariam de ser cidadãos do país,

perdendo todos os direitos constitucionais e a proteção do Estado. O delito cometido

pelo antigo membro do Partido (já não se referiam a ele como dirigente) tinha sido a

participação em ações contrarrevolucionárias, em virtude das quais fora considerado um

“inimigo do povo”, indigno de possuir a nacionalidade do primeiro Estado proletário do

mundo. O decreto do Executivo do Presidium do Comitê Central, publicado no Pravda, o

órgão do Partido Comunista, incluía nessa recente condenação de privação da cidadania

outros trinta exilados, também “inimigos do povo”, que a certa altura tinham sido figuras

destacadas do menchevismo.

Enquanto lia aquele comunicado insidioso – em que, com uma calculada malevolência,

era misturado com antigos exilados que Lenin e ele próprio tinham convidado a emigrar

em 1921 –, foi pesando as proporções e procurando os objetivos ocultos numa medida que

ele inaugurava na história soviética. A primeira intenção de Stalin era, sem dúvida,

transformá-lo num proscrito, sem um Estado a protegê-lo, totalmente à mercê de seus

inimigos, dentre os quais se erguia agora o próprio povo soviético. Mas por detrás

escondia-se a consequência lógica que transformava seus partidários dentro do país já

não em opositores políticos, mas em colaboradores de um agente “estrangeiro” e, por isso,

podendo ser acusados do delito de traição, o mais temido em dias de fervor patriótico e

nacionalista.

Perante o precipício sobre o qual ele e sua família se debruçavam, Liev Davidovitch

lamentou como nunca a falta de realismo e o excesso de confiança que o cegaram

durante anos, a ponto de permitir que se gerasse e crescesse, diante de seus próprios

olhos, aquele tumor maligno agarrado às muralhas do Kremlin chamado Joseph Stalin.



Como fora possível que um homem como ele, que sempre tinha se gabado de conhecer a

alma humana, as fraquezas e as necessidades dos homens, e se orgulhava de possuir a

habilidade de agitar consciências e multidões, não tivesse percebido a exalação fatídica

que brotava daquele ser obscuro? Durante anos Stalin parecera-lhe tão insignificante

que, por mais que esquadrinhasse a memória, nunca conseguira visualizá-lo naquele que

deve ter sido o primeiro encontro entre os dois, em Londres, em 1907. Nessa altura ele

era o Trotski que já tinha atrás de si a dramática participação na revolução de 1905,

quando chegou a ser o presidente do Soviete de Petrogrado; o orador e jornalista

capaz de convencer Lenin, ou mesmo de enfrentá-lo, chamando-o de ditador incipiente,

Robespierre russo. Era um revolucionário mundano, mimado e odiado, que deve ter

olhado sem grande interesse para o georgiano que acabara de se juntar à emigração,

inculto e sem história, com a pele do rosto marcada pela varíola. No entanto, conseguia

se lembrar dele naquela coincidência fugaz em Viena, no decurso de 1913, quando alguém

os apresentou formalmente, sem achar necessário dizer ao montanhês quem era Trotski,

uma vez que nenhum revolucionário russo podia deixar de conhecê-lo. Liev Davidovitch

lembrava-se ainda de que, nessa altura, Stalin apenas apertara sua mão, voltando para a

sua xícara de chá, como um animalzinho mal alimentado, que só conseguiria ficar na sua

memória devido àquele olhar distante e amarelo, saído de uns olhos pequenos que, tal

como os de um lagarto à espreita – foi esse o pormenor! –, não pestanejavam. Como não

fora capaz de perceber que um homem com aquele olhar de réptil era um ser altamente

perigoso?

Durante a vertigem de 1917, em algumas ocasiões Stalin passara em sua frente, como uma

sombra furtiva, e Liev Davidovitch nunca lhe dedicara um pensamento. Tempos depois,

quando finalmente parou para pensar nele, descobriu que o georgiano sempre lhe

repugnara devido às qualidades que acabariam por ser a sua força: sua mesquinhez

essencial, sua rusticidade psicológica e aquele cinismo do pequeno-burguês a quem o

marxismo libertou de muitos preconceitos, mas sem chegar a substituí-los por um sistema

ideológico bem digerido. Perante cada uma das tentativas de aproximação de Stalin, ele

dera instintivamente um passo atrás e, sem o saber, garantira assim a distância favorável

ao ressentimento. Mas só passados anos compreendeu o seu erro de cálculo. “A principal

qualidade que distingue Stalin”, dissera-lhe Bukharin um dia, “é a preguiça; a segunda, a

inveja sem limites contra todos os que sabem ou podem saber mais do que ele. Até contra

Lenin abriu trincheiras.”

Liev Davidovitch convenceu-se por fim de que o seu maior erro fora não combatê-lo

assim que se tornou evidente que uma luta pelo poder se iniciara, tendo ele nas mãos o

triunfo esmagador que representavam as cartas de Lenin repreendendo Stalin a

propósito da sua condução brutal da questão das nacionalidades e o “testamento” em

que Vladimir Ilitch pedia que o georgiano fosse afastado do secretariado do Partido.

Mas nessa altura ele não imaginava que Stalin fosse um rival a se considerar e que lançar

uma campanha contra o montanhês ia parecer (e os fiéis de Stalin, já infiltrados no

aparelho partidário, acabariam manipulando para que de fato o parecesse) uma batalha

pessoal destinada a conquistar o posto de Lenin, e Liev Davidovitch não era capaz de

pensar nessa possibilidade sem se envergonhar. Mais tarde acabaria por compreender que,



mesmo com o apoio da vontade e das opiniões de Lenin, há muito tempo perdera aquela

batalha. Sob o seu nariz tinham organizado uma conspiração no verdadeiro sentido da

palavra, e Stalin, com a cumplicidade de Zinoviev e Kamenev e com o apoio covarde de

Bukharin, tinha-o desarmado sem que ele se desse conta, e a sua queda já era uma

realidade que só faltava ser concretizada. O pior, no entanto, era saber que sua derrota

não significava apenas a sua derrota, mas a de todo um projeto. E não porque ele se viu

impedido de alcançar o poder, mas também por ter facilitado a ascensão de Stalin e, com

isso, a aniquilação do sonho social que o incontrolável georgiano estava efetuando.

Liev Davidovitch precisou de alguns dias para pensar na resposta que aquele decreto

exigia. Sabendo que seria agredido com recursos propagandísticos ilimitados e imorais,

capazes de mentir perante os olhos do mundo sem qualquer pudor, debatia-se entre a

redação de um comunicado comedido, centrado na ilegalidade da condenação, e o

ataque frontal, dirigido contra o ditador. Mas o que ocupou seu pensamento com mais

veemência foi não saber se teria chegado o momento de renunciar a uma luta cada vez

mais inviável por uma reforma do Partido e do Estado soviéticos; se já não soara a hora

de atirar-se ao vazio, proclamando a necessidade de um novo partido capaz de recuperar

a verdade da Revolução.

Os ecos do decreto depressa começaram a penetrar no ambiente de sua vida privada.

Zina, também afetada pelo castigo, enviou-lhe de Berlim uma mensagem desesperada: como

se reuniria agora com a filha, retida em Leningrado? Além disso, exigia a presença de Sieva,

porque queria viver com pelo menos um dos filhos… Nunca como nesse momento Liev

Davidovitch sentiu o peso de carregar uma família.

Uma missiva, trazida de Moscou por mãos amigas, chegou a Prínkipo, ratificando para Liev

Davidovitch a magnitude do desastre que se forjava no seu antigo país. Remetia-a Ivan

Smirnov, o velho bolchevique a quem o unira uma profunda amizade e que tinha sido um

dos oposicionistas persuadidos no verão de 1929. Smirnov compreendeu muito cedo que,

mesmo tendo-lhe sido atribuído um posto oficial, seu destino ficara marcado por ter

enfrentado Stalin sob a bandeira do renegado Trotski. Pressentindo a contraofensiva a

que seu camarada se lançaria, Smirnov decidiu correr o risco e enviava-lhe um relatório

sobre as proporções da devastação econômica e política que assolava a União Soviética e

que, no entanto, tão poucas esperanças oferecia para uma vitória de qualquer oposição,

pelo menos a curto prazo.

Para justificar o fato de ter claudicado, Smirnov comentava que em 1929 a reviravolta

econômica desencadeada por Stalin parecia um processo lógico e até moderado, que

seguia quase passo a passo as ideias sobre a industrialização e a coletivização da terra que

até àquela altura tinham sido o programa e, simultaneamente, o estigma de uma Oposição

acusada de ser inimiga dos camponeses e fanática do desenvolvimento econômico

industrial. No entanto, o esmagamento da tendência liderada por Bukharin e a

capitulação dos últimos opositores trotskistas tinham deixado Stalin sem adversários e

permitiram-lhe transformar a guerra contra os camponeses enriquecidos num turbilhão



de violência coletivista que acabou por paralisar a agricultura soviética: os grandes

proprietários, primeiro, e os médios e pequenos, depois, ao verem suas riquezas ameaçadas

por uma intervenção que abrangia até as galinhas e os cães de guarda, tinham optado

pela sabotagem silenciosa, dando início a uma orgia de sacrifícios de animais que encheu os

campos de cadáveres fedorentos e de vapor de óleo fervente que acabou com mais da

metade do gado da nação. Como era previsível, também começaram a destruir o trigo e o

resto dos grãos, sem se preocuparem com as sementes que deveriam garantir a colheita

vindoura, a qual só foi semeada e cuidada quando os camponeses foram colocados sob a

mira de espingardas. O abandono agravou-se com o deslocamento de aldeias e povoações

inteiras da Ucrânia e do Cáucaso para os bosques e minas da Sibéria, de onde o governo

pensava extrair as riquezas que a terra deixara de produzir. O resultado previsível foi a

fome, que assolava o país desde 1930 e para a qual não se previa tão cedo um fim. Na

Ucrânia já se falava de milhões de pessoas mortas pela fome e mencionava-se até a

ocorrência de atos de canibalismo. Nas cidades, as pessoas arranjavam algumas batatas no

mercado negro, pagando por elas quantias exorbitantes de rublos, tão desvalorizados

que muitos só conseguiam vender recorrendo à troca. Quantas vidas tinha custado

aquele “assalto” ao socialismo era coisa que nunca se saberia, e Smirnov era de opinião de

que a agricultura da nação não se recuperaria nem nos próximos cinquenta anos.

Não menos arrasador, dizia Smirnov, era o processo empreendido por Stalin com o

empenho de apagar os elementos da memória que não se harmonizassem com seu objetivo

de reescrever a história soviética, posta já a serviço de sua grandeza. Alguns meses antes,

Riazanov, diretor do Instituto Marx-Engels, e Iaroslavski, o autor da mais difundida

História da Revolução Bolchevique, tinham sido destituídos sob a acusação de não

recuperarem suficientemente o legado leninista. A verdadeira razão era Riazanov não

ter conseguido demonstrar que Stalin dera uma contribuição para a teoria marxista e a

História de Iaroslavski, já bastante manipulada, não ter podido glorificar Stalin

totalmente, pois os feitos da Revolução eram demasiado recentes e muitos de seus

protagonistas estavam vivos.

A fúria personalista de Stalin, comentava-lhe o antigo camarada, tinha tomado

caminhos ainda mais dolorosos, devido à irreversibilidade e ao dramatismo de seus

resultados. Com a Grande Mudança tinha surgido a ideia de transformar Moscou na

nova cidade socialista, e o próprio Stalin se colocara à frente de um projeto que tinha

começado com a transformação do Kremlin, demolindo no interior de suas muralhas os

mosteiros dos Milagres e da Ascensão, construídos em 1358 e 1389, e o magnífico palácio de

Nicolau, obra da época de Catarina II. Fora do recinto do poder, a destruição mais

lamentável havia sido a do Templo de Cristo Salvador, a maior edificação sacra da

cidade, com seus noventa metros de altura, paredes cobertas com granito finlandês e

placas de mármore de Altai e Podole, com a sua cúpula iluminada com lâminas de bronze, a

sua cruz principal de dez metros de altura e as suas quatro torres, que abrigavam catorze

sinos, sobressaindo o sino gigantesco de 24 toneladas, que desafiava as leis da física e

deixava os fiéis de toda a Europa roídos de inveja. Aquele templo, benzido em 1883 diante

das 20 mil pessoas acomodadas em seu interior, tinha perecido 48 anos depois da sua

consagração, porque Stalin decidira que o local ocupado pela igreja era o ideal, dada a



sua proximidade com o Kremlin e com a Praça Vermelha, para erigir um Palácio dos

Sovietes. Smirnov considerava aquela decisão a demonstração mais triunfante do poder

atingido por Stalin para definir não apenas o destino da política do país, mas também o

da agricultura, do gado, da mineração, da história, da linguística (essa sua capacidade

havia sido descoberta recentemente) e até da arquitetura, porque, já demolido o Cristo

Salvador, tinha comentado que a Praça Vermelha poderia ver-se melhor sem a chatice da

Catedral de São Basílio… Tudo aquilo, concluía Smirnov, se verificava sob uma política

de terror que tinha fechado a boca tanto do operário como do cientista eminente, um

terror transformado já não em receosa obediência, mas na apatia do mesmo povo que

protagonizara a transformação social mais espetacular da história humana.

Embora a cotação de seu nome estivesse em baixa, Liev Davidovitch sabia que seu

isolamento turco tinha de terminar. De um local mais próximo dos acontecimentos,

talvez sua presença pudesse ajudar a impedir males ainda maiores e por isso iniciou uma

nova campanha para obter um visto para qualquer lugar e em quaisquer condições.

Centrou o fogo na França e na Noruega, porque a Alemanha, onde a sua presença teria

sido mais útil, estava descartada devido à hostilidade que fascistas e comunistas

manifestavam contra ele. Seus antigos correligionários eram inclusive os mais agressivos e,

diante de cada advertência do exilado sobre o perigo nacional-socialista, ele voltava a

receber uma descarga feroz de impropérios de Ernst Thälmann, afirmando que a proposta

de Trotski de uma aliança comunista com o centro e a esquerda era a mais perigosa teoria

de um contrarrevolucionário na bancarrota.

Por volta do outono de 1932, uma luz difusa veio pôr fim à escuridão, quando se abriu a

possibilidade de Liev Davidovitch visitar a Dinamarca por alguns dias, a convite dos

estudantes sociais-democratas, para participar de conferências dedicadas aos quinze

anos da Revolução de Outubro. Com um júbilo que ele próprio sabia ser desesperado, pôs-

se imediatamente em movimento, porque tinha esperança de que, de passagem pela França,

pela Noruega e mesmo pela Dinamarca, talvez conseguisse ao menos um asilo transitório

que lhe permitisse recuperar espaço para o trabalho político.

As semanas anteriores à viagem foram repletas de tensão. Entre vistos de trânsito que

não chegavam, as crescentes restrições que os dinamarqueses impunham à sua estada e as

convocatórias para manifestações anti-trotskistas na França, na Bélgica e na Alemanha,

outro homem menos obstinado teria desistido de uma aventura que começava com

presságios tão desanimadores.

Em 14 de novembro, com um visto dinamarquês que os hospedaria por oito dias apenas,

os Trotski embarcaram em Istambul, ainda comovidos com a notícia do recente e obscuro

suicídio de Nadia Aliluieva, a jovem mulher de Stalin. Durante os nove dias que levaram

para atravessar a Grécia, a Itália, a França e a Bélgica, seus inimigos fizeram-no sentir que,

se tivesse realizado aquele périplo como presidente de uma nação beligerante ou líder de

uma conspiração em marcha, sua presença em cada um desses países não teria provocado

tanta agitação como a que se verificou, apesar de o acompanharem apenas o seu passado e



a sua situação de proscrito. Pensar que a sua presença ainda podia gerar terror entre

governantes e inimigos foi, mais do que uma prova de adversidade, uma comprovação

reconfortante de que ainda era considerado alguém capaz de gerar revoluções.

Mas três semanas depois, de volta ao isolamento de Büyükada, Liev Davidovitch teve

de admitir que só fora recebido com alguma afabilidade na Itália de Mussolini, onde lhe

foi permitido, na ida, visitar Pompeia e, no regresso, passar um dia em Veneza. O resto do

périplo fora uma sucessão de cordões policiais que não se sabia se protegiam sua vida ou se

a controlavam, enquanto os dias passados em Copenhague decorreram sob a tensão de

protestos diplomáticos de Moscou e a petição do príncipe dinamarquês Aage de que fosse

processado como um dos assassinos da família do último czar, filho de uma princesa

dinamarquesa.

Não podia negar, no entanto, que apreciara muito a oportunidade de falar da

Revolução russa diante de um auditório abarrotado com mais de 2 mil pessoas que lhe

fizeram sentir o sabor reconfortante da agitação das massas, à qual sempre fora tão

inclinado. Além disso, o reencontro com um clima extremo, numa cidade de luzes

atenuadas e noites pálidas, como as de São Petersburgo, tinham-no deixado cheio de

saudades. Por isso, mesmo sabendo as respostas que receberia, insistiu em apresentar

relatórios médicos para provar o seu estado de saúde e a necessidade de tratamento

especializado. Quando lhe comunicaram que a sua petição nem sequer tinha sido

considerada pelas autoridades dinamarquesas, Liev Davidovitch concluiu que, se muitas

vezes tivera dúvidas a respeito da fidelidade de seus amigos, podia contar, no entanto,

com a certeza da constância de seus inimigos, independentemente do grupo a que

pertencessem.

O regresso à ilha-prisão, onde o aguardavam seus papéis e livros, o neto Sieva e a

mimada Maya, não teve dessa vez os eflúvios afetuosos de um regresso à casa, mas o fedor

de uma marginalização que parecia não ter fim. Naquele cais não esperava por eles

nenhuma multidão entusiasta ou maldizente, nenhum cordão policial nem funcionário

trêmulo como em cada um dos lugares por onde tinham passado nos últimos dias: apenas

alguns pescadores amigos e os guardas turcos que na maior parte das vezes partilhavam a

mesa com ele. Em Prínkipo, sua presença não provocava sobressaltos, e essa evidência o fez

compreender que, se seu nome ainda gerava confusões na Europa, não se devia ao que ele

pudesse originar mas àquilo que seus inimigos exigiam que lhe fosse entregue em pagamento

dos seus atos: hostilidade, repressão, rejeição. O ódio de Stalin, transformado em razão

de Estado, tinha posto em marcha a mais potente engrenagem de marginalização jamais

dirigida contra um indivíduo solitário. Mais ainda, tinha se entronizado como estratégia

universal do comunismo, controlado a partir de Moscou, e até como política editorial de

dezenas de jornais. Por isso, engolindo os vestígios do seu orgulho, teve de admitir que,

enquanto no Kremlin não decidissem quando a sua vida deixaria de ser útil, manteriam-no

preso num ostracismo inflexível justamente até se decretar a queda do pano e o fim da

palhaçada. E, pela primeira vez, atreveu-se a pensar em sua vida em termos de tragédia: a

clássica, a grega, sem oportunidade para apelações.



O ano de 1933 chegou com uma esmagadora invasão de desânimo. A decisão de Zina de que

lhe enviassem Sieva para Berlim não admitia mais delongas e, assim que voltaram de

Copenhague, Liev Davidovitch e Natália embarcaram a criança. Durante o breve

encontro que tiveram na passagem pela França, Liova falara-lhes do estado lamentável

de Zinuchka e da sugestão médica de que a presença de um filho de quem pudesse cuidar

talvez trouxesse algum alívio ao seu espírito fragilizado. Embora muitas vezes Liev

Davidovitch e Natália partilhassem dessa mesma opinião, tinham decidido antepor a saúde

mental do menino àquela já abalada da mãe, mas sua autoridade sobre Sieva era limitada e,

diante da insistência de Zinuchka, tiveram de transigir. Na manhã em que o viram partir,

choroso por ter de se afastar de sua grande amiga Maya e dos filhos de Kharálambos,

Natália e ele, tão treinados em despedidas e perdas, não puderam deixar de sentir que

lhes era arrancado um pedaço do coração.

A única maneira que Liev Davidovitch encontrou para combater o vazio foi mergulhar

nos retoques, sempre obsessivos, a que submetia a sua História da Revolução e na revisão

de algum material com vista à elaboração de um dos seus projetos: a história da guerra

civil, uma biografia conjunta de Marx e Engels, uma biografia de Lenin. No entanto, uma

inquietação onipresente mantinha-o alarmado e disperso, como que à espera de alguma

coisa que nunca imaginara que pudesse chegar de forma tão cruel.

O primeiro telegrama enviado por Liova era conciso e demolidor: Zinuchka se

suicidara em seu apartamento de Berlim, e o paradeiro de Sieva era desconhecido. Com o

papel na mão, Liev Davidovitch trancou-se em seu quarto. A impossibilidade de estar

perto dos acontecimentos era tão dilacerante para ele como o próprio fato, e não

suportava ver ou ouvir quem quer que fosse. Embora já esperasse um desenlace como

aquele e seus pressentimentos negativos dos últimos dias tivessem a jovem no centro, o

que mais o feriu foi o sentimento de culpa que o atacou. Sabia perfeitamente que a vida

terrível de Zinuchka, e agora a sua morte com apenas trinta anos, eram fruto da sua

paixão política, da sua decisão de protagonizar a salvação das grandes massas enquanto

atirava para a fogueira o destino de seus entes mais próximos, sacrificados no altar da

vingança de uma revolução pervertida. Mas o que mais lhe doía era pensar que algo podia

ter acontecido a Sieva. A sensação de agonia que lhe provocava o destino do menino

revelava-se como uma reação nova para ele, que a atribuiu à velhice e ao cansaço.

No fim da tarde, um dos secretários chegou da capital trazendo um segundo

telegrama de Liova, que acendia uma pequena luz de esperança. Correu os olhos pelo

texto, passando por cima dos pormenores do suicídio, até encontrar a réstia de alívio

que procurava: numa carta deixada por Zinuchka, esta avisava que tinha deixado Sieva

com uma tal Frau K., de quem não dava mais referências, mas que Liova e seus camaradas já

procuravam por toda Berlim. Preso àquela esperança, passou a noite acordado, tentando

não olhar para o relógio. Tinha decidido que de manhã apanharia o primeiro vapor rumo

a Istambul, para tentar telefonar a Liova. Com pesar, evocou demasiadas vezes a vida

desgraçada de suas duas filhas e não conseguiu afastar da cabeça a ideia de que

semelhante destino podia marcar também a vida de Liova, do jovem Serioja, de Sieva.

Pensou então se não teria chegado o momento de executar a única medida radical capaz

de deter aquela cadeia de sacrifícios. Talvez sua própria morte pudesse acalmar a ânsia de



vingança que pairava sobre a sua família, refém de um confronto que os ultrapassava.

Olhou várias vezes para o revólver de punho de madrepérola que Blumkin lhe trouxera

de Deli. Um revolucionário teria o direito de abandonar o combate? A vida dos seus

filhos pesava mais que o destino de toda uma classe, que uma ideia redentora? Daria esse

presente a Stalin? Embora soubesse as respostas, a ideia de utilizar o revólver cravou-se

em sua mente com uma força até então desconhecida.

No cais, tremendo com a brisa fria do mar, viu chegar o primeiro vapor da manhã.

Entre os poucos passageiros que viajavam àquela hora e naquela época do ano, descobriu

a figura do seu colaborador Rudolf Klement, em cujo rosto encontrou o sorriso mais

animador e na sua voz a notícia mais esperada: tinham encontrado Sieva. Por instantes,

Liev Davidovitch esteve prestes a agradecer a qualquer deus e reconheceu seu egoísmo

pela alegria que a notícia lhe provocava. Mas nessa mesma tarde, vencido pela tensão,

sentiu se esgotarem as reservas de energia que o tinham mantido de pé e caiu de cama

atacado por uma crise de malária.

Passados alguns dias, Liev Davidovitch recebeu uma carta que Alexandra Sokolovskaia

lhe escrevera de Leningrado, onde vivia, no fim da sua capacidade de resistência. Como

era de se esperar, era uma carta repleta de dor e ressentimento, na qual o acusava de ter

marginalizado Zinuchka da luta política e, com isso, tê-la empurrado para a morte. Sem

forças físicas ou morais para responder a uma mãe ferida, optou por assumir as culpas que

lhe correspondiam e por repartir as que não eram suas. Com a pouca frieza mental de que

era capaz, preparou uma carta aberta para o Comitê Central do Partido Bolchevique, na

qual acusava Stalin da morte de Zina, proscrita apenas por fazer parte de sua família,

separada da filha, da mãe e do marido pela mesma razão, expulsa do Partido e afastada do

trabalho pela mais perversa das vinganças. A vingança, quando atinge pessoas inocentes,

é mais mesquinha, mais criminosa e pérfida, dizia. Mas, para sua mágoa, Liev Davidovitch

tinha de reconhecer que tão culpados pela morte de Zinuchka como Joseph Stalin

tinham sido os presumíveis comunistas que, no Congresso partidário encerrado há pouco,

o proclamaram, num excesso de falta de vergonha, “Gênio da Revolução” e “Pai dos Povos

Progressistas do Mundo”, enquanto milhões de camponeses morriam de fome em todo o

país, centenas de milhares de homens e mulheres definhavam em campos de trabalhos

forçados e nas colônias de deportados, milhões de pessoas vagueavam sem sapatos e a

política soviética oferecia o destino dos operários alemães e europeus à voracidade nazi.

As secretárias prepararam as cópias que no dia seguinte foram enviadas para Moscou e

para os jornais, partidos e agrupamentos políticos da Europa. Liev Davidovitch esperava

que a morte de Zina tivesse a ressonância que o assassinato de Blumkin não obteve, a

capacidade de comoção que o seu próprio desterro não originara… Mas, mais uma vez, a

história veio gritar-lhe aos ouvidos, e o eco de acontecimentos mais ensurdecedores

sepultou as suas esperanças porque, ao mesmo tempo que as suas cartas saíam de Prínkipo,

uma onda de justificado temor percorria a Europa e o mundo: Hitler proclamara-se

chanceler da Alemanha e as bandeiras fascistas inundavam o país por entre a aclamação

de milhões de alemães. Berlim era a cidade de um Hitler vencedor, não a de uma jovem

comunista proscrita e suicida.
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Assim que chegou, Ramón teve a sensação de que Barcelona envelhecera.

A ordem do Estado-Maior do Exército Popular que exigia a sua presença na cidade

tinha chegado ao acampamento uma semana depois da visita que Caridad lhe fizera na

serra de Guadarrama. Cheio de dúvidas e com uma boa dose de vergonha, Ramón

despediu-se de seus companheiros e, com a roupa coberta de lama, entrou no transporte

militar que evacuava os feridos da frente de batalha. Não passarão!, gritou para os seus

companheiros de trincheira, que lhe responderam com as mesmas palavras: Não passarão!

Ramón Mercader não imaginava que era a última vez que gritaria aquelas palavras de

ordem.

Há seis meses, quando regressara a Barcelona com o que restava de seu regimento de

milicianos, destroçado pela primeira ofensiva franquista sobre Madri, Ramón encontrara

uma cidade num estado de efervescência política tal que, em poucos dias, já tinha

conseguido organizar um novo batalhão, disposto a alistar-se no recém-criado Exército

Popular. Depois dele, alistou-se a maior parte de seus companheiros sobreviventes do

dizimado regimento e dezenas de jovens da Coluna de Ferro da Juventude Socialista,

satisfeitos com a possibilidade de partirem para a frente madrilenha, onde tudo parecia

decidir-se. A fé na vitória era o oxigênio que se respirava na cidade.

Para Ramón, as Ramblas sintetizavam, naqueles dias do início do conflito, o espírito de

uma Barcelona exultante, embriagada de sonhos anarquistas, comunistas e sindicalistas.

Mesmo quando o vento maligno da guerra e da morte se faziam sentir como uma presença

viscosa, centenas de pessoas circulavam pelo calçadão, vestidas com os macacões azuis dos

operários, levando o emblema das diversas milícias recém-criadas, todas elas envoltas nas

estridentes marchas revolucionárias que saíam dos alto-falantes colocados em

praticamente todos os edifícios, de onde pendiam palavras de ordem e bandeiras dos

partidos fiéis ao governo. Ser trabalhador, militante, miliciano ou soldado da República

transformara-se num sinal de distinção, e podia-se pensar que as classes endinheiradas

que, como a sua própria família, decoraram durante décadas a geografia do local tinham

desaparecido da face daquela terra em ebulição, onde as pessoas se cumprimentavam com

o punho levantado, trocavam palavras de ordem e se preparavam para o sacrifício,

convencidas de que era preciso lutar por uma dignidade humana que muitos só agora

tinham descoberto.

Ramón embebera-se daquele ambiente enlouquecido onde ninguém parecia ter uma

verdadeira noção da tragédia que os espreitava e sentira-se exaltado, mais disposto a

empurrar para a frente a roda da história. Algumas semanas depois, quando se vivia o

momento mais crítico da guerra e chegara a salvadora decisão soviética de prestar ajuda



militar à República, a notícia, recebida entusiasticamente, deu reconhecimento ao

Partido e aos seus militantes, afastados durante as primeiras semanas por uma maré

anarquista em pleno gozo do melhor verão da sua história.

Apoiado por África, Joan Brufau e seus colegas da direção da Juventude Unificada,

Ramón tinha explorado o crescente entusiasmo revolucionário, e juntos fizeram uma

rápida e avultada caça de jovens. O batalhão Jaume Graells (o pobre Jaume, primeiro

mártir do grupo, caído na defesa de Madri) apressou-se a partir para o novo destino

militar que lhe foi atribuído, a alguns quilômetros da Madri assediada pelos nacionais.

Ramón, que já se considerava um veterano e mostrava com orgulho a ferida de bala que

lhe rasgara as costas da mão direita nos primeiros dias da guerra, seria o seu comandante

até que o grupo se juntasse ao V Regimento, e durante vários dias passeou por Barcelona

exibindo uma patente que o enchia de fervor militante.

África utilizou aquelas duas semanas de outubro de 1936, em que Ramón permaneceu em

Barcelona antes de voltar à frente de batalha, para colocá-lo a par dos acontecimentos

políticos obscuros que já começavam a verificar-se sob o ambiente entusiasta e combativo.

O maior perigo que as forças republicanas enfrentavam, segundo a jovem, era o

divisionismo, exacerbado desde o início da guerra. Nacionalistas catalães, sindicalistas de

tendência anarquista ou de filiação socialista e renegados trotskistas como os do

Partido Operário de Unificação Marxista (Poum) – à frente do qual estava agora a

espinha atravessada do obstinado Andreu Nin, membro do próprio governo da

Generalitat – já se opunham à estratégia comunista e tinham colocado sobre a mesa a

questão mais transcendente do momento: a guerra com revolução ou a guerra com

vitória mas sem revolução. Mesmo antes de chegarem à Espanha os assessores soviéticos e

os dirigentes do Comintern, o Partido Comunista tinha engolido as sempre convenientes

políticas de Moscou e revelado com clareza a sua posição: a prioridade das forças de

esquerda era a unidade para conseguir a vitória militar e impedir a entronização de um

fascismo que decidira apoiar os militares rebeldes, oferecendo-lhes uma ajuda massiva e

imediata. Só depois dessa vitória republicana se poderia falar de assentar as bases de uma

revolução social, cuja simples menção, naquele momento, deixava de cabelos em pé as

volúveis democracias, às quais não deviam assustar, por serem aliadas naturais dos

republicanos contra os fascistas. Os militantes do Poum, com sua filosofia trotskista da

revolução europeia, e os anarquistas, com suas prédicas libertárias (levados por elas já

tinham cometido excessos criminosos tão reprováveis como os dos militares rebeldes),

tinham se oposto desde o início àquela estratégia, segundo eles errada, advogando a

necessidade de fazer a guerra e, em conjunto, também a revolução contra o sistema

burguês. Aquela diferença de princípios pressagiava combates árduos, e o trabalho dos

comunistas, dizia África, era tão importante na frente como na retaguarda, onde tinham

de lutar pela validação de uma política exigida pelos assessores soviéticos, que já tinham

condicionado o seu apoio ao trabalho pela vitória militar sem provocar as fraturas

ideológicas que libertários e trotskistas se empenhavam em criar.

– Esses revisionistas adoram brincar de revolução – tinha lhe dito África – e, se os

deixarmos, a única coisa que conseguirão é que fiquemos sós e a guerra seja perdida. Têm a

marca de Trotski na testa, e vamos ter de arrancá-la a fogo. Sem a ajuda soviética não



podemos sonhar com a vitória e, dessa forma, me diga como, caralho, se fará uma

revolução… Parece que já se esqueceram de 1934.

No luxuoso Hispano-Suiza em que se deslocava, África levou-o para percorrer os

arredores e povoados próximos de Barcelona para que Ramón visse o caos a que os

trotskistas e os anarquistas conduziam o país. Fora das Ramblas e dos centros nevrálgicos

da cidade, estabelecera-se uma desolação lamentável, com ruas cortadas por barricadas

absurdas, fábricas paralisadas, edifícios saqueados até os alicerces, igrejas e conventos

transformados em ruínas carbonizadas. África falava-lhe dos fuzilamentos executados

pelos anarquistas e de como aumentava entre os operários o receio de expressar suas

opiniões. A classe média e muitos proprietários de indústrias tinham sido despojados de

seus bens, e o projeto de criar uma indústria militar navegava num mar de voluntarismos

sindicalistas. A escassez de produtos tomara conta de lojas e mercados. As pessoas tinham

entusiasmo, é verdade, mas também tinham fome, e em muitos lugares o pão só podia ser

comprado após longas filas e com os cupons distribuídos por anarquistas e sindicalistas,

transformados em donos de uma cidade onde os governos central e local eram apenas

referências longínquas. Embora os anarquistas garantissem que ter entrado numa era de

igualdade bastava para manter o apoio das massas escravizadas durante séculos, África

interrogava-se até quando durariam o entusiasmo e a fé na vitória.

– Esta República é um bordel, é preciso colocá-la em ordem.

Agora, num lapso de poucos meses, quando regressava do cheiro de sangue e dos

rugidos de uma frente onde caíam diariamente jovens como seu irmão Pablo ou seu amigo

Jaume, Ramón encontrava uma cidade cansada, ou melhor, desencantada, assediada pela

escassez e ansiosa por regressar a uma normalidade destruída pela guerra e pelos sonhos

revolucionários. Era como se as pessoas só aspirassem levar uma vida comum e banal, às

vezes mesmo ao preço infame da rendição. Poucos dias antes, o ataque devastador dos

franquistas a Málaga, onde a Infantaria e a Marinha rebeldes, com o apoio da

Aeronáutica e das tropas italianas, tinham massacrado aqueles que fugiam da cidade,

afetara a fé das pessoas. Ainda que os cartazes continuassem a pender dos edifícios, das

igrejas confiscadas e dos poucos transportes que percorriam Barcelona, agora, em vez de

clamar pela unidade e pela vitória, exigiam furiosos a eliminação de inimigos que pouco

antes eram considerados aliados, até mesmo irmãos. Enquanto isso, a burguesia,

encurralada há algumas semanas, voltava a sair de seus covis: nos cafés das Ramblas, ainda

com pouca oferta, viam-se novamente casacos de peles entre os macacões proletários.

Nos bares sobreviventes, pelo contrário, eram os milicianos anarquistas que, com toda a

sua indolência, bebiam o que encontravam, jogavam dominó, fumavam mata-ratos

fedorentos e rebolavam com as prostitutas a quem incitavam, há algumas semanas, à

reconversão proletária. A efervescência dos meses anteriores ia perdendo o seu fulgor,

tal como as letras desbotadas dos cartazes que, naqueles mesmos bares, escritas por

aqueles mesmos homens, ainda recordavam os Grandes Propósitos: “a dança é a antessala

do prostíbulo; a taberna enfraquece o caráter; o bar degenera o espírito; fechemo-los!”.

A caminho do palácio confiscado do seu parente, o marquês de Villota, Ramón,

sabendo que cheirava a mato e pólvora, sentiu orgulho por ser fiel aos seus objetivos e

também ansiedade para conhecer o seu novo destino. As razões atuais da mudança



atmosférica de Barcelona ainda lhe escapavam, mas, desde esse instante, teve a noção de

que se impunham ações concretas, draconianas se necessário, para devolver a fé fendida e

implantar a disciplina que nunca tinha existido e que a acabrunhada República exigia aos

gritos.

Enquanto o bonde subia até Bonanova, Ramón recordou as visitas que fazia com os

pais à casa daquele parente abastado e nobre, dono de uma matilha admirável de

cachorros com que Ramón passava as horas das visitas. A evocação pareceu-lhe

longínqua, quase alheia, como se entre aqueles dias despreocupados do passado e as

horas pesadas do presente tivessem navegado pelo seu corpo muitos anos, talvez várias

vidas, e do menino Ramón restasse apenas um nome e pouco mais do que retalhos de

nostalgia. Na grade alta da propriedade pendia agora o cartaz que anunciava a sede do

Agrupamento de Mulheres Antifascistas, presidido por Caridad. Embora o edifício não

conseguisse esconder o seu esplendor, o jardim enchera-se de ervas, carros desmontados

e cachorros famintos que Ramón preferiu ignorar. Sem que ninguém o detivesse, o jovem

atravessou o jardim e o vestíbulo do palacete, com o chão de mármore italiano manchado

de lama e gordura e com a grande fotografia de um Stalin iluminado e vigoroso

dependurada no local privilegiado onde, recordava-se disso perfeitamente, os marqueses

exibiam uma escura natureza morta de Zurbarán. Quando o informaram de que a camarada

Caridad estava no pátio dos fundos, Ramón, conhecedor dos caminhos da casa, procurou

a saída da biblioteca e viu sob um cipreste a mesinha em volta da qual conversavam,

sorridentes, Caridad e o parrudo e avermelhado Kotov.

Ramón tinha conhecido o soviético através da mãe, assim que este chegara a

Barcelona com os primeiros assessores de espionagem e os enviados do Comintern. Antes

que Ramón partisse para Madri e Caridad para Albacete, mantiveram vários encontros

com Kotov, e Ramón ficou espantado com a portentosa capacidade de análise daquele

especialista em trabalhos secretos, dono de olhos transparentes e penetrantes e de um

ligeiro coxear no pé esquerdo que às vezes conseguia disfarçar. Mais tarde, quando a

queda de Madri parecia iminente, tinham-lhe chegado os comentários dos atos quase

suicidas daquele enviado de Moscou, que, na senda das primeiras unidades de tanques de

combate soviéticas, tinha se colocado várias vezes à frente de milicianos e

internacionalistas, violando a ordem moscovita que proibia os assessores de participar

diretamente em ações de guerra. Sabia, além disso, que a mãe sentia devoção por aquele

homem, capaz, segundo ela, de ler numa noite um livro de quinhentas páginas, de

declamar de cor quase toda a poesia de Pushkin e de se expressar em oito línguas

diferentes, incluindo o cantonês.

Como se o tivesse visto essa manhã, Caridad pediu-lhe que se sentasse. Enquanto isso,

o efusivo Kotov dava-lhe as boas-vindas com um abraço de urso e oferecia-lhe um copo de

vodka que Ramón recusou. O ar frio de março parecia não abalar o soviético, vestido

apenas com uma camisa de lã crua e um lenço de cores vivas amarrado ao pescoço;

Caridad, pelo contrário, cobria-se com algumas mantas e tinha o rosto envelhecido.

– Como ficaram as coisas em Madri? – Quis saber Kotov, e Ramón tentou lhe explicar o

que, de uma trincheira e a trinta quilômetros da cidade, se conseguia saber ou especular

sobre a situação da interminável batalha pela capital, embora tenha expressado sua



convicção de que a iniciativa iniciada em Guadalajara acabaria como a de Jarama: seria uma

nova vitória sobre os fascistas.

– Isso é trigo limpo – afirmou Kotov, como se pudesse prever o futuro, mesmo o

daquela guerra imprevisível, e pegou de cima da mesa um dos cigarros de Caridad.

Começou a fumar sem tragar. – Mas agora temos uma batalha mais complexa aqui em

Barcelona – acrescentou e, sem preâmbulos, traçou a Ramón um quadro das tensões

políticas na capital catalã, onde o governo da Generalitat pretendia finalmente ser mais

do que uma simples assembleia de conselheiros a que ninguém obedecia. Ali em Barcelona,

mais do que em Madri, podia ser decidido o rumo da guerra, garantiu.

Ouvindo Kotov, Ramón recordou a pergunta que Caridad lhe fizera há uns dias e a

insistência dela sobre a possibilidade de haver outras frentes mais importantes naquela

guerra. Segundo o assessor, o presidente Companys parecia disposto a disciplinar seu

território e mandara requisitar as armas e desmantelar as patrulhas de vigilância

anarquistas e sindicalistas que tinham o controle efetivo de Barcelona. Para o Partido, a

necessidade de neutralizar as distintas facções republicanas, ou falsamente republicanas,

passou a ser uma tarefa primordial e por isso deviam apoiar o empenho de Companys. O

problema estava no fato de a política dos comunistas ser constantemente limitada pela

hostilidade do governo conciliador do socialista Largo Caballero, que continuava a

demonstrar seu desagrado por eles e, o que era pior, sua incapacidade para dirigir a

guerra. O panorama começou a ficar mais claro para Ramón quando Kotov lhe explicou

que um grupo de militantes da maior confiança ia trabalhar por aquilo que se apresentava

como uma urgência política: libertar-se dos empecilhos que afetavam a disciplina e a

vontade militar e dinamizar os esforços republicanos dedicados à unificação das forças.

Para atingir esse objetivo utilizariam todos os meios, desde a propaganda mais agressiva

até a possibilidade de criar uma crise tal que levasse a uma mudança de governo e

permitisse substituir Largo Caballero por um dirigente capaz de conseguir a unidade das

forças.

Ramón começava a entrever as dimensões da missão para a qual tinha sido convocado

e ouviu as reflexões de Kotov sobre a urgência de iniciar a ofensiva com uma limpeza no

exército, onde tinham de se desfazer de alguns chefes incondicionais de Largo

Caballero. O camarada Stalin em pessoa sugerira que fossem expurgadas as chefias e se

designassem dirigentes mais capazes. No desastre de Málaga tinham se comportado como

imbecis, pior, como traidores e sabotadores. Por isso se impunha afastar do caminho

oponentes recalcitrantes e, ao mesmo tempo, obter a preponderância dos comunistas

dentro do grupo republicano, tanto no exército como nas instituições. Só assim se

poderia conseguir a coesão necessária e começar a sonhar com a vitória.

– Rapaz, nesta guerra decidem-se muitas coisas para o futuro do proletariado, para o

mundo inteiro, e não podemos perder tempo. Sabemos que Largo e os filhos da puta dos

socialistas estão organizando uma campanha mesquinha contra os soviéticos, os

comunistas e os nossos comissários políticos. Ou lhe parece casual dizerem, cada vez com

maior frequência, que o México oferece uma ajuda desinteressada à República? Alguns até

nos acusam de ter levado para Moscou as reservas de ouro espanhol como pagamento das

armas, quando todo mundo sabe que, além de vender aos espanhóis armas que ninguém



lhes venderia, estamos protegendo esse tesouro que podia ter caído nas mãos dos

fascistas, o que teria sido o fim da República… É muito claro. No fundo há uma aliança

entre socialistas e trotskistas para desacreditar os soviéticos. Suspeitamos até que o

governo está tramando um pacto com os ingleses para nos afastar. Nós iríamos embora

por onde viemos, lamentando a derrota da República. Mas e vocês? Vocês seriam os bodes

expiatórios e pagariam com sangue. Franco se joga por inteiro, com Hitler e Mussolini

empurrando-o até o fim…

Ramón, encolerizado com o que ouvia, observou Caridad, que acendeu um cigarro, deu

duas tragadas e atirou-o para longe.

– Estou péssima. Com angina de peito – comentou a mulher, inclinando-se sobre a mesa.

– O maldito tabaco… Creio que Kotov foi claro.

Ramón sentia que as ideias se embaralhavam de forma obscura na cabeça. A lista de

conspirações, traições e mesquinharias enumeradas por Kotov era esmagadora, e o

projeto de uma ampla frente antifascista, em que tinha acreditado e pela qual lutara,

parecia desfazer-se sob o peso daqueles argumentos. Mas ainda não conseguia ver seu

lugar numa guerra descentrada, onde os inimigos pululavam em qualquer esquina e não só

no campo de batalha. O assessor levantou-se e olhou-o nos olhos, obrigando-o a manter

a cabeça levantada.

– Para você entender melhor: com certeza já soube que há um mês afastaram vários

assessores do primeiro grupo que chegou… O que provavelmente não sabe é que eles

agora estão em Moscou: foram julgados, e alguns deles serão fuzilados… Você quer que

eu diga quem é o próximo da lista? – O assessor baixou a voz e fez uma pausa dramática. –

Acaba de chegar a ordem para enviarmos Antonov-Ovseienko de volta, o nosso cônsul

aqui em Barcelona… Antonov – a voz de Kotov mudou ao repetir o nome –, um

verdadeiro símbolo, o bolchevique que em 1917 possibilitou a ocupação do Palácio de

Inverno… Você sabe o que significa afastarem-no do jogo, ele e outros velhos militantes?

Leu as notícias dos processos que acabaram de ser efetuados em Moscou? Pois tudo isso

significa que não podemos ter piedade de ninguém, Ramón, nem sequer de nós mesmos, se

cometermos a menor das falhas. A Espanha republicana precisa de um governo capaz de

garantir o êxito militar… Por isso temos de nos mover com cautela e rapidez.

– E o que se espera que façamos? – Ramón receava não ter compreendido totalmente

o que ia se perfilando em seu espírito e dava por si assustado com as revelações.

– O Partido tem de se apoderar do poder real, mesmo que seja pela força, se for

necessário – disse Kotov. – Mas antes é preciso limpar a casa…

Ramón atreveu-se a procurar o olhar verde e vítreo de Caridad, que, de vez em

quando, bebia uns golinhos de um líquido amarelado servido num copo decorado com as

armas do marquês de Villota.

– Não me olhe assim, é suco de limão, para a angina… – Disse ela, acrescentando: –

África está trabalhando conosco, caso você ainda não saiba – e Ramón sentiu uma

pontada. Voltou a erguer os olhos para Kotov. E deu um passo em direção a África.

– O que devo fazer?

– Saberá no momento certo… – Kotov sorriu e, depois de andar um pouco, retornou à

cadeira. – O que precisa saber agora é que, se trabalhar conosco, não voltará a ser o



Ramón Mercader que foi. E devo dizer também que, se cometer alguma indiscrição, se

fraquejar em qualquer missão, seremos impiedosos. E você não faz ideia de até que ponto

podemos sê-lo… Se está aqui e ouviu tudo isso é porque Caridad nos garantiu que você é

um homem capaz de manter o silêncio.

– Podem confiar em mim. Sou um comunista e um revolucionário e estou disposto a fazer

qualquer sacrifício pela causa.

– Fico satisfeito com isso – disse Kotov, voltando a sorrir. – Mas devo recordá-lo de

mais uma coisa… Não estamos te convidando para participar de um clube social. Se decidir

entrar, nunca mais poderá sair. E nunca significa nunca. Está claro? Você estaria

realmente disposto a cumprir qualquer missão, a fazer qualquer sacrifício, como diz,

inclusive coisas que outros homens, sem as nossas convicções, poderiam considerar

amorais e até criminosas?

Ramón sentiu que afundava em areia movediça. Era como se o sangue lhe fugisse do

corpo, deixando-o sem calor. Pensou que a mesma pergunta deve ter sido feita a África, e

não lhe foi difícil adivinhar qual tinha sido a resposta. Os ideais da revolução, do

socialismo, da grande utopia humana pelos quais lutara pareceram-lhe de súbito outras

daquelas palavras de ordem românticas pregadas nas carroças de carvão puxadas por

mulas: palavras. A verdade, toda a verdade, estava contida na pergunta feita por aquele

enviado da única revolução vitoriosa que, para defender os seus ideais, praticava uma

necessária falta de piedade, mesmo com os seus filhos mais queridos, e exigia uma eventual

rejeição de qualquer atavismo. Sua ascensão àquele nível estratosférico significaria

transformar-se em muito mais do que um simples adepto da revolução e da retórica dos

seus lemas.

– Estou disposto – disse, e, imediatamente, sentiu-se superior.

Enquanto observava o porto onde se viam alguns barcos ancorados, Ramón sentiu como

os dias do início da guerra se tornavam tão distantes que lhe pareciam clarões de outra

encarnação, vivida inclusive com outro corpo – mas, sobretudo, com outra mente.

Naquela tarde, depois de tomar uma ducha, Ramón conversou um pouco com o

pequeno Luis e com uma jovem de olhos tristes chamada Lena Imbert, com quem já tinha

ido para a cama e que era agora assistente de Caridad. Em vez de usar o Ford que a mãe

lhe disponibilizara, preferiu caminhar até o Paseo de Gracia. Precisava adaptar a mente às

novas circunstâncias de sua vida, mas tinha, acima de tudo, urgência em falar com África e

obter dela uma confirmação do panorama eletrizante desenhado por Kotov. Diante do

edifício La Pedrera, vários milicianos do Partido montavam guarda, e as credenciais

militares e políticas de Ramón não foram suficientes para lhe franquearem a entrada.

Desde setembro aquela criação do delírio de Gaudí se transformara no quartel-general

da espionagem soviética e dos dirigentes do Partido na Catalunha – e também no edifício

mais protegido da cidade. Ramón conseguiu que um dos milicianos aceitasse entregar um

bilhete à camarada África e ficou à espera, sentado num dos bancos do calçadão.

Passado algum tempo sentiu que a fome apertava e foi à procura de uma das bodegas do



porto que ainda sobrevivia. Mais tarde foi até a Igreja de la Merced e encontrou o

prédio bastante modesto onde vivia o pai, que, até onde sabia, se dedicava agora ao

trabalho de contador, depois da falência de seus negócios. Satisfeita a curiosidade,

descobriu que não tinha vontade de ver o homem e nem sequer imaginava o que podia

conversar com aquele senhor burguês aferrado ao seu catalanismo retrógrado e mole

demais para o seu gosto. Deixou a rua Ample e procurou o início das Ramblas, onde tinha

estabelecido um dos pontos de encontro com África.

A noite arrefecia, a ansiedade de ver a jovem atormentava-o e Ramón refugiou-se em

seus pensamentos. O que até há alguns meses era claro para ele transformara-se numa

nebulosa escura e cheia de obstáculos. Do entusiasmo com que fora para a cadeia, com que

se enfiara na Barceloneta para alfabetizar os filhos dos operários e da fúria com que se

entregara depois à organização das abortadas Olimpíadas Populares, tinha passado de

imediato à luta pela defesa da República contra a rebelião militar. Nessa altura,

anarquistas, militantes do Poum, socialistas e comunistas lutaram misturados e em

conjunto para impedir o triunfo do golpe. Sua incorporação nas milícias e, quase de

imediato, nas fileiras do novo exército republicano foi uma consequência à qual se

entregou de forma natural, com toda a fé e entusiasmo, convencido de que a sua vida só

fazia sentido se fosse capaz de defender de espingarda na mão os ideais em que

acreditava. Mas, passado meio ano de guerra e diante da evidência da mesquinhez política

dos britânicos, dos norte-americanos e, sobretudo, dos socialistas franceses, tornava-se

claro que só os soviéticos os apoiariam e que a República dependia daquele apoio.

A chegada de África apanhou-o no meio daquelas reflexões. Como já não esperava vê-

la, sentiu uma alegria crescente ao ouvir a voz e respirar o perfume inequivocamente

feminino da jovem. Ramón beijou-a com fúria e obrigou-a a afastar-se dele para observá-la

melhor. Não sabia se quatro meses de campanha militar entre fedores, gritos, sangue e

morte teriam influenciado sua percepção, mas à sua frente viu um anjo em uniforme de

combate, com o cabelo cortado em estilo definitivamente militar.

África trazia as chaves de um pequeno apartamento na Barceloneta e puseram-se a

andar depressa, procurando as ruas que encurtassem o caminho para a consumação do

desejo. Subiram escadas escuras, onde o bafo da umidade tinha se impregnado, mas, ao

abrir a porta, Ramón viu um quartinho dominado pela cama de casal, na qual brilhava um

lençol que cheirava a sabão. Com ardor acumulado e uma sensação aflitiva de

necessidade, Ramón fez amor com uma plenitude e uma fúria irreprimíveis. Só quando se

sentiu saciado, tentando recompor-se para um novo assalto, atreveu-se a entabular a

conversa que desejava tanto como o corpo da mulher que mais amaria na vida.

África disse-lhe que a filha estava bem, embora não tivesse notícias dela há algumas

semanas. Sabia que, após a sanguinária ocupação de Málaga pelos fascistas, os pais tinham

conseguido ir para um pequeno povoado das Alpujarras onde viviam uns parentes. Além

disso, África tinha andado com tanto trabalho no escritório de Pedro, o chefe local

dos assessores do Comintern, que mal lhe sobrava tempo para pensar em si mesma e

nenhum para se preocupar com Lenina, de que os seus pais saberiam, com certeza, cuidar.

– Estou trabalhando com o grupo de propaganda – comentou, pormenorizando o

trabalho subterrâneo de opinião destinado a vencer a resistência daqueles que ainda se



opunham à presença soviética no país, começando por Largo Caballero, que, com todos

os salamaleques, aceitava as armas, mas ouvia de má vontade os conselhos dos assessores.

Cada vez mais os socialistas, diante da evidência do crescimento geométrico do Partido e

do seu prestígio crescente na frente, os acusavam de ser marionetes dos desígnios de

Moscou e de querer controlar a República. Piores, no entanto, eram os ataques dos

trotskos do Poum, que urgia desmascarar em sua verdadeira essência reacionária.

– Também me pediram que trabalhasse para afastar toda essa gente – comentou Ramón,

já totalmente convencido da necessidade da sua nova missão, e contou-lhe a entrevista

que tivera com Kotov.

– Sabe de uma coisa, Ramón? – Disse ela. – Isso que você me disse pode custar a sua vida.

– Você também disse a ele que sim. Sei que posso confiar em você.

– Aí que você se engana. Não se pode confiar em ninguém…

– Não seja paranoica, por favor.

África sorriu e abanou a cabeça numa negativa.

– Camarada, a única maneira de tudo o que fazemos funcionar é fazê-lo em silêncio.

Enfie isso na sua cabeça porque, caso contrário, vão é lhe enfiar uma bala. E me escute

bem agora, porque estou me arriscando com o que vou lhe dizer… Os soviéticos querem

nos ajudar a ganhar a guerra, mas quem tem de ganhá-la somos nós e, se as coisas não

mudarem, nunca a ganharemos. Você vai fazer parte dessa mudança. Por isso esqueça que

tem alma, que ama alguém e até de que eu existo.

– O último conselho é impossível – disse ele, tentando sorrir.

– Pois é a melhor coisa que você pode fazer… Ramón, talvez esta seja, por muito

tempo, a última noite em que nos veremos. Dentro de alguns dias tenho de sair de

Barcelona… – Disse, enquanto se vestia e ele a observava, sentindo o desejo congelar. –

E não me pergunte nada, pois eu também não te perguntei por que nem para onde. Sou um

soldado e vou para onde mandam.
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Ao longo da primavera de 1977, fui várias vezes à praia e, em cada uma delas, movido pela

mais inocente curiosidade, sentei um pouco sob os pinheiros à espera de um novo

encontro, certamente improvável, com o dono dos galgos russos que eu batizara, no

mesmo dia em que o conhecera, de “o homem que amava os cachorros”.

Desde a minha partida de Baracoa, havia dois anos, e o término do tratamento

contra o alcoolismo que me manteve totalmente distanciado da bebida durante quinze

anos – quando começou a crise e senti que podia voltar a beber um copo de rum ou uma

cerveja sem despencar da escada de Jacob, pois já estávamos lá embaixo –, eu dera uma

guinada importante na minha vida. Sem saber ainda muito bem o que tencionava fazer, e

para surpresa dos meus amigos, não tinha aceitado a colocação que me ofereceram na

equipe de serviços informativos de uma emissora nacional, prêmio pelo suposto trabalho

executado em Baracoa, avaliado como excelente. Nessa altura tinha começado a

esquadrinhar o submundo da esfera jornalística e cultural, repleto de anjos caídos que já

tinham sido aplaudidos e de polêmicos escritores, jornalistas, agentes culturais, todos

destituídos, talvez de forma vitalícia e pelas mais diversas razões ou disparates. Aquela

busca acabou por me levar à ocupação modestíssima de revisor na revista Veterinária

Cubana, porque o meu antecessor morrera algumas semanas antes, aparentemente por

suas próprias mãos. Aquele trabalho parecia ser obscuro o bastante, anônimo, distante

das paixões e ambições possíveis, e garantia-me as duas coisas de que necessitava naquele

momento: um salário para viver e paz e rotina para tentar recompor o meu espírito. Um

dia, pensava, tentaria o retorno à escrita que, naquele momento, ainda julgava possível.

Na realidade, não tinha muita clareza sobre como poderia cumprir a pretensão de

voltar a escrever, pois estávamos em pleno 1975 e nada no horizonte indicava qualquer

mudança na concepção de uma política e de uma literatura que, sob o peso morto da mais

rígida ortodoxia, só produziam e promoviam obras como a que eu escrevera há quatro

anos: senflituosas – assim as qualificaram mais tarde – e complacentes, sem vislumbre de uma

tensão social ou humana que não fosse permeada pelas influências da propaganda oficial.

E, se de alguma coisa tinha a certeza, era de que essa escrita já não tinha nada a ver com

a pessoa que eu poderia vir a ser. O problema estava no fato de eu não fazer nenhuma

merda de ideia de qual poderia ser a literatura que devia e, sobretudo, que talvez

pudesse escrever, e muito, muito menos, que pessoa queria ser.

Na época em que fazia esses passeios à praia, passeios com que – saberia mais tarde –

desafiava o destino, já iniciara a minha relação com Raquelita, a estomatologista recém-

licenciada que, naquele mesmo ano, se transformaria em minha mulher. Tínhamos nos

conhecido justamente na praia, no verão anterior, e por essa razão desde o princípio ela



estava a par da minha dedicação aos jogos de squash disputados nos campos de Santa

María, El Mégano e Guanabo, em especial daqueles que se podiam marcar entre novembro

e abril, quando os banhos de mar deixam de ser atrativos para os cubanos e só os mais

fanáticos faziam o trajeto de Havana até as praias para apreciar jogos tranquilos e de

bom nível.

Assim, nas tardes que tinha de passar pela tipografia para entregar originais ou

provas, em vez de regressar à redação da revista, passava pela casa da minha madrinha,

onde costumava guardar a raquete, e fazia a viagem por La Estrella, a mítica rota dos

bamboleantes ônibus Leyland, que ligava a cidade e as praias, terminando na estância

balneária de Guanabo.

Foi duas semanas depois do nosso primeiro encontro e após três ou quatro excursões

à praia que, já em abril, voltei a encontrar o estrangeiro dos galgos. O cenário era

bastante semelhante ao do primeiro contato: os cachorros corriam pela areia e, a

distância, o dono seguia-os, com as correias na mão e aquele andar definitivamente

trôpego, talvez ébrio, pensei dessa vez. Naquele dia o homem vestia calças brancas, de um

tecido leve, e camisa xadrez de cowboy. Eu, ao contrário da primeira vez, mantive-me

sentado, com o romance que lia nas mãos – tinha começado Coelho corre, aquele livro

que Updike nunca superou. Depois de assobiar aos cachorros, que quase não prestaram

atenção em mim, sorri para o homem e cumprimentei-o com uma inclinação da cabeça, a que

ele correspondeu levantando a mão direita, ainda coberta por uma atadura de pano.

Passados alguns minutos, para completar o elenco, o negro alto e magro fez sua aparição,

permanecendo novamente entre as casuarinas.

Quando o homem parou, levantei-me e aproximei-me alguns passos, como se se tratasse

de um encontro absolutamente casual.

– Como está? – Perguntei-lhe, indeciso quanto ao rumo a tomar na possível conversa.

– Já tive dias melhores – disse o homem, sorrindo com alguma amargura.

Como não senti nenhum hálito etílico, quase lhe perguntei se estava doente, porque

seu andar revelava algum problema de equilíbrio. Nessa altura reparei que a cor

amarelada de sua pele tinha se acentuado e pensei que isso talvez se devesse a algum

problema hepático, circulatório ou respiratório, mas abstive-me de perguntar e fui por um

rumo seguro.

– E que idade têm os cachorros?

– Acabaram de fazer dez anos. Estão ficando velhos, os galgos não vivem muito.

– E como resistem ao verão, aqui em Cuba?

– Em casa temos ar-condicionado… – Começou a dizer, mas deteve-se por saber, sem

dúvida, que em Cuba quase ninguém conseguia ter acesso a esse luxo. – Mas adaptaram-se

bem, sobretudo Ix, a fêmea. O caráter de Dax alterou-se um pouco, ultimamente.

– Ficou agressivo? Às vezes acontece isso aos borzóis…

– Sim, às vezes… – Disse o homem, e eu tive a certeza de que me excedera. Só um

especialista, ou alguém por alguma razão interessado nessa raça, podia saber aqueles

pormenores acerca do comportamento dos galgos russos. Optei, então, por revelar parte

da verdade.

– Desde que os vi outro dia – disse, apontando para os animais – impressionaram-me



tanto que procurei estudar sobre eles. Seus cachorros me fascinam.

O homem sorriu, menos tenso, obviamente orgulhoso.

– Há uns meses os pediram para um filme. É a história de uma família rica que quis sair de

Cuba depois da revolução, e o diretor achou que Ix e Dax eram ideais para pessoas desse

tipo… Eu tinha de levá-los cada vez que atuavam, e na verdade foi muito divertido

assistir às filmagens, ver como se constrói uma mentira que depois pode se assemelhar à

verdade. Tenho muita vontade de ver como ficou…

A conversa prolongou-se por um bom tempo, sempre com o negro alto e magro a

observar-nos entre as casuarinas: falamos de cinema e de livros, da temperatura

agradável da primavera na ilha, do meu trabalho e da linhagem aristocrática dos borzóis,

que já eram citados, segundo o homem, numa crônica francesa do século XI, na qual se diz

que quando Ana Iaroslavna, filha do grão-duque de Kiev, chegou a Paris para se casar

com Henrique I, vinha acompanhada por três borzóis.

– Os russos contam com muito orgulho que os borzóis são os cachorros dos czares e

dos poetas, porque Ivan, o Terrível, Pedro, o Grande, Nicolau II, Puchkin e Turguéniev

tiveram galgos desses. Mas o maior criador de borzóis foi o grão-duque Nicolau, que

chegou a ter vários canis… Depois da Revolução, os borzóis quase desapareceram mas

agora são os cachorros da nomenclatura, como eles dizem – fez um gesto apontando para

as alturas. – Um soviético comum não tem como alimentar esses animais, embora, na

verdade, comam muito pouco para o seu tamanho. O verdadeiro problema é que precisam

de muito espaço… Se não fizerem exercício, sentem-se muito mal.

Naquela tarde, finalmente, o homem satisfez uma das interrogações que me perseguiam:

disse que era espanhol, mas que vivera muitos anos em Moscou, desde o fim da guerra civil

(espanhola evidentemente), na qual tinha lutado no lado republicano, evidentemente

também. Há três anos que vivia em Cuba, sobretudo porque a mulher, mexicana, nunca se

adaptara à União Soviética: o frio e o temperamento dos russos enlouqueciam-na

(punham-na mais louca do que já é, disse textualmente).

Quando nos despedimos, eu sabia também que o homem se chamava Jaime López e que

ficara satisfeito por me encontrar novamente. Tal como na outra vez, vi-o afastar-se

acompanhado pelo negro alto e magro. Então, levado pela curiosidade, esperei uns

minutos e fui até a estrada. Ao longe vi o homem, o negro e os cachorros atravessarem o

estacionamento deserto e aproximarem-se de um Volga branco, tipo pick-up, por cuja

porta traseira entraram Ix e Dax. O carro, conduzido pelo negro, dirigiu-se para a

estrada e afastou-se em direção a Havana.

Ao longo do mês de abril e durante as primeiras semanas de maio, López – como pedia

para ser chamado – e eu tivemos vários encontros na praia, quase sempre breves. Por mais

que pense, na verdade ainda não consigo explicar o meu interesse persistente por aquele

personagem, que quase não falava de si próprio e também não parecia muito interessado

em mim ou na realidade do país onde agora vivia, apesar de, conforme me contou, sua mãe

ter nascido em Havana, quando a ilha era ainda uma colônia espanhola. No entanto,

quando o assunto dos cachorros ou da sua remota relação familiar com Cuba se esgotava

– e esgotava-se em cada encontro com maior rapidez –, as conversas podiam roçar temas

que me proporcionavam alguma informação sobre aquele reservado “homem que amava os



cachorros”.

Um dos primeiros dados que López me revelou foi que no seu trabalho haviam lhe

designado um motorista (o negro alto, magro e silencioso que aparecia e se esfumava por

entre as casuarinas) não por ser tão importante que necessitasse disso, mas por sofrer

enjoos frequentes que já tinham provocado dois acidentes de trânsito, felizmente sem

importância. Disse-me ainda que estava há alguns meses fazendo exames médicos, cada vez

mais complicados. Ainda que tivessem concluído que não sofria de nenhum problema

neurológico nem auditivo que pudesse ocasionar aquelas vertigens, a verdade é que elas

cada vez o incomodavam com maior insistência e intensidade. Acabei também por saber que

tinha dois filhos: um rapaz, mais ou menos da minha idade, que queria estudar para ser

capitão de navios mercantes, e uma menina, sete anos mais nova, que era a luz dos seus

olhos, disse, com sua propensão para as frases feitas. Durante algumas temporadas, vivia

também com eles um sobrinho da mulher, que era quase um filho e tinha ficado órfão

muito novo.

Quando lhe perguntei que trabalho tinha em Cuba para ter um carro novo e a

possibilidade de um motorista, Jaime López disse-me apenas ser assessor de um Ministério e

mudou imediatamente de assunto. E, quando quis saber onde vivia, evitou a resposta e

disse “do outro lado do rio”, uma direção imprecisa que nenhum havanês teria dado,

porque o infecto rio Almendares há anos não era referência para ninguém.

Com o despontar de maio e a elevação da temperatura, a praia começou a ter mais

visitantes e tornou-se evidente que López e seus cachorros teriam de procurar outro

cenário para seus passeios. Nessa altura eu tinha perdido quase todo o interesse por

aquele espanhol impenetrável, filho de uma mãe cubana de quem não me contava nada

(“Não gosto de falar dela”, disse-me, quase que literalmente), que tinha lutado numa

guerra de que não falava (“É dolorido lembrar dela”, idem), vivido numa Moscou acerca

da qual não tinha opinião e que trabalhava e residia em Cuba em locais imprecisos

marcados por um rio célebre noutros tempos e preterido na atualidade. Por isso, quando

o homem que amava os cachorros desapareceu, não senti a falta dele, e, se não fosse pelos

dois borzóis de que me lembrava com alguma frequência, a imagem de Jaime López talvez

tivesse se desvanecido para sempre da minha memória, tal como o rio Almendares e tantos

outros personagens e lugares familiares que foram desaparecendo da memória

enfraquecida dos havaneses.

Aquele verão de 1977 foi o do meu casamento intempestivo com Raquelita e, passadas

algumas semanas, o da lamentável revelação da homossexualidade de meu irmão William.

A decisão de casar-me com Raquelita surpreendeu meus amigos, sobretudo quando

souberam que não havia nenhuma gravidez envolvida. Arrebatou-me simplesmente uma

necessidade visceral de companhia, um desejo de fortificar mais meu refúgio pessoal, e ela

aceitou a proposta porque – eu saberia passados alguns anos, quando ela decidiu me

deixar e, além disso, me humilhar – estar casada facilitava muito as tentativas de um

familiar seu, muito bem colocado (a nomenclatura), que, com algumas artimanhas, se



encarregaria de livrá-la do serviço social, absolutamente inapelável e ideologicamente

fortificante para o restante dos graduados. O casamento celebrou-se de maneira muito

pouco convencional, porque levamos o tabelião até a casa dos pais de Raquelita, em Alta

Habana, e, apesar de ter sido meu amigo Dany o responsável por me apresentar a minha

iminente mulher, por razões de antiguidade escolhi para testemunha o negro Frank,

recém-chegado (ele sim) do seu serviço social como médico em Moa, a cidade mineira, a

outra Sibéria cubana. A festa que se seguiu foi organizada na nova onda pobre-proletária

que se estabelecera, com as cervejas vendidas aos recém-casados por um preço fixo e a

contribuição de comes e bebes dos amigos de ambos. Desfrutada a consabida lua de mel

num hotel de Havana, fomos viver na minha casa, em Víbora Park. Embora partilhássemos o

espaço com meus pais e meu irmão William, minha mulher e eu gozávamos da privacidade de

um cômodo com banheiro, ao qual acrescentaríamos pouco depois – para evitar os

inevitáveis atritos com minha mãe – uma pequena cozinha, ocupando uma parte do

terraço coberto.

O mundo calmo que eu tentava construir sofreu um abalo brutal apenas algumas

semanas depois do casamento. A verdade é que a homossexualidade de William, sete anos

mais novo do que eu, sempre fora, para mim e para os meus pais, uma realidade que tanto

combatíamos como nos recusávamos a ver e, evidentemente, coisa de que nunca se falava

em casa. William arrastava desde criança uma feminilidade retraída que pareceu submergir,

desaparecer mesmo, quando entrou na escola secundária. Meus pais tinham-no levado a

um psicólogo e consolaram-se pensando que, após dois anos de consultas, este tinha

conseguido o milagre de “curar” o rapaz com uma quantidade de hormônios injetáveis

tamanha que tivera o efeito colateral de lhe fazer crescer o pinto até dimensões

cavalares. Embora nos últimos anos minha relação com William tivesse se tornado

distante, até mesmo ríspida às vezes, suspeitei durante todos esses anos que a sua

homossexualidade estava apenas latente e um dia acordaria. Mas nunca imaginei que esse

despertar se transformaria num verdadeiro pesadelo que acabaria envolvendo todos

nós.

Pela relação estreita que seu caráter e destino têm com esta história, impõe-se um

pequeno comentário sobre meus pais. Na verdade foram duas pessoas tão normais que

dava pena: eram trabalhadores, davam-se bem, só aspiravam a que William e eu tivéssemos

uma boa vida e estudos universitários que eles nunca tinham alcançado. Ele era maçom e

ela, católica, e nunca esconderam sua filiação numa época em que quase todo mundo

preferia esconder e até renunciar a essas e outras veleidades pequeno-burguesas,

próprias de um passado em vias de superação socialista. Desde que faço uso da razão,

lembro-me de que os meus pais trataram de nos inculcar, a William e a mim, as convicções

de que sempre se deve enfrentar a verdade, de que só o trabalho faz crescer o homem e

de que, independentemente da conjuntura, o comportamento decente de um indivíduo

tem sempre as mesmas características (não matarás, não roubarás, não trairás etc.) e, mais

ainda, que contra estes três valores (verdade, trabalho e decência) nenhuma força do

mundo pode impor-se. Como se vê, meus pais eram crédulos incuráveis. Evidentemente,

naquele tempo eu não formulava nem entendia desse modo preciso aquele compêndio de

ética elementar maçônico-cristã nem pensava assim dos meus pais. Do que tenho certeza é



que aquela postura perante a vida inoculou sua influência na minha consciência e na do

meu irmão e que termos sido educados com aqueles preceitos não foi muito saudável numa

época em que o melhor talvez tivesse sido aprender desde o berço a prática das artes da

duplicidade e da dissimulação como forma de ascensão ou, pelo menos, como estratégia de

sobrevivência.

William era um tipo brilhante. Naquele verão terminara o primeiro ano da Escola de

Medicina com notas tão altas como incomuns para o período, o mais árduo da

licenciatura. Mas no início do segundo ano, em setembro, meu irmão e seu professor de

Anatomia, com quem mantinha relações íntimas desde o ano anterior, foram acusados por

outro professor de serem homossexuais, numa reunião do núcleo do Partido em que

militavam ambos os professores. Como de hábito, criou-se uma comissão disciplinar

composta por “todos os representantes”: Partido, Juventude Comunista, Sindicato,

Federação de Estudantes e, apesar da falta de provas ou mesmo de suspeita de terem

praticado na Escola as suas “aberrações”, como foram qualificadas, os dois foram

submetidos a entrevistas em que o professor negou enfaticamente qualquer deslize

homossexual. Mas William, depois de rejeitar durante semanas e com enorme veemência

aquela acusação, lançou mão de uma coragem que eu desconhecia, revoltou-se contra uma

clandestinidade desgastante e repressiva e disse que sim, que era homossexual, que desde

os treze anos agia como tal, ativa e passivamente, embora tenha se recusado a confessar

com quem tinha realizado semelhante atividade porque esse era um assunto privado que

só interessava a ele e a mais ninguém. Ainda que não tenha sido possível relacionar as

inclinações sexuais dos processados com suas atitudes como professor e estudante, apesar

de os resultados laborais e docentes de cada um serem notáveis, a sentença estava

decidida de antemão, e a comissão de representantes aplicou suas medidas: o professor

seria expulso indefinidamente do Partido e do sistema nacional de ensino, e William seria

afastado por dois anos da universidade, mas definitivamente dos estudos de Medicina.

Mais do que o ditame universitário, foi a vergonha que agrediu frontalmente os

preceitos morais de Antonio e Sara, meus pais, o que os levou a completar a condenação

do rapaz e a cometer aquilo que se transformaria no erro mais lamentável de suas vidas:

expulsaram William de casa, apesar dos meus protestos (sentira sempre muita pena do meu

irmão), insuficientes para chamá-los à razão. A família, até então unida, começou a

desintegrar-se, e a desgraça final do clã apontou no horizonte.

Sei que a história da queda de William – tal como muitos dos meus tombos – pode

parecer hoje exagerada, mas a verdade é que durante muitos anos foi comum a muita

gente. Naquele momento, movido por um sentimento de compaixão e empurrado por uma

Raquelita horrorizada com aquelas manifestações de homofobia e crueldade familiar,

procurei William por Havana inteira até conseguir encontrá-lo… na casa do antigo

professor. Lentamente, com toda a minha cautela e paciência, tentei construir uma

relação diferente com meu irmão e pouco tempo depois chegaria a substituir meu primitivo

sentimento de pena por uma justificada admiração, devido à forma como ele enfrentava a

sua condenação: lutando. (Exatamente o contrário do que eu teria feito, do que eu

tinha feito.) William aceitara a expulsão por dois anos da Escola de Medicina, mas exigia

o seu direito de continuar os estudos universitários, porque nenhum regulamento ou lei



o impediam. Enquanto isso, minha relação com meus pais deteriorara-se e, embora tenha

continuado a viver com eles, deixei que um muro de tensão e ressentimento se erguesse no

meio da casa de Víbora Park.

Foi no fim de outubro, no meio daquela crise familiar, ao mesmo tempo que as praias

voltavam a ficar despovoadas com a proximidade do sempre tímido outono-inverno

caribenho, que reencontrei o homem que amava os cachorros. Aconteceu no mesmo lugar

de sempre, com o cair da tarde e a sucessão habitual de presenças, incluindo a do negro

alto e magro. Naquele dia eu tinha ido jogar squash, estava acompanhado por Raquelita e

nem pensava na possibilidade de vê-lo, embora reconheça que me alegrei ao descobrir a

sua presença – e mais ainda a de seus galgos – na praia quase deserta. A primeira coisa que

me surpreendeu ao vê-los foi a evidência de que o homem tinha perdido vários quilos, de

que sua respiração tinha se tornado sonora e a cor da pele definitivamente doentia. Mas

compreendi que alguma coisa não estava bem naquele homem quando me dei conta de que,

sete meses depois do nosso primeiro encontro, sua mão direita continuava enfaixada,

como se cobrisse uma úlcera incurável.

Depois de lhe apresentar a minha mulher – disse “companheira”, soava mais moderno e

adequado – e de lhe perguntar pelos cachorros – Dax estava sofrendo crises de

irritação cada vez mais frequentes, e um veterinário aconselhara López a pensar inclusive

em sacrificá-lo, coisa que ele pusera imediatamente fora de questão –, contei-lhe

pormenores do nosso casamento e falei-lhe de um livro que tinham me dado para revisar

sobre os perigos da degeneração genética em cinco raças de cachorros de origens

bastante diversas e, casualmente, uma das raças estudadas era o borzói. Por fim, atrevi-me

a interrogá-lo sobre seus enjoos. López olhou-me por uns segundos e, pela primeira vez

desde que nos conhecêramos, sugeriu que nos sentássemos na areia.

– Os médicos continuam sem saber, mas cada vez estou mais fodido. Já quase nem

consigo passear com os meus cachorros pela praia, que é uma das coisas de que mais gosto.

Entro e saio das clínicas, tiram-me sangue de todo lado, observam-me por dentro e por

fora e nunca encontram nenhum sinal.

– Nesse caso é porque não tem nada. Nada de grave, pelo menos – disse Raquelita, com

sua lógica científica.

Ele olhou para ela e tive a sensação de que era como se descobrisse um minúsculo

inseto falante. Quase sorriu quando lhe disse:

– Sei que estou morrendo. Não sei de quê, mas alguma coisa está me matando.

– Não diga isso – disse-lhe.

– É preciso agarrar o touro pelos chifres – disse López, sorrindo e olhando para o

mar. Com gestos mecânicos, procurou um cigarro no bolso da camisa, que agora parecia

grande. Com gentileza, estendeu o maço na direção de Raquelita, mas ela recusou, com um

gesto um pouco brusco.

– Bom, para começar, não devia fumar – interveio Raquelita.

– A esta altura? Sabem qual é a única coisa que me alivia os enjoos? O café. Bebo litros

de café… e fumo.

Enquanto a tarde curta de outubro dava lugar à escuridão, antecipada naquela

altura do ano, o homem que amava os cachorros, com uma loquacidade inusitada,



confessou-nos que o mar o agradava tanto porque tinha nascido em Barcelona, diante

do Mediterrâneo: o mar, seu cheiro, sua cor, transformaram-se em suas obsessões. Se não

estivesse tão fodido e tivesse o dinheiro necessário, acrescentou, faria o impossível para

voltar para a Espanha, para Barcelona, porque desde que o filho da puta do Franco

tinha morrido quase todos os exilados puderam regressar. Embora não tenha entendido

muito bem se López podia voltar à Espanha ou não, se o problema era de saúde, de

dinheiro ou de outra índole, compadeci-me da sua desolação e do sentimento de que sua

morte se aproximava, longe do seu lugar de origem.

O homem acendeu outro cigarro e, observando Raquelita com uma mistura de sarcasmo

e ironia, disse:

– Depois de amanhã, vou para Paris… Vão me fazer uns testes de pulmão lá.

A reação de Raquelita foi imediata, ou melhor, incontrolável.

– Para Paris? – Perguntou-lhe, olhando para mim.

Naquela época – e nesta ainda, para a maior parte de nós –, Paris ficava em outro

mundo. Era um universo ao qual se podia viajar através dos livros, dos filmes de Truffaut,

Godard e Resnais e, ultimamente, sobretudo, graças a Cortázar e O jogo da amarelinha.

Mas que alguém de carne e osso dissesse em nossa frente que ia a Paris – à verdadeira Paris

– era tão estranho e misterioso como o salto de Alice através do espelho.

– Vai ficar muito tempo? – Quis saber minha mulher, ainda impressionada.

– Depende. Não mais de duas semanas. Nesta época Paris é horrível. Isso da beleza de

Paris no outono é conversa. Além do mais, não gosto de Paris.

– Não gosta? – Desta vez fui eu quem perguntou.

– Não, não gosto de Paris nem dos franceses – disse, esmagando o cigarro na areia,

enterrando-o quase com força. – Bom, já é noite – exclamou então o homem, como se só

naquele instante recuperasse a noção do tempo e do lugar onde estava. – Me ajuda? – E

estendeu um braço para cima.

Levantei e estendi-lhe a mão direita. López agarrou-a com a sua, ainda enfaixada, e

percebi que era a primeira vez que tinha um contato físico com aquele indivíduo. López

levantou-se, mas, ao soltar minha mão, suas pernas cambalearam, como se o chão tivesse se

movido, e eu atirei-me para a frente a fim de segurá-lo pelos braços. Nesse instante ouvi o

rosnado ameaçador dos galgos e mantive-me imóvel, mas sem largar López. Ele

compreendeu o que se passava e falou aos cachorros em catalão.

– Quiets, quiets!

Como que saído das sombras sem que eu me desse conta, o negro alto e magro surgiu ao

nosso lado.

– Eu o ajudo – disse o negro, e lentamente larguei o homem.

– Obrigado, rapaz – sussurrou López, e acrescentou, olhando para Raquelita: – Adeus,

jovem, felicidades – e quase sorriu. Apoiando-se no motorista, afastou-se custosamente

pela areia à procura da vereda asfaltada que passava entre as casuarinas da praia.

– Que homem estranho, Iván – disse-me então Raquelita.

– O que tem de estranho? Ser estrangeiro e estar doente? Dizer que Paris é uma

merda?

– Não. Tem algo obscuro que me assusta – comentou ela, e eu não consegui evitar um



sorriso. Algo obscuro?
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Sabia que tramavam alguma coisa e por isso decidiu fingir que dormia. Da cama rígida onde

tentava mitigar as dores do ataque de lombalgia e por entre a névoa da sua miopia,

distinguiu Serioja que, com passos silenciosos, entrava nos aposentos do Kremlin

transformados em apartamento da família desde que o governo se mudara para Moscou. O

rapaz trazia nos braços o que parecia ser uma caixa de sardinhas, com as ripas

branqueadas com cal. Uma tira de pano vermelho – Serioja confessaria ter cortado uma

bandeira, um dos poucos artigos acessíveis naqueles tempos – tentava formar um laço para

dar ao embrulho o aspecto de um presente. Da cama também conseguiu entrever,

espreitando pela porta, os rostos cúmplices de Natália, Liova, Nina e Zina, enquanto o

pequeno Serioja vinha na sua direção.

Naquele dia, Liev Davidovitch fazia 45 anos, e a Revolução de Outubro, o seu sétimo

aniversário. A mulher e os filhos decidiram dar-lhe o melhor presente que tinham ao seu

alcance, a lembrança que, sabiam bem, mais o agradaria. Por isso, quando o homenageado

finalmente se sentou, rodeado pela família, pôde adivinhar o que continha aquela

inquieta caixa de sardinhas: ao conseguir desfazer o laço, levantou a tampa e exagerou a

surpresa que sentia ao ver a bola de pelo branco e avermelhado que ergueu a cabeça para

ele.

Desde esse dia de 1924, Maya conquistara o seu coração, transformando-se na sua

cadela preferida. E quando, na primavera negra de 1933, colocou seu corpo na cova

aberta junto ao muro do cemitério de Büyükada, não pôde deixar de recordar os

momentos de alegria vividos com aquele animal que acabara por fazer parte da sua família

e que agora perdia, tal como acontecera com parte daquela família.

Tinham lutado durante dez dias para salvar sua vida. Mandaram vir da capital dois

veterinários, que partilharam o mesmo diagnóstico: o animal contraíra uma infecção

incurável em consequência de uma bactéria pulmonar. Apesar de tudo, Liev Davidovitch

tentou combater a doença com os remédios que os velhos judeus de Ianovska davam aos

seus cachorros e com aqueles que os pastores de Büyükada costumavam receitar aos seus.

Mas Maya apagou-se, e com isso acrescentou outro motivo de dor à tristeza doentia em

que o desterrado vivia. Por isso, embora nesses dias ele sofresse outro ataque de

lombalgia, insistiu em levar no colo o corpo de sua querida borzói até o lugar onde seria

enterrada. Receando que, depois de irem embora de Büyükada, os novos moradores da

casa profanassem sua tumba, tinha obtido o beneplácito dos aldeões para enterrá-la

junto do muro do cemitério. Kharálambos encarregou-se de abrir a cova, e o novo

secretário, Jean van Heijenoort, preparou uma pequena lápide de madeira. Ao colocá-la

na cova, Liev Davidovitch sentiu que se desprendia de uma parte boa da sua vida.



Coerente com seu estilo nas despedidas, atirou um punhado de terra sobre a capa persa

que servia de sudário ao cadáver e deu meia-volta, para se refugiar na solidão agora mais

patente e opressiva da casa de Büyükada.

Desde que recebera as notícias da morte de Zina e do triunfo de Hitler, Liev

Davidovitch sentia que o chão se abria sob seus pés e tentava concentrar suas

expectativas no resultado das negociações retomadas por seus amigos franceses e

encabeçadas por seu tradutor Maurice Parijanine e pelo clã Molinier, que voltavam a

mexer os pauzinhos na esperança de que o novo governo radical de Édouard Daladier

lhe concedesse asilo.

Embora Liev Davidovitch já estivesse à espera da ascensão nacional-socialista na

Alemanha e estivesse a par das pressões que amordaçavam os comunistas locais, insistira em

fazê-los ver que havia ainda uma última opção que não podiam deixar de aproveitar. A

coligação que levara Hitler ao poder era bastante heterogênea, e a esquerda e o centro

teriam de explorar essa fraqueza antes que o líder fascista consolidasse sua posição. Mas

os dias passavam sem que os comunistas lançassem sequer um gemido, como se seu próprio

destino não estivesse em jogo. Nunca esqueceria que a notícia do incêndio do Reichstag

alemão, na noite de 27 de fevereiro, lhe tinha chegado enquanto escrevia uma daquelas

missivas aos operários alemães. As informações, incompletas e contraditórias, revelavam

pelo menos uma certeza alarmante: Hitler decretara o estado de exceção e o

cumprimento da sua promessa de extirpar o bolchevismo pela raiz, na Alemanha e no

mundo…

As mensagens de Liova, repletas de incerteza quanto ao rumo dos acontecimentos,

depressa incluíram notícias que afetavam diretamente o exilado de Büyükada. A proibição

do Boletim e, quase de imediato, a retirada de suas obras de bibliotecas e livrarias, assim

como a queima pública de caixas completas da História da Revolução Russa, recém-editada,

eram um sinal claro de que a inquisição fascista os colocava, a ele e ao seu grupo, entre as

suas prioridades. Decidiu então que não era o momento de correr riscos e mandou Liova

sair de Berlim sem demora.

A indignação de Liev Davidovitch explodiu quando soube que o Executivo da

Internacional Comunista tinha emitido uma declaração vergonhosa de apoio ao Partido

alemão, qualificando sua estratégia política como irrepreensível e repetindo que a

vitória dos nazis era apenas uma conjuntura transitória, da qual as forças progressistas

sairiam vitoriosas. O mais preocupante era o fato de os domesticados alemães, tal como o

restante dos partidos filiados ao Comintern, terem acatado em silêncio aquele

documento, revelador de um suicídio político de consequências previsíveis. Como podiam

os comunistas submeter-se a uma manipulação tão grosseira? Não restaria nesses partidos

um pingo de responsabilidade que os pusesse em guarda diante de uma tragédia que

ameaçava sua sobrevivência e a paz na Europa? Se não aceitavam, no mínimo, a iminência do

perigo, escreveu à beira da fúria, seria necessário admitir que o stalinismo tinha

degradado tão irremediavelmente o movimento comunista que tentar reformá-lo se

revelava uma missão impossível. Uma das hesitações políticas mais lacerantes de Liev

Davidovitch caíra por terra nesse instante: impunha-se atirar tudo para a fogueira. Com

a dor que provoca renunciar a um filho que se desencaminhou até se transformar numa



pessoa irreconhecível, decidiu que chegara o momento de se separar daquela

Internacional e, talvez, o de criar uma nova que se opusesse ao fascismo com ações

concretas, e não só com palavras de ordem manipuladoras que escondiam segundas e

macabras intenções.

Apenas uma semana depois da morte de Maya, veio arrancá-lo do pântano da

depressão a esperada notícia de que o governo de Daladier lhe concedia asilo. Embora

soubesse desde o princípio até que ponto era limitada a hospitalidade que lhe ofereciam,

não hesitou em aceitar. De acordo com o visto emitido, estava autorizado a residir num

dos departamentos do sul, na condição de não ir a Paris, nem sequer de visita, e de se

submeter ao controle do Ministério do Interior. Mais do que um refugiado, voltaria a

ser um prisioneiro, só que agora estaria num dos corredores centrais, e não numa cela de

isolamento. E era a partir daí que pretendia agir.

Na manhã em que a comitiva de secretárias, guarda-costas, pescadores e policiais foi

até o cais onde a bagagem já estava à espera, Natália e Liev Davidovitch permaneceram

alguns minutos diante daquela que fora a sua casa. Queriam dizer adeus a Prínkipo, onde

ele tinha terminado a sua autobiografia e escrito a História da Revolução, onde tinha

deixado de ser soviético e chorado a morte de uma filha; e onde, no meio do maior

desamparo, tinha decidido que a sua luta não acabara e que outros objetivos exigiam-no

vivo, para fustigar o poder mais impiedoso que um homem sozinho decidira enfrentar, sem

recursos e cada vez mais vergado pelos anos. O bondoso Kharálambos, que os observava

em silêncio da vereda, deve ter se interrogado se seria verdade que aquele homem

solitário fora um dia um líder explosivo, capaz de arrastar multidões para uma revolução.

Ninguém diria, deve ter concluído, vendo-o trancar a cancela do jardim e inclinar-se

para apanhar algumas flores silvestres do terreno onde quatro anos antes tinha

proibido que se semeasse um roseiral. Quando se aproximaram dele, Kharálambos sorriu,

com os olhos úmidos, e aceitou as flores que lhe estendeu o deportado. Sem dizer uma

palavra, Liev Davidovitch ergueu o olhar na direção dos pinheiros atrás dos quais se

escondiam os muros brancos do cemitério das ilhas dos príncipes desterrados.

Nove dias depois, sem que o júbilo esperado o tivesse recompensado, Liev Davidovitch,

Natália e Liova chegavam a Les Embruns, a moradia que Raymond Molinier alugara para

eles nos arredores de Saint-Palais, no Midi francês. A chegada do antigo comissário da

Guerra à casa não foi, exatamente, a mais digna: tremia de febre, achava que o latejar nas

têmporas lhe destroçaria o crânio e sentia que a sua cintura se partia devido à ferroada

de uma dor decidida a encontrar o grau mais elevado do suplício. Por isso, ao transpor o

umbral, deixara-se cair num divã, aceitando imediatamente os calmantes e soníferos que

Natália Sedova lhe dera.

Assim que zarparam de Istambul tivera uma crise de lombalgia, acompanhada por um

acesso de malária. Durante toda a travessia, Liev Davidovitch permaneceu no camarote,

recusando-se inclusive a falar com os jornalistas que esperavam por ele em Pireu, atraídos

pelos rumores do seu regresso iminente à União Soviética, depois de se reunir na França



com o novo comissário de Negócios Estrangeiros de Stalin. Quando avistaram Marselha,

onde também o esperavam dezenas de jornalistas, policiais e manifestantes que se

opunham à sua presença em solo francês, a mulher surpreendeu-o com a notícia de que

Liova e Molinier tinham vindo do porto num rebocador para evitar o encontro com uma

multidão que podia aborrecer as autoridades. Ver o filho novamente, depois de uma

separação tensa, e ouvi-lo dizer que dentro de dois dias Jeanne viria de Paris trazendo-

lhe Sieva proporcionaram-lhe uma alegria capaz de mitigar suas dores. Soube então que

Molinier tinha tudo preparado para desembarcarem em Cassis, fazendo de lá o percurso

de carro até Saint-Palais. Mas aquele trajeto de quase duas horas por estradas estreitas

acabou com a resistência física do recém-chegado.

Os comprimidos começavam a fazer efeito quando Liev Davidovitch ouviu vozes que o

arrancaram daquela agradável letargia. Confessaria a Natália Sedova que inicialmente

julgou que estivesse sonhando. No sonho alguém gritava: Fogo! Fogo! Mas teve lucidez

suficiente para menosprezar aquele pesadelo, decidido a devolvê-lo às noites de

incêndios de Büyükada e de Kadiköy. Só ao sentir que o puxavam pelo braço é que

conseguiu abrir os olhos e ver a expressão de terror no rosto de Liova. Entendeu então

que a realidade superava os desvarios da febre e, apoiando-se no filho, conseguiu ir até o

jardim, que a fumaça cobria, e teve a sensação de ter trazido o inferno consigo. Merda!,

pensou, deixando-se cair na relva, onde acabou por saber que o fogo (provocado, ao que

parece, pela faísca de um trem caída na erva seca) só afetara a sebe e a casinha de madeira

do quintal.

Liova e Molinier tinham pressa em conversar com Liev Davidovitch, uma vez que

dentro de um mês devia realizar-se em Paris a assembleia inaugural da IV Internacional

Comunista planejada pelo exilado. No entanto, impedidos por Natália Sedova, os homens

tiveram de dominar a impaciência e dar uns dias de paz ao doente. A tão desejada chegada

de Sieva também não pôde ser festejada como devia por causa das febres que o assediavam;

mesmo assim, pediu a Natália que o deixasse conversar com o menino, porque queria ver

como ele estava e explicar-lhe por que motivo a sua querida Maya não viera com eles.

Quando a febre cedeu um pouco e as dores lombares, sobretudo, começaram a aplacar,

Liev Davidovitch deixou de dar ouvidos às proibições da mulher e reuniu-se com Liev

Sedov, Raymond Molinier e seu correligionário Max Shachtman, que o acompanhara

desde Prínkipo. O exilado sabia que o tempo não estava a seu favor e que as quatro

semanas que os separavam da reunião constitutiva de Paris os obrigavam a ser

extremamente eficientes, porque pressentia que jogava então a carta mais importante do

seu exílio. Sua principal preocupação era a capacidade de mobilização de Liova e Molinier,

que não só se encarregariam da organização do encontro como seriam sua voz,

impossibilitado que estava de viajar para Paris devido às condições do asilo. Ponderando

cada parecer de seus colaboradores, o velho revolucionário ouviu as suas opiniões e

imediatamente teve certeza de que a IV Internacional beirava o precipício, afetada pelas

suas próprias contradições e gerada numa época adversa, talvez com muita pressa.

Enquanto Liova apresentava um panorama tétrico (receio e dúvidas na Alemanha,

dispersão e rivalidades na França e na Bélgica, aventureirismo nos Estados Unidos),

Molinier confiava na autoridade do desterrado para superar as dúvidas de muitos



seguidores e na possibilidade de aproveitar o auge do fascismo para apelar à unidade.

Antes de regressar a Paris, Liova confessaria à mãe que, pela segunda vez na vida, tinha

sentido compaixão por Liev Davidovitch e chegou a se perguntar se valeria a pena

continuar lutando. Embora o pai não se desse por vencido, a verdade é que só o seu

orgulho, o seu otimismo histórico e o seu sentido de responsabilidade o levavam a

obstinar-se nos seus ideais. Ao fim de trinta anos de luta revolucionária, era evidente

que aquele homem tinha ficado sozinho, vendo como o mundo se desmoronava à sua

volta sob o peso da reação, dos totalitarismos, da mentira, da ameaça de uma guerra

devastadora.

Aquele otimismo no futuro e nas leis da história foi justamente o esteio que susteve

Liev Davidovitch durante as semanas em que, no divã, dedicou até quinze horas diárias à

redação das teses que se discutiriam em Paris. Sua percepção política, alterada pelos

acontecimentos dos últimos anos, permitia-lhe clarificar alguns de seus objetivos ao

lançar a convocatória para a fundação de uma nova Internacional, para a qual esperava

atrair os grupos trotskistas dispersos, os descontentes com a política seguida na

Alemanha pelos stalinistas e também alguns setores radicais, sempre difíceis de disciplinar.

Mas sua grande contradição continuava a ser a política que a reunião de partidos devia

assumir a respeito da União Soviética: lá a situação era diferente e, por ora, impunha-se

cautela, uma vez que a luta não tinha razões para atacar a essência do sistema se fosse

possível desmascarar e, chegada a altura, destronar a excrescência burocrática.

De qualquer forma, a tarefa não seria fácil. Stalin já ordenara aos “amigos da União

Soviética” que iniciassem uma campanha destinada a apoderar-se do monopólio do

antifascismo, pelo menos no plano verbal, uma vez que, no que se referia à ação, não

pareciam muito interessados em opor-se ao inimigo fundamental que tinha acabado de

brotar das cinzas alemãs. A nova campanha propagava o mito de que o sistema soviético

era a única escolha possível contra Hitler e contra a barbárie. Enquanto acusavam as

democracias de simpatizantes e mesmo de causadoras do fascismo, reduziam as opções

éticas e políticas a duas: de um lado, o horror, encarnado pelo fascismo, e, do outro, a

esperança e o bem, representados pelos comunistas encabeçados por Stalin. A armadilha

estava montada, e Liev Davidovitch começou a prever a queda no fosso da quase

totalidade das forças progressistas do Ocidente.

Durante as quatro semanas em que trabalhou na preparação da conferência, as dores

e a febre nunca o abandonaram. Natália tentou afastá-lo do trabalho várias vezes, mas

ele se recusou, prometendo-lhe que, passada a reunião, se submeteria ao regime que ela

determinasse. À beira do colapso, concluiu a redação dos documentos e despediu-se de

van Heijenoort, pedindo-lhe encarecidamente que esquecesse as ordens da mulher e o

mantivesse a par dos trabalhos.

A ansiedade depressa deu lugar ao desencanto perante um fiasco previsível. Os

partidos e grupos representados em Paris eram um reflexo da dispersão vivida pela

esquerda europeia e norte-americana, desalentadas com os fracassos e atemorizadas com

as pressões de Moscou. Mais do que uma corrente, seus seguidores formavam pequenas

capelas constituídas, na maioria, por dissidentes dos partidos comunistas, e retrocederam

assustados face a uma nova filiação que lhes exigia uma postura anti-stalinista definida e



uma prática filosófica essencialmente marxista, guiada pela doutrina da revolução

permanente como princípio ideológico. Liev Davidovitch pensou que talvez a energia

desenfreada de Molinier e a inexperiência de Liova tivessem se refletido na

impossibilidade de conseguir acordos estratégicos importantes e, por isso, ao saber que só

três dos partidos convocados aceitavam juntar-se a uma nova liga, aconselhou Liova a

desistir da fundação da Internacional, para salvar a honra, e a anunciar que o encontro

fora apenas uma conferência preliminar para a criação da futura organização.

Derrotado pelo cansaço e pela decepção, entregou o corpo às mãos de Natália, que

começou por confiná-lo a um quarto sem escrivaninha, proibindo a entrada de qualquer

visita, até mesmo de Liova. No entanto, seu pensamento continuou agitado e durante

vários dias refletiu sobre as razões do fracasso de Paris. Aquele fiasco demonstrava até

que ponto seu peso político diminuíra nos cinco anos de marginalização quase total,

embora tivesse de reconhecer que mais decisiva do que isso era a conjuntura política sob

a qual agora tinha de agir, tão diferente da de 1917: as posições revolucionárias estavam

retrocedendo e era utópico esperar por uma situação capaz de desencadear uma onda de

rebeldia que avançasse pela Europa e chegasse às portas de Moscou. Sem dúvida, a

propaganda das revoluções permanentes e a imagem de um líder subversor, tanto da

ordem moscovita como da capitalista, começavam a soar anacrônicas.

Semanas depois, quando as autoridades francesas tiraram algumas das restrições do

acordo de asilo (agora só o impediam de se radicar em Paris e no departamento do Sena),

Liev Davidovitch decidiu abandonar Saint-Palais e cortar a relação de dependência com

Raymond Molinier. Adaptando-se às suas finanças, optou por se fixar nos arredores de

Barbizon, a pequena povoação que Millet, Rousseau e outros paisagistas tinham tornado

célebre. Localizada no limite da floresta de Fontainebleau e a menos de duas horas de

Paris, Barbizon dava-lhe a vantagem de estar mais perto de seus seguidores, embora os

tenha obrigado a utilizar novamente um corpo de guarda-costas.

A casa era uma construção de dois pisos, do início do século, a que os donos tinham

chamado Ker Monique, separada da floresta por uma trilha de terra batida onde quase

não cabia um carro. Desde que se mudaram para aquele lugar, sempre perfumado com os

odores do bosque, sentiu que recuperava sua capacidade de trabalho e voltou a escrever

e a receber seus seguidores, junto dos quais desenvolvia um proselitismo político quase

individualizado. Daquela forma tentava evitar que se gerassem novas dissensões, como a

que acabara de ocorrer na Espanha, onde o grupo instigado por seu velho amigo Andreu

Nin tinha decidido criar um partido independente de qualquer Internacional, ou aquela

que na França fora protagonizada por lutadores como Simone Weil e Pierre Naville. O

mais lamentável foi descobrir quanto as ambições políticas de Molinier tinham

prejudicado a projetada Internacional, ambições capazes de semear o caos entre a

oposição francesa a ponto de serem necessários anos de trabalho, escreveu, para voltar

a unir a escassa centena de militantes que ainda o seguia.

Dedicou muitas tardes daquele inverno a passear com Natália pela domesticada



floresta de carvalhos e castanheiros que tinha sido reserva de caça dos monarcas

franceses, chegando mesmo a atravessá-la para visitarem o palácio real. Em algumas

noites, dispostos a usufruir de um pequeno luxo, iam comer carne de veado no vizinho

Auberge du Grand Veneur, mas ele dedicava quase sempre aquelas horas para se inteirar

das novidades da literatura francesa e, com prazer, leu alguns romances de Georges

Simenon, jovem belga que o entrevistara em Prínkipo; descobriu o avassalador Céline, de

Viagem ao fim da noite, capaz de fazer estremecer o vocabulário da literatura francesa; e

apreciou o Malraux épico de A condição humana, o romance que o escritor lhe oferecera

durante sua visita a Saint-Palais.

No entanto, o livro que verdadeiramente o agitou naquela temporada viera de

Moscou e servira para que ele constatasse mais uma vez por que Maiakovski optara por um

tiro no coração e, simultaneamente, para lhe revelar até que ponto um sistema

totalitário pode perverter o talento de um artista. O livro Belomorsko: Baltiyskiy Kanal

imeni Stalina (O canal batizado em homenagem a Stalin) tinha sido coordenado por

Maksim Gorki, que também escrevera o prólogo, e reunia textos de 35 escritores decididos

a justificar o injustificável. Desde o verão, quando se inaugurou o canal que ligava o mar

Branco ao mar Báltico, os “amigos da União Soviética” e a imprensa comunista europeia

tinham começado a entoar loas à grande obra da engenharia socialista e a qualificar de

inimigos da classe operária aqueles que só se interrogaram acerca da utilidade do

empreendimento. Mas a recompilação de textos de Gorki ultrapassava os limites da

abjeção. Já em seu vomitivo livro anterior, o romancista se dedicava a exaltar o empenho

humanista empreendido no lager de Solovski, onde, conforme proclamavam em Moscou –

e Gorki alegremente repetia –, o sistema penal soviético lutava, com temperaturas de

trinta graus negativos, por transformar lúmpenes e inimigos da Revolução em homens

socialmente úteis. E agora Kanal imeni Stalina propunha-se a santificar o horror,

documentando a prodigiosa transformação dos prisioneiros obrigados a trabalhar no

canal em modelos resplandecentes do Novo Homem Soviético. A imoralidade do livro era

tamanha que conseguiu surpreender Liev Davidovitch quando ele já se julgava imune a

esse tipo de sobressalto. Se os gazeteiros franceses podiam salvar a alma dizendo

desconhecer a verdade sobre o que acontecera na construção do canal e argumentando

que se limitaram a repetir o que lhes diziam de Moscou, aqueles escritores soviéticos não

podiam deixar de conhecer o horror em que tinham vivido os 200 mil prisioneiros

(camponeses inconformados, burocratas desonrados, opositores políticos, religiosos,

alcoólicos e até alguns escritores) obrigados, durante anos, a construir as comportas,

represas e diques de um canal que incluía 25 milhas de percurso cortadas em rocha viva, só

para que Stalin demonstrasse a supremacia da engenharia socialista que, certamente, ele

também dirigia. O número de mortos durante a execução da obra nunca poderia ser

calculado, mas qualquer soviético sabia que mais de 25 mil prisioneiros tinham perecido em

acidentes ou sido devorados pelo frio e pelo esgotamento. Todos sabiam, além disso, que

o fornecedor de mão de obra para o canal tinha sido o comissário do Povo para os

Assuntos Internos, o maníaco Genrikh Yagoda, e que por esse empenho Stalin lhe

atribuíra a Ordem de Lenin na cerimônia de inauguração da obra.

Liev Davidovitch sentiu-se abalado até o asco, lamentando a degradação moral de um



homem como Maksim Gorki, o mesmo Gorki que preferira exilar-se em 1921, ainda

convencido de que “Tudo o que disse sobre a selvageria dos bolcheviques, sobre a sua

falta de cultura, sobre a sua crueldade que beirava o sadismo, sobre a sua ignorância da

psicologia do povo russo, sobre o fato de estarem efetuando uma experiência asquerosa

com o povo e destruindo a classe trabalhadora, tudo isso e muito mais que disse sobre o

bolchevismo mantêm a sua força”. Que argumentos teria utilizado Stalin para conseguir

que um homem com essas ideias regressasse de seu cômodo exílio italiano? Que argumentos,

para submetê-lo à humilhação de assinar tais livros e converter-se em cúmplice de crimes

pavorosos contra a humanidade, a dignidade e a inteligência?

Com 1934 chegou a Barbizon um raio de esperança que manteria Liev Davidovitch em

suspenso durante semanas. Pelos escassos canais de informação que conservava, recebeu

de Moscou a notícia de que os rivais políticos de Stalin conspiravam, dispostos a utilizar

o XVII Congresso do Partido Bolchevique para travar a batalha decisiva pela sua

sobrevivência. Muitos dos militantes que, sem mencionar o nome de Trotski, continuavam

a apoiá-lo e a considerar o seu regresso uma necessidade, somados aos que antes mesmo já

tinham se oposto a Stalin e aos que, durante anos, tinham sido seus colaboradores para

mais tarde serem destituídos pelo líder, pensavam em utilizar o congresso para afastar o

georgiano do poder, através de uma votação na qual apostariam o seu futuro político. À

frente do grupo (heterogêneo, unido apenas pelo ódio ou temor a Stalin) havia velhos

bolcheviques de diversas tendências, entre eles os mais antigos camaradas de Lenin –

Zinoviev, Kamenev, Piatakov, o imprescindível Bukharin – e oposicionistas trotskistas

readmitidos depois de terem capitulado. O boato garantia que tinham fé em que fosse

eleito na votação Serguei Kirov, o jovem secretário do Partido em Leningrado, um homem

cuja história não estava manchada pelas lutas intestinas da década de 1920. Os relatórios

garantiam que Kirov, mesmo tendo recusado qualquer acordo com os opositores e

dizendo-se fiel ao secretário-geral, criticara os excessos coletivistas, industrialistas e

repressores de Stalin e, como comunista, estava disposto a aceitar a vontade do

congresso.

Com a experiência da sua destituição, Liev Davidovitch não podia deixar de imaginar

as artimanhas com que Stalin desarticularia a revolta em gestação, da qual não podia

deixar de estar a par. Sua habilidade para dividir, usar as pessoas, chantagear os mais

fracos, atemorizar com possíveis vinganças seus sequazes mais comprometidos e os

convertidos brilharia sem dúvida nesses dias. Por isso, quando na sessão de abertura do

congresso, iniciado em 26 de fevereiro, se ouviram as primeiras loas ao Plano Quinquenal,

foram anunciados os ambiciosos planos econômicos para o futuro e decidiu-se chamar

“Congresso dos Vencedores” ao conclave, ele teria apostado que os rivais do secretário-

geral perderiam o combate.

A derrota foi confirmada pelas resenhas do discurso de Bukharin, que se centrou na

condenação da posição política que ele próprio encabeçara, para depois reconhecer que

“o camarada Stalin tinha razão quando, ao aplicar brilhantemente a dialética marxista-



leninista, destruiu toda uma série de propostas teóricas daquela direita desleal, pelas

quais eu, acima de tudo, tenho uma parte de responsabilidade”. Perante aquela aceitação

tácita do fracasso, Liev Davidovitch não pôde deixar de se admirar com a valentia de

alguns militantes que ainda se atreveram a propor a conveniência de Stalin ser

exonerado do seu cargo e a necessidade de ventilar o ambiente político do país. A

votação contra Stalin, a que se juntaram muitos delegados, acabou por não se impor à

maioria atemorizada pelo fantasma da mudança, da perda de privilégios e de possíveis

vinganças… Tal como Piatakov fizera, agora Liev Davidovitch podia profetizar ao

próprio Piatakov, a Zinoviev, Kamenev, Bukharin e até a Kirov que Stalin os faria pagar

com sangue a ousadia e o desafio que lhe tinham lançado.

A temporada aprazível de Barbizon chegou ao fim com a primavera. A estranha detenção

de Rudolf Klement (tinha ultrapassado os limites de velocidade em sua pequena moto)

por uma polícia que, não tendo sido informada pela Sûreté, só agora “descobria” a

presença de Trotski na localidade, gerou uma virulenta campanha contra o governo,

liderada por comunistas e fascistas, que conseguiram mesmo tornar efetiva uma ordem de

deportação contra ele.

Receoso das represálias anunciadas pelos stalinistas e pelos cagoulards fascistas, Liev

Davidovitch e Natália abandonaram Barbizon à noite e, para dificultar sua identificação,

Liev Davidovitch cortou o bigode e a barba, mudou os óculos de armação redonda e

escapuliram para Paris, para discutir com Liova o que fazer.

O buraco escolhido para desaparecer em vida foi Chamonix, o povoado alpino

próximo das fronteiras suíça e italiana, de onde partiam as expedições de alpinistas em

direção ao Mont Blanc. Passadas poucas semanas, descobertos misteriosamente por um

jornalista, os Trotski foram obrigados pelo prefeito da região a pôr-se novamente em

marcha. Procurando um lugar perdido no mapa, Liev Davidovitch apontou a proa em

direção a Domène, um casario nas imediações de Grenoble, onde decidiu prescindir de

guarda-costas e secretários. Ali seria ninguém.

Até o fim da vida Liev Davidovitch lembraria de que, na manhã de 2 de dezembro de 1934,

fora até o quintal da casa de Domène, onde Natália estendia a roupa de cama recém-

lavada. A mulher, o cheiro de sabão e o perfume da manhã criavam um ambiente de paz que

lhe parecia definitivamente irreal diante do peso da notícia que acabara de ouvir no

rádio: Serguei Kirov tinha sido assassinado em seu gabinete do palácio Smolni de

Leningrado. Pela cabeça do desterrado sucediam-se as cenas da comoção que reinaria,

sem dúvida, na União Soviética e as suposições acerca do que aconteceria a partir

daquele momento que, tinha consciência disto, marcava um ponto sem volta.

As notícias falavam de detenções massivas e de investigações preliminares que

apontavam como autora intelectual do assassinato a oposição trotskista (onde tinha

militado, diziam, o tal Leonid Nikolaev, o executor), numa conspiração contra o governo



na qual estaria envolvido até o próprio cônsul letão da cidade – segundo eles, “agente”

de Trotski. Por isso, quando contou a Natália o que acontecera, a mulher fez a pergunta

que perseguiria o homem até o fim de seus dias:

– E Serioja?

Uma semana inteira de angústia terminou quando chegou a carta de Serioja, trazida

de Paris por Liova. Ao contrário de suas missivas anteriores, amáveis e pessoais, sempre

dirigidas à mãe, esta vinha repleta de gritos de alarme. A situação em Moscou tornara-se

caótica, as detenções não cessavam, todos viviam com medo de ser interrogados, e o

cientista apolítico considerava sua situação “mais grave do que se poderia pensar”. Ao

terminar de ler, Natália pôs-se a soluçar. O que aconteceria ao seu rapaz? A que se devia

a gravidade de sua situação? O que podia acontecer-lhe apenas por ser um Trotski? A

ansiedade por obter mais notícias de Serguei multiplicou-se a partir daí e deixou em

suspenso a vida dos pais, à espera de qualquer confirmação do seu destino.

O rumo que tomariam os acontecimentos começou a se clarear com a notícia de que,

no próprio dia 2 de dezembro, a GPU fuzilara mais umas cem pessoas, todas detidas antes

do assassinato de Kirov, enquanto inúmeros membros do Partido tinham sido

encarcerados. Muito mais luz lançou, no entanto, a série de artigos que Bukharin

escreveu para o Izvestia, no qual falava da ilegalidade de qualquer tipo de dissidência

dentro do país, ao mesmo tempo que repetia a afirmação de Stalin de que a oposição só

conduz à contrarrevolução e exemplificava aquela degradação com os casos de Zinoviev

e Kamenev, qualificando-os de “fascistas degenerados”. Por isso, quando em 23 de

dezembro soube que Zinoviev e Kamenev tinham sido presos, acusados de ser cúmplices

“morais” do atentado, já não teve dúvidas de que um vendaval de proporções

demolidoras se desencadeara. Por duas vezes Stalin tinha destituído aqueles velhos

bolcheviques, companheiros de Lenin; por duas vezes os readmitira no Partido,

devorando em cada uma das vezes bocados da sua estatura humana e política, até

transformá-los em sombras balbuciantes sem outro peso para além da lembrança de seus

nomes. Agora, no entanto, parecia ter chegado o momento da verdade para dois

fantasmas do passado que esmagaria com sanha, pois justamente a eles Stalin devia a sua

ascensão ao poder: se, quando da morte de Lenin, não tivessem se aliado ao limitado e

rude Stalin (assim o julgavam), todos eles empenhados em impedir o acesso de Liev

Davidovitch ao poder, a história soviética talvez tivesse sido diferente.

Liev Davidovitch recordou o olhar turvo de Zinoviev e o ar fugidio de Kamenev

(nunca compreendeu como pôde sua irmã mais nova, Olga, ter se casado com ele) quando

o acusaram de querer apoderar-se do poder. Eufóricos com o êxito que esperavam obter,

assumiram a liderança visível da ofensiva contra Liev Davidovitch e suas ideias, acusando-

o de ser um homem ansioso por protagonismo, capaz de se lançar a espalhar a revolução

em meia Europa enquanto punha em perigo o destino sagrado da União Soviética. Aquela

trágica dupla nunca lamentaria o suficiente a hora infausta em que aceitou a mão viscosa

do montanhês que, na outra, tinha o punhal escondido.

O silêncio de Serioja acompanhou os Trotski na passagem para um ano de 1935 que

começava com os piores augúrios. Na tarde de 31 de dezembro, apesar do frio que descia

das montanhas, o casal foi dar um passeio pelos campos vizinhos, para conseguir se afastar



do aparelho de rádio que transmitia de Moscou marchas patrióticas, versões de discursos

triunfalistas do Líder e notícias como a de que o assassino Nikolaev, a mulher, a sogra e

outros treze membros do Partido tinham sido executados, depois de terem admitido sua

proximidade com a oposição trotskista e a participação, direta ou indireta, na morte de

Kirov. Em certa altura da caminhada, Natália pediu-lhe que parasse e sentou-se sobre as

folhas, surpreendida pela fadiga. Ele observou-a e verificou como o sofrimento a

envelhecera com uma pressa traidora. No entanto, ela nunca se queixava do seu destino

e, quando ouvia o marido lamentar-se, empurrava-o para que retomasse o caminho. Liev

Davidovitch perguntou-lhe se sentia-se mal e ela respondeu que era um pouco de

cansaço, calando-se em seguida, como se tivesse imposto a si própria um voto de silêncio

que a impedisse de falar de suas angústias. Desesperar-se com a falta de notícias de Serioja

era de alguma forma admitir que também aquele filho podia ter sido devorado pela

violência arrebatadora desencadeada por uma revolução cujo princípio fundamental

tinha sido a paz.

A ansiedade foi diminuindo com os dias, mas durante semanas Liev Davidovitch vagueou

como um fantasma pela casa de Domène. Sua perturbação só se alterou quando chegou a

notícia de Moscou de que Zinoviev, Kamenev e os outros “responsáveis morais” pela morte

de Kirov tinham recebido penas entre cinco e dez anos de prisão. Quase de imediato

ficaram sabendo que Volkov e Nevelson, maridos das falecidas Zina e Nina, deportados

desde 1928, também tinham recebido novas condenações e que a sua ex-mulher, Alexandra

Sokolovskaia, apesar da idade, seria levada de Leningrado para a colônia de Tobolsk, tal

como Olga Kameneva, a mulher de Kamenev. Todas aquelas sanções tinham um lado

positivo, ao qual os Trotski se agarraram: se os oposicionistas reconhecidos e os outros

membros da família se limitavam a ser deportados e presos, Serguei devia estar vivo, mesmo

que tivesse sido detido. Mas por que não escrevia? Por que razão ninguém o mencionava?

Impondo-se ao ceticismo do marido, Natália redigiu uma carta aberta, dirigida à

opinião internacional, na qual afirmava sua convicção de que Serioja, cientista no

Instituto Tecnológico de Moscou, não tinha filiação política e pedia que suas atividades

fossem investigadas e seu destino, revelado. Pedia ainda a intercessão de personalidades

como Romain Rolland, André Gide, Bernard Shaw e vários líderes operários, porque

achava que a burocracia soviética não podia manter sua impunidade acima da opinião

pública, da intelectualidade de esquerda e da classe operária mundial.

Enquanto isso, as vozes que se erguiam contra ele tinham se tornado tão agressivas

que todos os dias Liev Davidovitch podia esperar ser vítima de um ato violento,

irracional ou premeditado. Por isso, depois de mandar vir de Paris seus guarda-costas,

voltou a concentrar as esperanças de asilo na vacilante Noruega, onde o Partido

Trabalhista acabara de vencer as eleições gerais. Em seu pedido, utilizava como

argumentos problemas de saúde, mas, sobretudo, de segurança pessoal e, tal como fizera

anteriormente com a França, reiterava o compromisso de não participar na política do

país.

Quando sentiu que o cerco das pressões stalinistas e fascistas estava prestes a apanhá-

lo (falava-se de enviá-lo para alguma colônia, possivelmente a Guiana), a porta dos

fundos voltou a se abrir com a chegada do visto norueguês. Ao contrário do que



acontecera há dois anos, quando tinha saído de Büyükada, nenhum traço de nostalgia o

acompanhou na apressada partida de Domène, onde vivera quase um ano sem guardar uma

lembrança feliz.

Acompanhados por Liova, foram até Paris, onde ainda tiveram de lutar para que lhes

fosse entregue um visto que não chegava, enquanto os franceses lhe exigiam que

abandonasse o país em 48 horas, pois tinha violado a restrição de viajar até a capital. No

momento de partir, Liev Davidovitch entregou a Liova uma carta para ser publicada no

Boletim. Nela, acusava os políticos da França democrática não só de terem jogado sujo

com ele, mas de o fazerem às custas da república, prestando-se a pactos com Moscou

enquanto o fascismo se espalhava pelo país. “Saio da França com um amor profundo por

seu povo e com uma fé inextinguível no futuro da classe operária. Mais cedo ou mais tarde

ela me oferecerá a hospitalidade que a burguesia me nega”, dizia no fim da carta, exibindo

seu habitual otimismo. Mas, enquanto atravessavam Paris, sentiu-se farto e pensou se não

seria uma ilusão o seu possível regresso a uma França proletária. Sem dúvida que sim. “O

socialismo cavou a própria cova e pressinto que aí irá apodrecer por muito tempo”,

escreveu.

A forma calorosa com que o jornalista norueguês Konrad Knudsen o recebeu em sua casa

foi como um prêmio de consolação após os meses de solidão, tensão e isolamento vividos

na França. O silêncio e a paz que encontrou no pequeno povoado de Vexhall eram tão

compactos que podiam ser tocados com as mãos, como uma cortina de veludo. No verão, o

entardecer costumava decorrer preguiçoso, como se o dia não quisesse ir embora,

enquanto o amanhecer parecia nascer já pronto por entre os ramos das árvores,

preparado para uma longa caminhada. Desde que chegara a Vexhall, adquirira o hábito

de se deliciar vendo aquelas alvoradas enquanto bebia seu café no quintal dos Knudsen e

respirava os perfumes do bosque.

Quando o receberam na Noruega, Liev Davidovitch chegou a abrigar a fantasia de que

ali talvez pudesse fugir das tensões que o perseguiram ao longo de quase sete anos de

deportação e exílio. Recém-chegado ao país, vira-se submetido aos insultos que, com a

mesma ênfase e palavras muito semelhantes, lhe lançaram a imprensa comunista e a fascista,

tentando transformá-lo num problema político para o governo de Oslo. Mas seus

anfitriões trabalhistas tinham abortado a campanha com declarações cortantes,

afirmando que o direito de asilo não podia ser letra morta numa nação democrática e

que o povo norueguês, e muito particularmente os operários, sentiam-se honrados com a

sua presença no país e não admitiriam quaisquer pressões de Moscou contra a

hospitalidade oferecida a um revolucionário cujo nome estava ligado ao de Lenin. Além

disso, para diminuir a tensão, vários ministros tinham lhe dado a certeza de que podia

considerar os seis meses do visto como uma formalidade. As exigências continuavam sendo

que não participasse nos assuntos internos e que estabelecesse sua residência fora de

Oslo. Por isso, e em face da dificuldade transitória de encontrar um local adequado, eles

próprios tinham pedido ao político e jornalista social-democrata Konrad Knudsen que o



hospedasse em Vexhall, um casario próximo de Hønefoss, a cinquenta quilômetros da

capital.

Liev Davidovitch recordaria para sempre de seus primeiros dias em Vexhall como

estranhos e confusos. Instalados num aposento amplo onde fora colocada uma magnífica

escrivaninha de mogno, Natália e ele tiveram de assumir o ritmo de uma casa habitada por

uma família numerosa, que na temporada estival desfrutava da liberdade de não cumprir

horários e da capacidade de aumentar ou diminuir sem aviso prévio. A ausência de guarda-

costas, desnecessários na opinião de Knudsen e dos trabalhistas, faziam-no olhar com

apreensão para a cancela aberta do jardim e pensar que a confiança dos noruegueses se

aventurava até limites que Stalin e os valentões da sua polícia secreta costumavam

desconhecer. Mas a adaptação mais importante à vida em Vexhall foi o acordo, entre

Knudsen e o seu hóspede, que batizaram como “pacto de não agressão”, segundo o qual

lhes era permitido falar de política, mas sempre sem questionar suas respectivas posições

de comunista e social-democrata.

Se o exilado ainda tinha dúvidas a respeito da hospitalidade norueguesa, estas

desapareceram quando o ministro da Justiça, Trygve Lie, foi visitá-lo, pela mão do próprio

Martin Tranmael, líder e fundador do Partido Trabalhista. A conversa, inicialmente

informal, transformou-se numa entrevista que Lie publicaria no Arbeiderbladet, o

principal jornal trabalhista, e na qual entrevistador e entrevistado deram as mãos

apesar de suas divergências políticas.

Passadas algumas semanas, embora a mente de Liev Davidovitch tenha sentido a

diminuição da tensão, seu corpo respondeu com um mal-estar generalizado que o

acompanharia durante meses. No entanto, fechava-se diariamente no quarto, decidido a

impor-se às cefaleias e às dores nas articulações, para retomar a biografia de Lenin, que,

com entusiasmo decrescente, lhe demandava o seu editor norte-americano, solitário na

exigência depois da retirada do editor alemão e do desinteresse dos franceses pela sua

obra. Mas uma notícia chegada de Moscou, no início daquele agosto de 1935, levou-o a

questionar se seus esforços deviam centrar-se na biografia do líder ou se o cinismo

imperante na União Soviética lhe exigia uma reflexão sobre o horror do presente e a

necessidade de revertê-lo. A edição do Pravda que tinha conseguido alarmá-lo recolhia

a crônica de outra daquelas festas no Kremlin em que Stalin, depois de distribuir

condecorações às dúzias, tinha feito o inevitável discurso. Dessa vez, sua intervenção

reduzira-se a um simples grito de vitória: “A vida melhorou, camaradas, a vida é mais

alegre! Brindemos pela vida e pelo socialismo!”. A experiência que lhe ensinara a avaliar os

movimentos daquele homem avisou-o de que aquela não podia ser uma frase casual, mas o

rugido de um leão disposto a uma caçada devastadora.

Durante meses, Liev Davidovitch avaliou cada ação, colocou cada peça em seu lugar e

tentou compreender os objetivos da política de distensão do Kremlin após o julgamento

efetuado no início de 1935 contra Zinoviev, Kamenev e companhia, com o qual tinham se

encerrado as investigações sobre o assassinato de Kirov. A partir dessa altura, as

detenções tinham diminuído e uma onda de otimismo oficial, constantemente reforçada

pela propaganda, começara a percorrer o país enquanto em Moscou se recebiam

trabalhadores destacados e representantes das diversas repúblicas, se ofereciam ágapes a



cientistas, esportistas e funcionários destacados e se reconheciam dirigentes do Partido

de todos os níveis. Depois da fome e da repressão dos últimos anos, Stalin tentava criar

um clima de segurança e difundir a ideia de que os tempos difíceis eram coisa do passado,

pois já viviam a era da prosperidade socialista. Mas, uma vez construída aquela miragem,

Liev Davidovitch sabia que chegaria o momento de dar o novo golpe que abalaria o país e

consolidaria um sistema no qual Stalin pudesse imperar, finalmente, sem vislumbre de

rivalidades.

Exceto pela notícia de que Serioja estava vivo, isolado em seu apartamento de Moscou,

nada de bom aconteceria durante as derradeiras semanas de novembro e as primeiras de

dezembro, quando seu organismo se declarou esgotado, a ponto de ter receado que o fim

se aproximasse daquela maneira vulgar: “Morto por esgotamento, que horror!”,

escreveria. No entanto, talvez a própria consciência de que podia morrer deixando

pendentes tantos projetos tenha operado o milagre de arrancá-lo da cama quase de um

dia para o outro, com as forças praticamente recuperadas. Apesar de sentir os músculos

entorpecidos, envolveu-o uma arrebatadora sensação de renascimento e por isso se

atreveu a aceitar o convite de Knudsen para participar numa excursão aos campos do

norte de Hønefoss, ideais para a prática do esqui naquela época. Em sua memória ficaria

como o acontecimento mais notável da expedição o dia em que, sobre os esquis, se

afundara na neve até as coxas, exigindo uma operação de resgate dirigida por Knudsen e

levada a cabo por Jean van Heijenoort e seu novo ajudante, o recém-chegado Erwin

Wolf.

Pouco depois, nas primeiras semanas de 1936, Liev Davidovitch recebeu uma carta capaz

de lhe revelar, melhor que toda a literatura de psicanálise, a noção mais dramática e

exata do que podia ser o medo e dos mecanismos humanos imprevisíveis que consegue

mobilizar. Escrevera-a seu velho adversário Fiodor Dan, exilado em Paris pouco tempo

depois do triunfo bolchevique. Conhecia Dan desde que, em 1903, fora um dos sociais-

democratas revolucionários que, no Congresso de Bruxelas, votara contra Lenin e, com

os restantes inconformados, dera origem ao menchevismo no interior do Partido.

Embora Dan tivesse sido um dos mencheviques que mais trabalhara para aproximar as

facções envolvidas na luta revolucionária, a fidelidade para com o seu grupo colocara-o

em 1917 numa corrente contrária à da revolução proletária, uma vez que defendia o

estabelecimento de um sistema parlamentar na Rússia, ao qual Liev Davidovitch tinha se

oposto nos meses anteriores à sublevação de outubro. Concretizada definitivamente a

vitória bolchevique, Dan tentou acordar uma aproximação e, mais tarde, teve a decência

de reconhecer a derrota e de se retirar em silêncio.

Depois de cumprimentá-lo e de desejar que estivesse bem de saúde, Dan explicava-lhe

que se atrevera a escrever-lhe, após tantos anos de afastamento físico e político, porque

um amigo comum, o doutor Le Savoureux, tinha insistido que lhe contasse um episódio que,

em muitos sentidos, tinha a ver com o passado e com o futuro previsível de Liev

Davidovitch.



Dan explicava que Bukharin, apesar da marginalização a que Stalin o fora reduzindo

depois de várias castrações, tinha sido enviado à Europa com a missão de comprar

documentos importantes de Marx e Engels que Stalin desejava acrescentar ao acervo do

antigo Instituto Marx-Engels-Lenin, recentemente enriquecido com a inclusão do seu

próprio nome. Bukharin, dispondo de muito dinheiro para a compra dos arquivos e para o

seu sustento, tinha estado em Viena, Copenhague, Amesterdam e Berlim antes de chegar a

Paris, para onde os sociais-democratas alemães que possuíam os documentos tinham

levado o grosso dos arquivos após a ascensão de Hitler ao poder. Bukharin devia

negociar em Paris com um antigo conhecido dos velhos lutadores russos, o menchevique

Boris Nikolaevski, também ele amigo do doutor Le Savoureux. Durante as conversas,

Bukharin mostrou-se reservado, nervoso, indeciso, como um homem submetido a uma

grande tensão, e, embora Nikolaevski o provocasse, foi impossível arrancar-lhe uma

opinião sobre o que se passava na União Soviética, sobre o assassinato de Kirov ou sobre a

prisão de Zinoviev e de Kamenev, que o próprio Bukharin pusera na berlinda com a sua

acusação pública de serem fascistas. “A princípio parecia-nos um homem com enorme

receio”, garantia Dan, que, por duas ou três vezes, acompanhado da mulher, tinha

chegado a vê-lo e a conversar com ele sobre os únicos assuntos que Bukharin se permitia:

os queijos franceses e a literatura gaulesa, sua amizade com Lenin e os documentos que

tinha de comprar. Só uma vez Dan conseguiu que comentasse a política de Stalin e, talvez

num momento de sinceridade, Bukharin confessou a enorme dor que lhe provocava a

forma como o secretário-geral estava demolindo o espírito da revolução. Para qualquer

conhecedor da política soviética, dizia Dan, teria parecido no mínimo curioso que Stalin

tivesse escolhido Bukharin para aquela operação, mais comercial que filosófica ou

histórica, pois o rumo das limpezas políticas no país sugeria que mais cedo ou mais tarde o

nervoso Bukharin, que já tinha ousado desafiar Stalin, seria uma vítima propícia. Mas a

maior surpresa da decisão de Stalin estava por vir: sem que Bukharin tivesse se atrevido

sequer a insinuá-lo, o sátrapa enviara a Paris a jovem Ana Lárina, mulher de Bukharin, em

adiantado estágio de gravidez. “Que jogada estranha era aquela? Por que razão Stalin

abria a porta para seu refém e lhe permitia desertar sem deixar para trás a mulher?

Preferiria ter Bukharin fora da União Soviética e não dentro do país, onde poderia

sempre destruí-lo com a mesma impunidade com que tinha expulsado Zinoviev e Kamenev

ou mandar matá-lo, como a Kirov? Tratava-se de uma jogada destinada a transformar

Bukharin num desertor e não num mártir?”, interrogava-se Dan, obrigando Liev

Davidovitch a refletir enquanto lia.

Algumas semanas depois, prosseguia Dan, Bukharin recebeu um recado de Stalin: devia

esquecer as negociações, os papéis de Marx e Engels já não o interessavam e exigia que

regressasse de imediato a Moscou. O doutor Le Savoreux estava presente quando

Bukharin recebeu a ordem e foi testemunha da lividez que invadiu o rosto daquele que

fora o menino-prodígio do bolchevismo, o teórico mais promissor da revolução. Le

Savoreux sugeriu-lhe que não regressasse. Aquela chamada imprevista só podia ter como

objetivo detê-lo e transformá-lo na vítima de alguma repressão. Nikolaevski foi da mesma

opinião e recordou a Bukharin que, se ficasse na Europa, podia tornar-se um segundo

Trotski, liderando conjuntamente uma oposição com maior oportunidade de destituir



Stalin. Mas Bukharin começou a preparar sua volta. Fazia-o em silêncio, automaticamente,

como um homem que de forma voluntária e consciente se dirige para o cadafalso. Le

Savoureux, num ataque de fúria, perguntou-lhe como era possível que alguém que tinha

lutado durante anos contra o czarismo e acompanhado Lenin nos dias mais negros da

luta aceitasse regressar como um cordeiro, para se submeter a um castigo certo. Nessa

altura Bukharin deu-lhe a mais demolidora das respostas: “Volto por medo”. Le Savoureux

pensou que não tinha entendido bem, que talvez o francês de Bukharin tivesse se

tornado menos claro devido ao nervosismo, mas depois de pensar melhor teve a certeza

de que ouvira perfeitamente: volto por medo. Le Savoureux disse-lhe que justamente por

isso não devia regressar, que no exílio era mais útil ao seu país e à revolução, e nessa

altura Bukharin ofereceu-lhe finalmente a totalidade do seu raciocínio: ele não era

feito da mesma madeira que Liev Davidovitch; Stalin sabia disso e, sobretudo, ele próprio

o sabia. Ele não conseguiria resistir às pressões que Trotski sofrera durante anos e não

estava disposto a viver como um pária, esperando que um dia qualquer lhe cravassem um

punhal nas costas. “Sei que mais cedo ou mais tarde Stalin vai acabar comigo; talvez me

mate, talvez não. Mas vou regressar para me agarrar à possibilidade de ele não achar

necessário me matar. Prefiro viver com essa esperança do que com o medo constante de

saber que estou condenado.”

Bukharin regressou a Moscou. Levou consigo Ana Lárina, grávida já de sete meses. Le

Savoureux foi despedir-se dele na Gare du Nord e depois encontrou-se com Nikolaevski e

Dan num restaurante russo do Quartier Latin onde costumavam jantar. A conversa,

evidentemente, girou em volta de Bukharin. “Nessa altura é que percebemos”, continuou

Dan, “que Stalin estivera jogando com ele o tempo todo, tal como o gato que finge estar

dormindo. Mas Stalin tinha apostado que não precisaria correr atrás da sua presa. Tinha

certeza de que o pobre rato, vencido pelo medo, regressaria para beijar as garras que,

quando o apetite do gato o exigisse, o rasgariam para depois devorá-lo. É impossível

conceber uma atitude mais sádica e doentia. Terrível é saber que o homem capaz de

praticá-la é o mesmo que dirige hoje o nosso país e a Revolução com que, de maneiras

diferentes mas com a mesma paixão, sonhamos eu e você, e com que sonharam Lenin e

tantos homens que Stalin está aniquilando e ainda aniquilará no futuro. E tenho

certeza de que entre os sacrificados no matadouro stalinista estará Bukharin, o qual

teve tanto medo que preferiu a certeza da morte ao risco de ter de mostrar coragem

para viver o dia a dia.”

Durante semanas, Liev Davidovitch lutou consigo mesmo para afastar de suas

preocupações a história tétrica que Fiodor Dan lhe contara. Mas a imagem de um

Bukharin lívido, tão diferente do jovem exultante e romântico que o recebera em Nova

York quando a França o expulsara em 1916, vinha-lhe à cabeça com demasiada frequência

e, passados meses, enquanto devorava os jornais e perseguia os noticiários radiofônicos

com que se informava sobre o processo iniciado em Moscou contra um grupo de velhos

camaradas, lembrava-se repetidamente da frase de Bukharin: “Volto por medo”. Liev

Davidovitch percebeu então a dimensão exata de até que ponto o país que tinha ajudado

a fundar se transformara num território dominado pelo medo. E, quando ouviu as

conclusões daquele julgamento que mais parecia uma farsa, teve a dolorosa certeza de



que, com a decisão de fuzilar alguns dos homens que tinham trabalhado para o triunfo

do bolchevismo, Stalin envenenava os últimos rescaldos da alma da revolução, e só seria

necessário sentar-se para ver chegar sua agonia, amanhã ou dentro de dez, vinte anos. A

certeza de que a inoculação era irreversível e fatal.

Desde sua chegada à Noruega, um ano antes, Liev Davidovitch costumava dizer a Knudsen

que, quando a saúde lho permitisse, gostaria de participar de uma pescaria. E falara-lhe

dos relaxantes passeios pelo mar de Mármara com seu amigo Kharálambos. Muitas coisas o

tinham impedido de cumprir esse desejo, até que, em 4 de agosto de 1936, entrou no carro

de seu anfitrião, que rumou a um dos fiordes do sul, onde havia uma pequena e desolada

ilha, ideal para a pesca, diziam. Ao saírem de Vexhall, Knudsen ficou com a impressão de

que um carro os seguia; tomou então um caminho vicinal e conseguiu deixar para trás os

perseguidores, que identificou como homens do partido fascista do chamado comandante

Quisling.

Ao chegarem ao fiorde, uma lancha a motor levou-os à ilhota, onde se viam várias

cabanas de madeira. A paisagem, agreste e calma, pareceu a Liev Davidovitch uma imagem da

Terra nos primeiros dias da criação, e imediatamente se sentiu em harmonia com a sua

grandeza desolada.

Na manhã seguinte, Liev Davidovitch levantou cedo apesar do frio, saiu da cabana e,

com uma caneca de café na mão, foi até o quebra-mar para ver o espetáculo do nascer do

sol justamente no desfiladeiro entre as montanhas. Absorto na contemplação,

sobressaltou-se quando Knudsen tocou seu ombro, dizendo que recebera uma mensagem

de Vexhall. Um grupo de homens vestidos de policiais, mas que eram, evidentemente,

membros do partido do comandante Quisling, tinha entrado em casa para revistar o

quarto de Liev Davidovitch. Os filhos e genros de Knudsen, percebendo que se tratava

de impostores, tinham dado o alarme e conseguido expulsá-los, sem poder evitar, no

entanto, que levassem alguns papéis. Segundo Knudsen, devia ter sido por isso que os

seguiram de carro, para terem a certeza de que saíam de Vexhall.

Quando soube que não tinha acontecido nada a nenhum dos familiares de Knudsen,

Liev Davidovitch deu pouca importância ao episódio. Se procuravam seus papéis na sua

ausência queria dizer que ele próprio não lhes interessava muito, pelo menos por ora.

Três dias depois, Knudsen, Natália e Liev Davidovitch viram pousar na ilha um pequeno

teco-teco e compreenderam que alguma coisa pouco habitual acontecia. O chefe da

polícia judiciária de Hønefoss deslocara-se até ali, enviado pelo ministro da Justiça,

Trygve Lie, para interrogar o exilado acerca dos papéis roubados. Queria saber se

naqueles documentos era feita alguma referência à política norueguesa e, quando ele

garantiu que em seus catorze meses de residência no país não tinha se imiscuído em seus

assuntos internos, o policial desejou-lhes uma boa tarde e regressou ao teco-teco. Mas

não puderam evitar que a visita os deixasse inquietos. Apesar da convicção de que

ninguém poderia acusá-lo de ter violado os seus compromissos, Liev Davidovitch pensou

que a preocupação do ministro devia ter algum outro motivo que naquele momento lhe



escapava.

No dia seguinte, enquanto tomavam o café da manhã, Knudsen ligou um rádio portátil

para ouvirem os noticiários de Oslo. Como Liev Davidovitch apenas começava a

compreender o norueguês, desinteressou-se da transmissão e foi até o quintal. Minutos

depois, com uma seriedade pétrea no rosto, Knudsen aproximou-se para lhe dizer que em

Moscou ocorriam coisas graves. Tinham acabado de anunciar que levariam Zinoviev,

Kamenev e outras catorze pessoas a julgamento, acusadas de conspirar contra o poder

soviético, de assassinar Kirov e organizar conspirações com a Gestapo para matar Stalin.

A procuradoria pedia penas de morte.

Liev Davidovitch olhou para o amigo, e a indignação fez com que sentisse vontade de

esbofeteá-lo. Regressaram à cabana e o exilado começou a procurar no rádio alguma

emissora que lhe provasse que aquela informação não passava de um macabro mal-

entendido. Passada uma hora, num noticiário alemão, a agência soviética ratificava o que

Knudsen ouvira e acrescentava que, nas alegações do Ministério Público, também se

acusava Liev Trotski de ser o líder e instigador da conspiração, organizada por um

centro trotskista-zinovievista a favor de uma potência estrangeira, e se denunciava que

Trotski utilizara a Noruega como base para enviar terroristas e assassinos para a União

Soviética. Liev Davidovitch soube de imediato que a mais sanguinária e devastadora onda

de terror tinha se desencadeado em Moscou e que os seus efeitos chegariam à distante

Vexhall, onde passara os dias mais aprazíveis do seu exílio.

Enquanto decorria o processo contra os dezesseis réus, cada vez que ouvia a voz

irascível do delegado do Ministério Público Vichinski, que, no seu papel de indignada

consciência do povo soviético, pedia ao tribunal o fuzilamento dos cachorros raivosos

levados a julgamento, Liev Davidovitch recordava aqueles tempos heroicos em que Lenin

e ele tinham entregado a Felix Dzerzhinski as rédeas de um mecanismo de repressão

revolucionária para que aplicasse, sem lei e sem quartel, um Terror Vermelho capaz de

salvar, a sangue e fogo, uma revolução balbuciante que mal se mantinha de pé. O terror

da Tcheka

[a]

 de Dzerzhinski foi o braço obscuro da Revolução, ímpio como devia – como

tinha de ser, diriam –, e aniquilou às centenas ou milhares os inimigos do povo, os

perdedores da luta de classes que se recusavam a ver o desaparecimento de sua forma de

vida e de sua cultura da injustiça. Eles, os vencedores, tinham administrado sem piedade a

derrota de seus adversários, e o Partido teve de funcionar como o instrumento da

história e da sua inevitável vingança massiva, embora impessoal. Tinha sido uma violência

impiedosa, certamente excessiva, mas necessária: a da classe vencedora sobre a vencida, a

disjuntiva do “nós ou eles”… Mas os homens que Stalin decidira matar naquele tétrico

mês de agosto de 1936 eram comunistas, companheiros de luta, e diante daquela filiação a

engrenagem da violência conduzida por Lenin e Liev Davidovitch sempre se detivera,

respeitadora do derradeiro limite. O terror stalinista, aperfeiçoado pelas perseguições

anteriores (camponeses, religiosos, a intelligentsia do país) parecia agora prestes a

ultrapassar um marco inviolável.



Liev Davidovitch quis crer que a farsa se deteria à beira do precipício: Stalin, com um

resto de prudência histórica, impediria a catástrofe e mostraria ao mundo sua

benevolência. Porque já não se tratava do desconhecido Blumkin, nem se assistiam aos

castigos posteriores às circunstâncias obscuras em que Kirov morrera. Vários dos

acusados tinham sido companheiros de Lenin e, durante décadas, resistiram às repressões

e deportações czaristas; sendo quem eram, tinham inclusive agradado Stalin e

representado um papel nada crível naquele roteiro arrepiante: assumiram a culpa pelos

crimes mais disparatados contra o Estado soviético e, sobretudo, admitiam que, da

Turquia, da França, da Noruega, as mãos tenebrosas de Trotski e de seu lugar-tenente

Liev Sedov tinham dirigido a conspiração urdida por um “centro trotskista-zinovievista”,

decidido a assassinar o camarada Stalin e a reinstaurar o capitalismo no heroico solo

soviético. Uma insultuosa falta de respeito pela inteligência emanava daquele absurdo

legal: o descaramento da representação que tinha lugar em Moscou exigiria aos

adoradores do dono da revolução uma nova espécie de fé ideológica e um novo tipo de

submissão capaz de superar a obediência política para se transformar em cumplicidade

criminosa.

Como todos os ditadores, Stalin seguia a velha tradição de acusar seus inimigos de

colaborarem com uma potência estrangeira e, no caso de Liev Davidovitch, repetia quase

os mesmos argumentos que o governo provisório de 1917 tinha lançado contra Lenin para

transformá-lo, com provas fabricadas pelos serviços secretos, em agente às ordens do

Império alemão com a missão de entregar a Rússia ao Kaiser. A missão de Trotski,

contextualizada, era oferecer a União Soviética ao Führer… O exilado se indagaria

depois como pudera ser tão crédulo a ponto de, por um momento, ter se sentido quase

tranquilo, ter inclusive se convencido de que seria impossível aos delegados do

Ministério Público apresentar provas que apoiassem aquelas acusações. Mais ainda: o fato

de nas primeiras alegações se falar de cinquenta detidos e de terem sido levados a

julgamento apenas dezesseis homens indicava claramente que estes tinham feito um

acordo e, em troca da sua própria incriminação, Stalin lhes pouparia a vida quando a

montagem da campanha anti-trotskista e de aniquilação da oposição tivesse atingido seus

objetivos propagandísticos.

Mas arvorando aquelas acusações inverosímeis, sem que fosse apresentada uma única

prova, o tribunal confirmou a pena de morte de Zinoviev, Kamenev, Smirnov, Evdokimov,

Mrachkovski, Bakaiev e outros sete acusados, entre eles o soldado Dreitser, aquele que

acompanhara Liev Davidovitch em sua saída de Alma-Ata e lhe permitira (teria sido esse o

seu delito?) levar seus papéis para o exílio. Nas conclusões do julgamento, Liev

Davidovitch ouviu também a previsível condenação que esperava: Liova e ele eram

culpados de preparar e dirigir pessoalmente – como agentes pagos pelo capitalismo,

primeiro, e pelo fascismo, depois – atos terroristas na União Soviética e ficavam sujeitos,

caso fossem apanhados em território soviético, à prisão imediata e julgamento pelo

Colégio Militar da Corte Suprema.

Quando ouviu pronunciarem aquelas sentenças, Liev Davidovitch sentiu que uma

enorme tristeza pelo destino da Revolução o envolvia, porque sabia que no Salão de

Colunas da Casa dos Sindicatos de Moscou, e sob uma bandeira que dizia “O tribunal do



proletariado é o protetor da Revolução”, a última fronteira havia sido ultrapassada.

Dentro e fora da União Soviética talvez muitos ingênuos e fanáticos tivessem acreditado

no que foi dito durante o processo. Mas as pessoas com um mínimo de inteligência teriam

de admitir que praticamente todas as palavras ditas ali eram falsas e que tal mentira

estava sendo utilizada para assassinar treze revolucionários. O julgamento e a execução

daqueles comunistas se transformaria, para todo o sempre, num exemplo único na história

da injustiça organizada e numa novidade na história da credibilidade. Significaria o

assassinato da verdadeira fé: o estertor da utopia. E também, o exilado estava ciente

disso, a preparação do ataque destinado a eliminar o maior Inimigo do Povo, o traidor e

terrorista Liev Davidovitch Trotski.

 

[a] Polícia secreta bolchevique. (N. E.)
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Aquelas semanas teimosamente primaveris e tão vertiginosas de março e abril de 1937

passariam para a memória de Ramón Mercader como um período obscuro, em que se

confundiram todas as suas perspectivas, mas do qual sairia abruptamente para encontrar

a claridade mais resplandecente: a da sua sólida convicção de que a impiedade era

necessária para alcançar a vitória.

Ao desaparecimento de África seguiu-se o de Kotov (ou teriam sido coincidentes?),

que, antes de ir embora, tinha deixado a Ramón algumas ordens que o confinavam ao

palácio do marquês de Villota, onde a dada altura seria contatado por um colega do

assessor que se apresentaria como Máximus. Seu estrito sentido de responsabilidade

obrigou-o a permanecer à espera, e ocupou seus momentos de ócio na companhia do jovem

Luis, com quem costumava jogar futebol, e, sempre que era viável, dando um pouco de

prazer àquela Lena Imbert de olhos tristes, com quem se fechava na estrebaria do

palácio, onde colocara um aquecedor e uma cama. Embora nos primeiros dias tenha

agradecido aquele parêntesis que lhe permitia recuperar-se das tensões, da fome e das

noites de insônia dos quatro meses que passara na frente de batalha, depressa se sentiu

acossado pela inatividade e começou a pensar se Caridad, depois da morte do jovem

Pablo, não teria recorrido às suas influências para subtraí-lo aos perigos da guerra e

levá-lo para aquela Barcelona onde, apesar das profecias de Kotov, tudo parecia

resumir-se a ofensas gritadas e compulsivas palavras de ordem, conspirações subterrâneas,

reuniões secretas e um ou outro fuzilamento, quanto mais sumário melhor, a que pareciam

bastante afeiçoados tanto os extremistas republicanos como os fascistas.

Em seu isolamento, Ramón não conseguia compreender claramente os acontecimentos

que se sucediam. Os jornais das diversas facções republicanas chegavam-lhe às mãos

fragmentados por uma censura rudimentar, que se contentava em tirar os textos e deixar

em branco os espaços antes ocupados pelos trabalhos condenados. Só os jornais

comunistas, livres da censura que o Partido se encarregava de exercer sobre a restante

imprensa, escapavam àquela orgia de mutilações e, independentemente do seu triunfalismo

primitivo, Ramón podia avaliar em seus editoriais as altas temperaturas que atingiam as

acusações, cada vez mais furibundas, lançadas contra os trotsko-fascistas do Poum, os

sindicalistas incontroláveis da CNT

[a]

 e os indisciplinados anarquistas da FAI

[b]

, capazes

de chegar ao extremo de retirar batalhões da frente devido a qualquer desacordo. Mas

o mais significativo para ele foi a insistência crescente em criticar a debilidade militar e

organizativa do chefe de governo e ministro da Guerra, Largo Caballero, e dos seus

homens de confiança. Aquela campanha dura em que se misturavam verdades e mentiras

confirmava-lhe as palavras de Kotov de que se encaminhavam para uma batalha frontal



contra as hordas de conciliadores e extremistas.

Caridad, a quem praticamente não vira durante duas semanas, sofreu uma recaída em

sua crise de angina que a manteve de cama por dois dias com o braço esquerdo dormente,

atormentada por aquela angustiante dor no tórax. Quando a mulher pôde descer até o

devastado jardim da mansão, Ramón deu um jeito de afastar a persistente Lena e ficar a

sós com ela. Estava inativo há muitos dias, sentia-se enganado pela mãe e por Kotov e

atreveu-se a dar-lhe um ultimato.

– Dentro de três dias volto para a frente – disse-lhe, mas Caridad quase nem moveu a

cabeça. – Toda essa história do silêncio e da responsabilidade é para me manterem aqui,

para me controlarem.

Caridad tirou do bolso do sobretudo um maço de cigarros, e a luta que travou

consigo própria deve ter sido agônica.

– Isso vai te matar – avisou, quando a viu tirar um cigarro.

– Quando me sinto assim, o que quero é morrer – disse ela, começando a desfazer o

cigarro com os dedos e levando o tabaco ao nariz para respirar seu aroma. Por fim, atirou

ao chão o cigarro trucidado e colocou outro nos lábios, sem acendê-lo. – Não me olhe

com essa cara, nem se atreva a sentir compaixão, não suporto isso. Odeio o meu corpo

quando ele não me obedece. E não me venha mais com essa asneira de ir para a frente…

Aqui estão acontecendo coisas que você nem imagina e, mais depressa do que parece, há

de chegar sua hora. Mas tudo a seu tempo, Ramón, tudo a seu tempo.

– Já sei de cor essa história do tempo, Caridad.

Ela sorriu, mas a dor no braço congelou sua alegria. Esperou alguns segundos até a

cãibra ardente diminuir.

– História? Vejamos… Você acreditou na história de que Buenaventura Durruti

morreu por conta de uma bala perdida?

Ramón olhou para a mãe e sentiu que não conseguia dizer nada.

– Você acha que podemos ganhar a guerra com um comandante anarquista que tem

mais prestígio que todos os chefes comunistas?

– Durruti lutava pela República – tentou argumentar Ramón.

– Durruti era um anarquista, e o seria por toda a vida. E você ouviu a história do

tradutor que desapareceu, um tal Robles?

– Era um espião, não era?

– Um lambe-botas infeliz. Foi o bode expiatório de uma briga interna entre os

assessores militares e os da segurança. Mas não o escolheram por acaso. Aquele Robles

sabia mais do que devia e podia se tornar perigoso. Não era um traidor: transformaram-

no num traidor.

– Quer dizer que o mataram sem ser um traidor?

– Sim, e daí? Sabe quantos foram executados, tanto de um lado quanto do outro,

nesses meses de guerra? – Caridad esperou pela resposta de Ramón.

– Muitos, acho eu.

– Quase 100 mil, Ramón. Enquanto avançam, os fascis fuzilam todos que consideram

simpatizantes da Frente Popular, e deste lado os anarquistas matam quem quer que, de

acordo com eles, seja um inimigo burguês. E você sabe por quê?



– É a guerra – foi o que lhe ocorreu dizer. – Os fascistas definiram essas regras do

jogo…

– É a necessidade. A dos fascistas, para não terem inimigos na retaguarda, e a dos

anarquistas, para continuarem a ser anarquistas. E nós não podemos permitir que a

guerra nos fuja das mãos. Nós também matamos gente e vamos ter de matar muito mais, e

você…

Ramón ergueu a mão para interrompê-la.

– Trouxeram-me aqui para matar gente?

– E que porra você fazia na frente, Ramón?

– É diferente, é a guerra.

– E dá-lhe a merda da guerra… Fazer com que o Partido imponha a sua política e que

os soviéticos continuem a apoiar-nos não é o mais importante para ganharmos esta

guerra? Limpar a retaguarda de inimigos e de espiões não é a guerra? Eliminar os quinta-

colunas em Madri não fazia parte da guerra?

– Em Paracuellos fuzilaram pessoas que não tinham nada a ver com a quinta-coluna, e

eu sei que tinha gente do Partido metida nisso.

– Quem garante que os mortos não eram sabotadores, você ou os da Falange?

Ramón baixou a cabeça e conteve a indignação. Na serra de Guadarrama, com uma

espingarda na mão e um punhado de companheiros, morrendo de frio e chiando de fome,

com os inimigos do outro lado da montanha, tudo era mais simples.

– Esta guerra em que você vai se meter é mais importante porque, se não a ganharmos,

não ganharemos a outra, e os camaradas que estão nas trincheiras vão cair como moscas

quando deixarem de chegar aviões, canhões, espingardas e granadas de Moscou. Ramón, o

destino da Espanha estará nas mãos de pessoas como você… Para que você tenha uma

ideia do que está acontecendo, esta noite irá comigo a La Pedrera. Há uma reunião

importante… Não preciso dizer que tudo o que for dito ali é secreto. Ali você não pode

falar, nem mesmo seu nome, está claro?

– África também vai?

– Por que não esquece um pouco essa mulher, Ramón?

Sob a sombra de Caridad, nessa noite Ramón entrou em La Pedrera sem que os guardas

o impedissem. Numa das salas do último andar, envoltos numa nuvem de fumaça, vários

homens discutiam e quase nem se alteraram com a chegada de Caridad e seu jovem

acompanhante. Ramón sentiu-se decepcionado por não ver África e, dentre os presentes,

só conseguiu reconhecer uma pessoa: Dolores Ibárruri, talvez a única que, nesse

momento, não fumava. Estava também um homem com cara de eslavo, que mais tarde

identificaria como o camarada Pedro, o húngaro que comandava os enviados do

Comintern. Sua atenção, no entanto, centrou-se num personagem vociferante, peludo e

corpulento, com uma cabeça grande, olhos saltados e lábios grossos que faziam barulho

ao descolar-se quando falava. Pela forma como se dirigia aos outros, adivinhava-se que

era um tipo irascível e, pelo que dizia, parecia daqueles que veem traidores em todos os

outros e consideram as negligências e incompetências perversas conspirações e

sabotagens inimigas. Em seu ouvido, Caridad disse-lhe que o homem era André Marty, e

Ramón percebeu imediatamente que presenciava algo importante: se naquele momento da



guerra Marty estava afastado do seu posto no comando das Brigadas Internacionais,

tinha de ser por um motivo de força maior. Graças à sua irmã Montse, que durante

algumas semanas trabalhara como secretária daquele dirigente do Comintern, Ramón

sabia que ele tinha fama de ser um déspota impiedoso, o que se comprovava naquela noite

pela repreensão repleta de insultos que desfiava. Marty acusava os dirigentes do Partido

de serem fracos e ineptos, pois, segundo dizia, o Comitê Central praticamente não

existia, e o trabalho do bureau político era terrivelmente primário e conciliador. Os

espanhóis, dizia, apontando para Ibárruri, tinham de crescer de uma vez e deixar de

permitir que Codovilla, só por ser um enviado do Comintern, agisse como se o Partido

fosse seu próprio quintal. Deviam ter vergonha de Codovilla utilizá-los como marionetes

– e olhava novamente para La Pasionaria, que baixava os olhos como um cachorro

enxotado – e de ter chegado ao extremo de escrever os discursos do secretário-geral

Pepe Díaz e da camarada Dolores Ibárruri só para criar a ilusão de que existia uma direção

dos comunistas espanhóis quando, na realidade, ela não existia nem decidia nada. A

situação já não permitia indecisões: ou se atiravam de cabeça ou esqueciam até a menor das

possibilidades de sucesso.

Indignado, Ramón mal conseguiu ouvir a conclusão do encontro: segundo Pedro, o

Partido devia incrementar sua campanha contra a forma como o governo dirigia a

questão militar e a política interna, exigir mais expurgos na direção militar e, sobretudo,

estar preparado para lançar uma ofensiva contra os sabotadores. Os comunistas tinham

de assegurar o êxito de uma operação capaz de lhes garantir o controle de uma

retaguarda limpa de trotskistas e anarquistas. A direção soviética esperava que dessa vez

os espanhóis soubessem desempenhar seu papel.

– É agora ou nunca – afirmava Pedro, quando Ramón, sem esperar por Caridad, fugiu

do local à procura do ar puro da rua, deserta àquela hora da noite.

Dois dias depois, Máximus apareceu em Bonanova. Cada uma das horas decorridas

entre aquela reunião reveladora e a chegada do enviado de Kotov que, finalmente,

poria Ramón em movimento tinham servido para consolidar uma ideia no jovem: os

assessores tinham razão quanto às suas exigências e impunha-se minar os alicerces da

facção republicana. Ele, pelo menos, se entregaria àquela missão de corpo e alma e

demonstraria, além disso, que um militante espanhol é capaz não só de obedecer, mas

também de pensar e agir, pois para o seu orgulho de comunista fora demasiado humilhante

ter de ouvir em silêncio, na sua própria terra, na sua própria guerra, um indivíduo

vociferante com cara de paranoico chamá-los de revolucionários sem iniciativa e gritar-

lhes as verdades na cara. Era necessário agir.

Máximus – que Ramón, depois de várias semanas de trabalho, chegaria a suspeitar ser

húngaro – acabou por se revelar um especialista na luta clandestina e na

desestabilização. Por ordens suas, Ramón integrou-se numa célula de ação de seis homens

(um dos chamados “grupos específicos”), todos espanhóis, de quem só Máximus parecia

saber a verdadeira identidade e a quem, devido à sua presumível admiração pelo mundo

romano, brindou com alcunhas de personagens latinos – Graco, César, Mário –,

qualificando-os de pretorianos. A partir daquele dia, Ramón passaria a chamar-se

Adriano. Foi o primeiro de muitos nomes que usou, e sentiu-se orgulhoso quando o



rebatizaram, sem ter ainda o menor vislumbre dos anos que viveria já não com outros

nomes, mas com outras peles.

Adriano lamentou que o tivessem encarregado de uma missão tão inócua como a de se

aproximar dos locais do Poum e demarcar a rotina dos seus dirigentes, especialmente as

de Andreu Nin. Embora Máximus os tivesse submetido a uma delicada compartimentação

informativa e ele ignorasse os pormenores das tarefas atribuídas aos outros pretorianos,

conseguiu saber, graças à loquacidade de seus compatriotas, que alguns deles participavam

de ações violentas e perigosas, conforme corroboravam os desaparecimentos misteriosos

– alguns suspeitosamente definitivos – de certos rivais políticos não muito notáveis mas

que sem dúvida incomodavam, que impunha afastar do jogo antes que este entrasse na

etapa crítica anunciada por Pedro. Por isso, ver-se limitado a percorrer as Ramblas, a

entrar nos hotéis onde se hospedavam alguns dos poumistas e seus simpatizantes e tentar

saber os pormenores das atividades cotidianas dos líderes do partido trotskista pareceu-

lhe algo que ofendia suas capacidades, sem desconfiar que o seu trabalho se tornaria

importante para as ações que se avizinhavam e que sua eficiência e habilidade camaleônica,

notadas por Máximus, seriam o aval que o colocaria no caminho de seu extraordinário

destino.

Adriano teve rapidamente a certeza de que, pelo bem da causa, Andreu Nin era um

homem que precisava morrer. Desde antes da guerra e do aumento violento das

rivalidades políticas entre os republicanos, o renegado Nin era um inimigo declarado dos

comunistas e tinha sido dos primeiros a qualificar como crimes (fazendo eco aos gritos de

Trotski) os julgamentos moscovitas de 1936 e do início daquele ano e em chamar de

cúmplices culpados os “amigos da União Soviética” que defenderam sua legalidade e

pertinência. Também tinha sido dos que apoiaram com maior paixão a necessidade da

revolução em paralelo com a guerra, a tese da luta total contra a república burguesa

(que, apesar de ser antiproletária, se mantinha com o apoio daqueles a que Nin chamava

conciliadores comunistas) e o seu desacordo com a ajuda soviética, como se para o

governo tivesse sido possível resistir sem ela. Mas o que tinha marcado de forma mais

definitiva a sua filiação foi a exigência, do seu posto de conseller no governo da

Generalitat e da sua liderança no Poum, de que a República oferecesse asilo ao traidor

Trotski, depois de a sua felonia ter sido corroborada nos julgamentos efetuados em

Moscou. Embora Companys, o presidente catalão, tivesse sido obrigado a afastar Nin de

seu gabinete, a prepotência do trotskista chegou a ponto de levá-lo a afirmar em público

que só matando todos os poumistas conseguiriam afastá-los da luta política. Adriano

pensaria que o melhor seria, sem dúvida, satisfazê-lo de uma vez, pelo menos a ele.

Adriano escolhera o Hotel Continental para uma de suas paradas habituais. Apesar da

escassez que assolava a cidade, ali ainda se podia beber um bom café e comprar um maço de

cigarros franceses. Vários membros do Poum hospedavam-se nele e no vizinho Hotel

Falcón, e o infiltrado verificou que, com a devida cautela, sua presença naqueles locais

podia passar a ser habitual e nada suspeita. Ao fim e ao cabo, os vários agentes secretos



que pululavam pelo edifício eram tão visíveis que ele sentia poder ser quase transparente

ou tomado, no máximo, como mais um arrivista.

Periodicamente, Adriano apresentava relatórios a Máximus, e ambos chegaram à

conclusão de que os poumistas estavam receosos com a escalada da imprensa comunista,

mas seus líderes não cogitavam retroceder nem tinham total consciência do abismo de

que se aproximavam. Entre os hóspedes e visitantes do hotel com quem conseguiu manter

conversas ocasionais, só um jornalista inglês, miliciano do Poum, comentou que nos

próximos dias alguma coisa de grave ia acontecer em Barcelona: podia sentir-se na tensão

que pairava no ar. O miliciano-jornalista, dispensado da frente de Huesca depois de ter

sido ferido, era um tipo alto, muito magro, com cara de cavalo, e exibia a cor enfermiça de

alguma doença que com certeza o corroía. Estava sempre acompanhado por sua minúscula

mulher e olhava para todos os lados, como se o vigiassem incessantemente atrás de

alguma coluna. Adriano apresentara-se com seu novo nome de guerra, e o inglês disse

chamar-se George Orwell e confessou-lhe que sentia mais receio num hotel de Barcelona

que numa trincheira gelada de Huesca.

– Está vendo aquele gordo que encurrala os estrangeiros para explicar-lhes que tudo

o que se passa aqui é uma conspiração anarco-trotskista? – Perguntou-lhe Orwell, e,

dissimuladamente, Adriano observou o personagem. – É um agente russo… É a primeira vez

que vejo alguém dedicado a contar mentiras de forma profissional e pública, com exceção

dos jornalistas e dos políticos, claro.

Muitos anos tiveram de passar para que Ramón soubesse quem era aquele homem. Em

1937, praticamente ninguém conhecia Orwell. Mas, quando leu alguns livros sobre o que

se passara em Barcelona e encontrou uma fotografia de John dos Passos, Ramón teria

jurado que, dias antes de tudo explodir, vira Orwell conversando com Dos Passos no

café do hotel. No entanto, durante aqueles encontros, Ramón e Orwell quase nunca

falavam de política: costumavam falar de cachorros. O inglês e a mulher, Eileen, adoravam

cachorros e tinham um borzói na Inglaterra. Através de Orwell, Ramón conheceu essa

raça de galgos, os mais elegantes e bonitos da Terra, segundo o jornalista.

O que mais agradou a Ramón naquela missão foi sentir-se tão camuflado sob a sua

própria pele que, sem pensar muito, era capaz de reagir como o despreocupado e simplório

Adriano. Descobriu que usar outro nome, vestir-se de forma diferente daquela que teria

considerado mais próxima de suas preferências e inventar uma vida anterior onde

predominavam a descrença na política e a rejeição de seus atores eram sensações que

começava, no fundo, a apreciar. Assim, a cada dia que passava sentia-se mais Adriano, era

mais Adriano, e até podia olhar para Ramón com certo distanciamento. Com alegria

descobriu que, sem África ao seu alcance, podia prescindir da família. Além disso, apesar do

seu espírito gregário e partidário, não tinha nenhum amigo a quem se sentisse unido. O

único norte a que se aferrava era a sua responsabilidade, que tratava de cumprir com

esmero. Por isso, no dia em que entregou a Máximus o resumo dos movimentos, dos locais

que frequentavam e dos gostos pessoais dos líderes do Poum, particularmente exaustivo

no caso de Andreu Nin, pensou que a felicitação recebida era um prêmio para Adriano e,

muito remotamente, para o Ramón Mercader que lhe emprestara o corpo.



Kotov parecia uma estátua abandonada num banco da Plaza de Cataluña. A primavera

alcançara seu apogeu e um sol morno banhava a cidade. O assessor, com o rosto

levemente erguido, recebia o calor como um lagarto guloso das radiações que o

vivificavam. Tinha até tirado o casaco e o lenço estampado que costumava trazer ao

pescoço e manteve-se imóvel ainda uns segundos quando Ramón se sentou ao seu lado.

– Que maravilha de país! – Acabou por dizer, sorrindo. – Eu viveria aqui toda a vida.

– Apesar dos espanhóis?

– Precisamente por vocês. De onde vim, as pessoas são como pedras. Vocês são flores.

Meu país cheira a arenque seco e lúpulo, este a azeite e vinho…

– Seus colegas dizem que somos primários e quase tontos.

– Não dê muita importância a esses lunáticos. Confundem a ideologia com o misticismo

e não passam de máquinas andantes. Pior: são fanáticos. Aqui se fazem de durões, mas devia

vê-los quando Moscou os chama… Na khui. Borram-se. Não olhe para eles como um

exemplo, não queira ser como eles. Você pode ser muito mais.

– O que Máximus lhe disse a meu respeito?

– Está satisfeito, e você sabe disso. Mas hoje você deixa de ser Adriano e volta a ser

Ramón, e como Ramón vai trabalhar comigo estes dias. Até que se decida outra coisa,

Adriano já não existe, Máximus nunca existiu, entendeu?

Ramón abanou a cabeça afirmativamente e tirou o cachecol. O calor subia-lhe do

peito.

– Aproveite, garoto, respire esta paz! Esprema cada momento aprazível. A luta é dura e

não nos oferece muitas ocasiões como esta… Está vendo a tranquilidade? Pode senti-la?

Ramón tinha pensado que se tratava de uma pergunta retórica, mas a insistência de

Kotov obrigou-o a olhar à sua volta e a responder.

– Sim, claro que sinto.

– E vê este edifício aqui em frente?

– A Telefônica? Como podia deixar de…?

O riso de Kotov interrompeu-o. O assessor baixou a cabeça e, pela primeira vez, olhou

diretamente para Ramón. Tinha as bochechas brilhantes, os olhos transparentes

semicerrados para se proteger da luz intensa.

– É um covil de quinta-colunas que estão preparando um golpe de Estado contra o

governo central – disse Kotov, e Ramón teve de ferver os neurônios para recuperar a

linha de raciocínio do assessor. – Antes que o façam, temos de eliminá-los como se fossem

baratas, como os inimigos que são… Estamos perdendo a guerra, Ramón. O que os fascistas

fizeram em Guernica não é um crime, é um aviso. Não haverá piedade, e parece que vocês

não percebem… Os anarquistas acham que a Telefônica lhes pertence porque, quando os

militares se revoltaram, eles entraram ali e disseram: é nossa. E o governo é tão mole que

não conseguiu expulsá-los… Quando houve o bombardeio de Guernica, chegaram a

recusar uma linha ao Presidente da República – Kotov voltou a sorrir como se aquela

história o divertisse. – Dentro de alguns dias não vai restar nada desta paz.

– O que vamos fazer?

Kotov manteve-se num silêncio demasiado prolongado para a curiosidade de Ramón.

– Os fascistas continuam ganhando terreno, e o anão do Franco tem agora o apoio de



todos os partidos de direita. Enquanto isso, os republicanos entretêm-se arracando os

olhos uns dos outros e cada um quer ser dono do seu pedaço… Não, não pode haver mais

contemplações. Se esses quinta-colunas derem um golpe de Estado, podem esquecer a

Espanha… Temos de fazer qualquer coisa definitiva, rapaz. Espero por você hoje às oito

na Plaza de la Universidad.

Kotov amarrou o lenço ao pescoço e agarrou o casaco. Ramón soube que não devia

interrogá-lo e viu-o se afastar, com um coxear mais evidente que das outras vezes. Do

banco contemplou, alguns metros abaixo, o início das Ramblas, vários sacos de areia que já

tinham sido uma barricada e as pessoas despreocupadas ou apressadas que passeavam,

vestidas à paisana ou com os uniformes com que cada facção tentava distinguir seus

efetivos. Ramón sentiu-se superior. Entre uma massa de marionetes, pertencia aos que

sabiam.

Às quinze para as oito, Ramón ocupou um banco na Plaza de la Universidad. Viu

desfilar pela Gran Vía, rumo à estação de Sants, vários caminhões cheios de recrutas das

milícias anarquistas da CNT, com seus estandartes ao vento. Imaginou que nessa mesma

noite partiriam para a frente e começou a compreender a estratégia de Kotov e do alto

comando dos assessores. Passada meia hora, quando a ansiedade começava a inquietá-lo,

sentiu um frio na barriga. Viu-a aproximar-se do outro lado da avenida e, entre os

milhões de seres que povoavam a Terra, aquela figura era a única que jamais confundiria.

África aproximou-se, e Ramón sentiu que perdia o controle que imaginava possuir.

Avançou até a beirada da rua e abraçou-a, quase com fúria.

– Mas onde caralho…?

– Vamos, estão esperando por nós.

A frieza de África cortou pela raiz a ansiedade de Ramón, que imediatamente

pressentiu alguma mudança. Enquanto avançavam em direção ao mercado, África

comentou que estivera em Valência, onde ficava agora a sede do governo, e que

regressara convocada por Pedro e Orlov, o próprio chefe dos assessores de espionagem,

que tinha transferido seu posto de comando para Barcelona. De Lenina não tinha

notícias recentes. Supunha que estivesse com seus pais, ainda nas montanhas de Las

Alpujarras, disse, encerrando o assunto. Perto do mercado, entraram num edifício e

subiram as escadas até o terceiro andar. A porta abriu-se sem que eles batessem e, no

aposento que devia fazer as vezes de sala, Ramón viu Kotov e outros cinco homens, dos

quais só reconheceu Graco. Dois permaneciam de pé, enquanto Kotov e o restante

estavam sentados sobre caixas. Nenhum deles cumprimentou-os.

Kotov foi preciso: tinham por missão capturar um homem, nem ele próprio sabia como

se chamava, mas se tratava de um anarquista que era necessário tirar de circulação. O

homem sairia por volta das dez de um bar situado a dois quarteirões dali, e poderiam

distingui-lo porque usava um cachecol vermelho e preto. “Você e você”, disse, apontando

para Ramón e para um homem moreno, de trinta e muitos anos, com pinta de andaluz,

“vestidos de mossos d’esquadra, vão detê-lo e levá-lo até um carro que ela”, apontou

para África, “vai lhes indicar.” Os outros três serviriam de apoio, em caso de alguma

eventualidade. Kotov insistiu no fato de tudo dever ser feito como uma detenção

rotineira, sem tiros nem gritaria. Os do carro se encarregariam de levar o homem até seu



destino. Depois deveriam se dispersar e esperar que ele ou um enviado seu os convocasse.

O ambiente de mistério e clandestinidade encheu Ramón de regozijo. Olhou para

África e sorriu-lhe porque, enquanto se enfiava na farda da polícia catalã, sentiu que sua

utilidade para a causa estava em ascensão. Aquela missão podia ser o princípio da sua

integração definitiva no mundo dos verdadeiramente iniciados, mas trabalhar com África

era um prêmio inesperado. Mais tarde não se lembraria se estava nervoso, conservaria na

memória apenas a sensação de responsabilidade que o acometeu e a atitude distante de

África.

A facilidade com que ocorreu a detenção, a transferência do homem para o carro e

sua partida (quando o ouviu protestar, Ramón percebeu que era italiano) encheram-no

de entusiasmo. Seria possível que tudo fosse tão fácil? Depois de se afastar alguns

quarteirões, Ramón tirou o casaco de mosso d’esquadra e jogou-o em uma lata de lixo.

Sentia-se eufórico, desejoso de fazer mais alguma coisa, e lamentou que a ordem de Kotov

fosse a dispersão imediata uma vez efetuada a operação. Ter África tão perto e perdê-la

assim rápido… Procurou uma das ruelas escuras que levavam ao Raval, com a bússola

atenta para a descoberta de alguma aventura mais calorosa que a insossa Lena Imbert.

Quando parou para acender um cigarro, sentiu-se gelar: o frio metálico de um cano de

revólver encostou em sua nuca. Durante alguns instantes sua mente ficou em branco, até

o olfato vir em seu socorro.

– Está desobedecendo as ordens – disse ele, sem se voltar. – Você é o único militante

que tem cheiro de violetas. Apanhamos o bonde para a Bonanova ou você ainda tem

aquele quartinho na Barceloneta?

África guardou o revólver e pôs-se a andar, obrigando Ramón a segui-la.

– Queria vê-lo porque sinto que tenho de ser sincera com você, Ramón – disse ela, e

ele captou em sua voz um tom que o alarmou.

– O que acontece?

África ajeitou o cabelo e disse:

– Não acontece nada, Ramón. Me esqueça.

– Do que você está falando? – E Ramón sentiu que tremia. Teria ouvido bem?

– Não voltarei a vê-lo…

– Mas…

Ramón parou e agarrou-a pelo braço, quase com violência. Ela deixou, mas cravou-lhe

um olhar que o gelou. Ramón largou-a.

– Nunca lhe prometi nada. Você não devia ter se apaixonado. O amor é um empecilho,

um luxo a que não podemos nos dar. Boa sorte, Ramón – disse ela, e, sem se voltar,

avançou pela rua, desaparecendo numa esquina e na escuridão.

Ramón, petrificado, sentiu que a comoção lhe afetava os músculos e o cérebro. Que

merda estava acontecendo? Por que razão África fazia isso? Obedecia a ordens do

Partido ou era uma decisão pessoal?

O homem dirigiu-se para a parte alta da cidade, sem que a inquietação o abandonasse.

Sentia-se diminuído, humilhado, e em sua cabeça começaram a cruzar-se sinais, evidências a

que até então não dera importância, atitudes que sob aquela nova luz adquiriam uma

dimensão reveladora. E naquela subida de lobo ferido até seu covil, Ramón prometeu a si



próprio que um dia África saberia quem ele era e do que era capaz…

A explosão que o jornalista inglês com cara de cavalo esperava e que Kotov lhe

anunciara com conhecimento de causa acabou por se verificar. A lenha seca do ódio e do

medo, que tanto abundava na Espanha, só precisou de um fósforo colocado com precisão

para que ardesse a pira onde, como Caridad diria muitas vezes, a República tinha se

purificado.

Graças às informações de que dispunha, a dramaturgia dos acontecimentos não

surpreendeu Ramón, embora suas consequências imprevisíveis tenham chegado a alarmá-lo.

No dia 3 de maio, a irrupção no edifício da Telefônica de um contingente da polícia,

dirigido pelo comissário da Ordem Pública Rodríguez Salas, portador da ordem dada pelo

conseller de Segurança Interna de desocupar o local e entregá-lo ao governo,

provocou a esperada recusa dos anarquistas e o seu entrincheiramento nos andares

superiores do edifício. Como também era de se esperar, imediatamente se iniciaram os

confrontos entre os corpos policiais da República e do governo catalão e os anarquistas

e sindicalistas da CNT, ao lado de quem se colocaram os trotskistas do Poum. A tensão

acumulada e o ódio enquistado explodiram, e Barcelona transformou-se num campo de

batalha.

Dias antes, vários contingentes de milicianos anarquistas, recusando-se a obedecer às

ordens do Estado-Maior, tinham abandonado a frente e, com suas armas, acantonaram-

se na cidade. As autoridades, prevendo possíveis confrontos, decidiram suspender até as

comemorações do 1

o

 de Maio, mas no dia 2 alguns membros do partido catalanista abriram

fogo contra um grupo de anarquistas e a tensão aumentou. A tentativa da polícia de

desocupar a Telefônica foi a gota d’água que provocou um alastramento tal de violência

que Ramón chegou a se perguntar se o governo, com o apoio dos socialistas e dos

comunistas, seria capaz de controlá-la e sair vitorioso.

Precisamente naquela manhã de 3 de maio, e contrariamente ao que esperava, Ramón

tinha recebido ordens para permanecer em Bonanova, independentemente do que

acontecesse, até que um homem de Kotov fosse buscá-lo. Logo de manhã, Caridad tinha

saído com Luis em seu invencível Ford, para deixar o rapaz nas boas mãos que o levariam

até o outro lado dos Pireneus. Ramón despediu-se de Luis com um mau pressentimento.

Antes que ele entrasse no carro, abraçou-o e pediu-lhe que se lembrasse sempre de que

era seu irmão e de que tudo o que fizera e faria no futuro seria para que jovens como ele

pudessem entrar no paraíso de um mundo sem explorados nem exploradores, de justiça e

prosperidade, um mundo sem ódio e sem medo.

Quando no meio da tarde se soube do incidente iniciado na Telefônica e da explosão

de violência fratricida que se seguiu, Ramón compreendeu que Caridad tomava aquelas

precauções porque nem sequer os do Partido tinham a certeza de conseguir controlar a

situação. Os anarquistas e poumistas, renitentes em entregar as armas, acusavam o

comunista Rodríguez Salas de tê-los provocado para gerar um confronto. Os comunistas,

por outro lado, acusavam seus rivais políticos de se revoltarem contra as instituições



oficiais, de entorpecerem o trabalho do governo central, de gerarem o caos e a

indisciplina e de, direta e indiretamente, planejarem um golpe de Estado que teria sido o

fim da República. O grosso dos ataques verbais centrou-se nos dirigentes do Poum,

catalogados como traidores, instigadores e até mesmo promotores do planejado golpe

trotsko-fascista em conivência com os falangistas. Diante dos fatos e das palavras, Ramón

compreendeu que tivera o privilégio de assistir ao arranque de um jogo político onde se

havia esbanjado uma capacidade de previsão e uma mestria tal para a exploração das

circunstâncias que não paravam de surpreendê-lo. Mas também pensou que, mais do que

nunca, o destino da República estava por um fio e era difícil prever quem seria o vencedor

do jogo.

Por várias vezes ficou tentado a descer até La Pedrera à procura do esquivo Kotov

para pedir que lhe revogasse a ordem de permanecer afastado. As horas do dia tornaram-

se intermináveis e à noite, quando Caridad regressou ao palácio da Bonanova com uma

espingarda a tiracolo, tranquilizou-o dizendo que, ainda que a Telefônica não tivesse

sido ocupada, sua queda era uma questão de horas e a operação tinha sido um êxito,

porque o levantamento demonstrara a felonia de libertários e trotskistas. Além disso,

estava confiante de que as escaramuças que ainda se verificavam seriam controladas

depressa, uma vez que vários dirigentes da CNT estavam atuando como mediadores para

acalmar os ânimos e fora anunciado que contingentes do exército se aproximavam, vindos

de Valência.

– O que não entendo é por que me mantêm aqui – lamentou-se Ramón, enquanto

Caridad acendia um dos seus cigarros e, entre cada tragada, engolia uns bocados de

botifarra, que ia molhando no vinho.

– Gente para matar quinta-colunas e traidores há de sobra. Kotov sabe, com certeza,

para que quer você.

– O que acha que vai acontecer agora?

– Não sei. Mas, quando acabarmos com os anarquistas e com os trotskistas, ficará

claro quem manda na Espanha republicana. Não podíamos continuar a lidar com

indisciplinados e traidores nem esperar tranquilamente que Largo Caballero fosse

embora. Neste momento, estamos pondo-o pra fora.

– E o que as pessoas vão dizer?

Caridad esmagou o cigarro e tirou outro do maço. Bebeu um longo gole de vinho para

limpar da boca os restos da botifarra.

– A Espanha inteira já sabe que os trotskistas do Poum, a Juventude Libertária e a

Federação Anarquista passaram dos limites. Revoltaram-se contra o governo e, numa

guerra, isso se chama traição. Há inclusive documentos que provam as ligações dos

trotskistas com Franco, mas Caballero não quer aceitá-los. Aqueles filhos da puta

passavam aos fascistas mapas e até os códigos de comunicação do exército.

– Alto lá… Você sabe que metade do que está dizendo é mentira.

– Tem certeza? Mas, mesmo que seja mentira, de qualquer forma vamos transformá-la

em verdade. E o que interessa é aquilo em que as pessoas acreditam.

Ramón concordou. Embora lhe custasse aceitar a mesquinhez daquela montagem,

reconhecia que o mais importante era ganhar a guerra e, para consegui-lo, impunham-se



limpezas como aquela. Caridad sorriu e acendeu outro cigarro.

– Você ainda tem muito que aprender, Ramón. Vamos confrontar os socialistas

radicais de Negrín e de Indalecio Prieto com os conciliadores de Largo. Ou melhor,

vamos servir de bandeja a cabeça de Largo para que eles se destruam entre si.

– Mas nem Prieto nem Negrín gostam muito de nós…

– Não terão outro remédio senão gostar. E, assim que substituírem Largo e nomearem

Negrín ou Prieto, acabaremos de uma vez por todas com o Poum. Se os socialistas querem

governar, terão de nos ajudar. Ou governam conosco, ou não governam. Vamos tirar

anarquistas e sindicalistas do caminho, e eles terão de nos agradecer por isso.

Ramón concordou e atreveu-se, finalmente, a fazer a pergunta que o mantinha

desesperado:

– E África anda metida em tudo isso?

Caridad bebeu dois goles de vinho.

– Não desgruda de Pedro. De modo que deve estar muito perto de tudo…

Ramón assentiu. Ciúme ou inveja? Talvez ambas as coisas, mais algumas gotas de

despeito…

– E qual o meu papel nisso tudo, Caridad?

– A seu tempo Kotov lhe dirá… Olha, Ramón, entre as muitas coisas que você tem de

aprender estão a ter paciência e a saber que não se atacam os inimigos quando estão de

pé, mas quando estão de joelhos. E atacam-se sem piedade, caralho!

Na manhã seguinte, depois de ver Caridad sair com o Ford, Ramón arriscou-se a

desobedecer às suas ordens. Sentia-se sufocado em Bonanova, onde quase não chegavam

os ecos dos tiros de artilharia, e desceu até a cidade, quase sem confessar a si próprio que

entre suas esperanças estava a de se encontrar com África. No caminho para o centro,

foi evitando as ruas em que tinham sido montadas as barricadas, de onde se davam tiros

esporádicos. Bondes e ônibus detidos cortavam o tráfego e por toda a parte se exibiam

bandeiras que revelavam a filiação política dos defensores de cada esquina: comunistas,

socialistas, anarquistas, poumistas, catalanistas, sindicalistas da CNT, tropas regulares,

milícias e polícia, num caleidoscópio centrífugo que convenceu o jovem da necessidade

daquela batida: nenhuma guerra podia ser ganha com uma retaguarda tão caótica e

dividida. A cidade inteira continuava em pé de guerra, e o largo da Plaza de Cataluña

parecia o pátio de um quartel. O edifício da Telefônica, onde os anarquistas da CNT

permaneciam entrincheirados, estava completamente cercado e na mira de várias peças de

artilharia. Os sitiadores, no entanto, pareciam tão confiantes que descansavam,

aproveitando a manhã quente de maio. Evitando o largo, dirigiu-se para as Ramblas.

Perto do Palácio de la Virreina e do Hotel Continental e, mais abaixo, do Falcón, o

calçadão estava completamente vazio; só ocasionalmente algum transeunte apressado se

arriscava a passar, agitando um lenço branco. Das imediações do mercado, viu que em

ambos os lados da rua havia homens entrincheirados nos terraços e calculou que os do

Continental eram milicianos e dirigentes do Poum. Atiravam de um lado e do outro, com

indiferença, e Ramón pensou que o destino dos sublevados estava decidido. Aquela

guerra de retaguarda mais parecia uma encenação que um verdadeiro confronto. Teve a

tentação de regressar à pele de Adriano e de entrar com ela nos locais do Poum, mas



compreendeu que essa indisciplina podia ser perigosa. A impiedade que jurara podia virar-

se contra ele se alguém o identificasse e denunciasse sua presença nos prédios dos

trotskistas sem ter sido enviado por um superior.

Dentro de poucos dias Ramón saberia até que ponto Kotov confiava em Caridad,

porque as previsões da mulher começaram a se verificar. Os confrontos esporádicos,

momentaneamente violentos, continuaram por alguns dias, fazendo aumentar o número

de mortos e de feridos, mas foram perdendo intensidade, como que se desgastando.

Vários líderes sindicalistas e anarquistas pediram aos seus companheiros a deposição das

armas, e, quando finalmente o grosso das tropas enviadas pelo governo chegou, os

rebeldes tinham reconhecido sua derrota, a cidade estava praticamente pacificada e a

maior parte dos pontos-chave, nas mãos dos homens escolhidos pelos assessores e pelo

Partido. A batalha travava-se agora no terreno verbal, numa troca contínua de

acusações em que os meios de propaganda comunistas, livres da censura, levavam a melhor

e difundiam a opinião de que os sindicalistas da CNT, os anarquistas e, em particular, os

poumistas tinham provocado aquele levantamento que cheirava tanto a golpe de Estado.

Ramón pensou que a vacilante Catalunha caía, finalmente, sob o domínio dos assessores

soviéticos e dos homens do Comintern enquanto, como nota final do êxito, começava

uma crise no governo e Largo Caballero esperneava com a corda no pescoço.

Os acontecimentos adquiriram uma velocidade vertiginosa quando a imprensa

comunista garantiu ter provas da colaboração dos trotskistas do Poum com os fascistas.

Falava-se de telegramas e até de mapas com movimentos de tropas passados para o bando

inimigo. Largo Caballero, acossado por todos os lados, ou talvez finalmente assumindo

sua incapacidade para resolver os problemas da guerra e da República, apresentou sua

demissão. Nessa altura, com o apoio dos comunistas e dos assessores, Negrín assumiu a

chefia do governo e, quase como primeira medida, anunciou a ilegalidade do Poum e a

intenção de julgar seus líderes.

Ramón, que se sentia aborrecido por não ter estado mais perto da ação, admirou-se

quando o ressuscitado Máximus apareceu para buscá-lo. Acompanhavam-no outros dois

homens que não conhecia, espanhóis obviamente, mas Máximus prescindiu de qualquer

tipo de apresentação. Em silêncio desceram até a cidade, verdadeiro campo de uma

batalha recente, com tropas nas praças, edifícios incendiados, vestígios de barricadas nas

esquinas. As pessoas voltavam a sair às ruas à procura de comida e não a encontravam, mas

agora retiravam-se silenciosamente, sob o olhar de guardas de assalto, mossos d’esquadra

e militares espalhados por toda a parte. Ramón teve a convicção de que a Espanha

republicana devia aproveitar aquela sacudidela, devia explorar e dirigir o ódio e o medo

ancestrais, e aceitar de uma vez que a única salvação podia chegar através da disciplina

mais férrea e da intervenção frontal soviética. Pensou que talvez André Marty tivesse

razão quando os qualificara de primários e incapazes e quando Kotov, na sua forma quase

poética, os chamou de românticos e indolentes. O jovem sentiu-se possuído pela angústia

quanto ao destino do país e do sonho pelo qual lutava há quatro anos, mas fora dado um

passo importante para salvá-lo.

Máximus, acompanhado por Ramón e dois outros camaradas, parou o carro na estrada

do Prat, já nos arredores da cidade, e esperou pela chegada de outro veículo, também



ocupado por quatro homens, dois deles com aspecto estrangeiro e um com um brilhante

uniforme militar, embora desprovido de patente. Máximus deu as ordens que pareciam ser

mais dirigidas a Ramón que aos outros dois acompanhantes: a polícia preparava-se para

levar de Barcelona um preso, um espião a serviço dos nacionais, e encarregava-os da

missão de levar o homem são e salvo até Valência, onde seria interrogado. A informação

que aquele homem possuía era capital para desarticular as redes de colaboração com o

inimigo e para revelar até que ponto tinha chegado a traição dos trotskistas. Mas toda a

operação devia ser feita com a maior discrição, razão pela qual só participavam dela

homens da mais absoluta confiança.

Passadas algumas horas, já ao anoitecer, a patrulha policial apareceu na estrada e fez

sinais de luzes. Máximus ordenou aos do segundo carro que se colocassem na sua

retaguarda e ele, com Ramón e os outros dois homens, colocou-se na frente da caravana

e tomou o caminho de Valência. Um dos que viajava no carro tentou entabular conversa

algumas vezes, mas Máximus exigiu silêncio.

Em plena madrugada chegaram às imediações de Valência, onde outra patrulha

esperava por eles. Os que vinham de Barcelona pararam e Máximus ordenou que não

saíssem do carro e se mantivessem vigilantes e, sobretudo, calados. Ramón viu como

Máximus se dirigia para a patrulha, acompanhado pelo homem vestido de militar e que

tinha viajado no carro encarregado de fechar a marcha. Tentou entrever na escuridão

o que se passava na estrada e julgou ouvir Máximus e os homens que o esperavam falando

em russo. Um daqueles homens pareceu-lhe familiar e, embora pensasse mais tarde poder

tratar-se de Alexander Orlov, chefe dos assessores soviéticos de espionagem, a escuridão

impediu-o de ter certeza. Com uma lanterna, o militar que acompanhava Máximus fez um

sinal na direção da caravana e após alguns minutos Ramón viu passar junto do seu carro

um homem algemado, levado por dois policiais. Apesar da pouca luz, teve um sobressalto

quando conseguiu identificá-lo: era Andreu Nin.

Naquele momento Ramón compreendeu que Máximus o escolhera para aquela missão

como recompensa pelo seu trabalho junto da esfera do Poum. Veio-lhe então à cabeça o

enfermo jornalista inglês com cara de cavalo e as palavras que, algumas semanas antes,

numa das conversas no Hotel Continental, tinha dito a Adriano:

– Nin é o espanhol mais espanhol que conheço. Se não fosse tão catalão, teria sido

toureiro ou cantor de flamenco… Vive com uma única ideia na cabeça: a revolução. É dos

que poderiam morrer por ela. Os fanáticos apavoram-me, mas respeito aquele homem.

Sem se voltar para olhar seus companheiros, Ramón disse:

– Esse homem tem de morrer.

Um dos acompanhantes, o de mais idade, atreveu-se a comentar:

– Lembre-se do que o chefe disse. Vão fazê-lo cantar tudo o que sabe acerca dos

planos dos quinta-colunas.

– Não vai falar – Ramón sentiu aquela convicção tão intensamente que teve vontade

de sair do carro e dizer isso a Máximus e até ao próprio Orlov, se fosse mesmo Orlov que

agora se afastava para que enfiassem Nin num pequeno furgão coberto. Tudo aquilo era

um absurdo, e Ramón soube que ia acabar da pior maneira possível.

– Eles fazem falar quem quer que seja – disse o homem, baixando a voz. – E todos esses



trotskistas são feitos de manteiga.

– Esse não. E não falará.

– E por que você tem tanta certeza, camarada?

– Porque é um fanático e sabe que, se falar, vão matá-lo de qualquer maneira, e de

quebra matará seus companheiros. Sabem de uma coisa? Eu, no lugar dele, também não

falaria.

 

[a] Confederación Nacional del Trabajo, de inspiração anarquista. (N. E.)

[b] Federación Anarquista Ibérica. (N. E.)
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Ao longo de todos esses anos, muitos pormenores da minha relação com o homem que

amava os cachorros foram se diluindo na minha memória, embora não creia ter esquecido

nada essencial. De qualquer forma, o que estão lendo é a reconstrução, de acordo com

as minhas lembranças e a partir da perspectiva maléfica do tempo, de algumas conversas e

pensamentos que só começaria a anotar, em forma de apontamentos, cinco anos depois

daqueles encontros na praia, em 1977. Nesse lapso de tempo, eu tinha me transformado

num Iván muito diferente daquele que era quando me encontrei com Jaime López, e era

diferente, entre outros motivos e como facilmente compreenderão, porque após ouvir a

história que me contaria aquele homem obscuro – Raquelita tinha razão, como quase

sempre – ninguém poderia continuar sendo a mesma pessoa de antes.

Em meados de novembro, precisamente no primeiro dia em que voltei à praia depois do

nosso último encontro, deparei novamente com López e creio que suspeitei, pela primeira

vez, que aquele homem talvez estivesse à minha espera. Mas por quê? Para quê? – indaguei-

me, e também creio ter esquecido de imediato essas perguntas. Nessa ocasião – para

terminar de completar os fatores da equação necessária, como depois saberia –, eu tinha

ido sem Raquelita, que costumava ter trabalho à tarde e, no fundo, não era muito dada

àquelas viagens invernais à praia.

Depois dos cumprimentos, entramos no tema da viagem a Paris e da saúde de López, mas

ele resolveu o assunto dizendo que os médicos franceses também não tinham encontrado

nada e que o clima em Paris tinha estado tão desagradável como seria de se esperar

naquela cidade. Não sei por que aquela interrupção abrupta de uma possível conversa

sobre algo que me motivava – Paris, o sonho das viagens – levou-me a perguntar-lhe a

razão de ter a mão direita sempre enfaixada. Mesmo sabendo que, com aquela pergunta,

roçava os limites do permissível numa relação superficial, de conversas triviais, nesse

momento senti uma necessidade incisiva de saber algo definitivo sobre sua pessoa, talvez

movido pela impressão que o homem causara em Raquelita e pela constatação de que sua

saúde não parecia ser um problema grave.

– É uma queimadura muito feia – respondeu López, sem refletir muito. – Foi há alguns

anos, mas é desagradável vê-la.

Em sua voz, percebi um tom de lamento que não conhecia. Não devia ser, pensei, pelo

incômodo de falar da mão queimada. Talvez o desgostasse tê-la queimado, como se ainda

ardesse. Lamentei nesse instante minha indiscrição e, nunca soube muito bem se para

tentar compensar ou por precisar vomitar minha raiva enquistada, fiz algo que não

costumava e contei-lhe as transformações sofridas pela minha família nos últimos meses,

desde que emergira de forma tão conflituosa a homossexualidade do meu irmão mais novo.



Expulsei todo o ressentimento que sentia contra os meus pais por terem castigado o

rapaz de forma tão cruel e, enquanto falava, me dei conta de que tinha sido tão obtuso

que até aquele momento, quando confiava a uma pessoa que mal conhecia pormenores e

sentimentos que nem à minha mulher revelara, tinha concentrado a minha mágoa na

atitude dos meus pais porque na realidade ela escamoteava a verdadeira origem do que

acontecera: a persistência de uma homofobia institucionalizada, de um fundamentalismo

ideológico generalizado, que rejeitava e reprimia o que era diferente e se encarniçava

contra os mais vulneráveis, contra aqueles que não se ajustavam aos cânones da

ortodoxia. Nessa altura, compreendi que tanto os meus pais como eu mesmo tínhamos sido

joguetes de preconceitos ancestrais, de pressões do meio atual, e, sobretudo, vítimas do

medo, tanto ou mais (sem dúvida mais) que William. Em mim, além disso, exercera influência

certo rancor contra o meu irmão, justamente por ser o meu irmão quem se declarara gay.

Eu podia compreender e até aceitar que duas professoras fossem homossexuais, mas não

era o mesmo que saber – e que os outros também soubessem – que o homossexual é o nosso

próprio irmão. De qualquer forma, calei aquelas reflexões que, nas mãos de López (quem

caralho era López, para quem trabalhava em Cuba, com que pretexto conseguia ir

consultar médicos em Paris?) ou de qualquer outro que decidisse utilizá-las, podiam

voltar-se contra mim, como o meu próprio passado se encarregou de lembrar.

López ouvira-me em silêncio, como que compadecido. Ix e Dax, cansados de correr,

tinham se deitado a alguns metros do dono, e o negro alto e magro, em seu posto entre

as casuarinas, também se sentara em cima de umas raízes. Em minha memória, esse instante

ficou gravado como uma fotografia, como se o mundo tivesse parado por alguns segundos,

minutos mesmo, até López dizer:

– Sempre fodem alguém… Tenho pena do seu irmão – e pediu-me que o ajudasse a

levantar.

Dessa vez ele enjoou menos e confirmou-me que nos últimos dias se sentia muito

melhor. Quando já começava a afastar-se, López parou e pediu que me aproximasse. Assim

que cheguei ao seu lado, o homem que amava os cachorros começou a desenrolar a

atadura da mão direita e mostrou-me a pele lisa e brilhante que subia desde a base do

polegar até o centro da mão.

– É bem feia, não é mesmo?

– Como todas as queimaduras – disse-lhe, admirado por se tratar apenas de uma

cicatriz antiga.

– Há dias em que ainda dói… – E permaneceu em silêncio até olhar nos meus olhos e

dizer: – Não estive em Paris. Fui a Moscou.

Aquela confissão surpreendeu-me. Por que tinha mentido para mim e agora me confiava

a verdade? Por que eu lá devia saber que ele estivera em Moscou? Não iam todos os dias a

Moscou dezenas, centenas de cubanos, por qualquer motivo? Permaneci em silêncio, sem

conseguir responder a mim mesmo, fazendo a única coisa que podia fazer: esperar. Então

López começou a enfaixar a mão de qualquer jeito e perguntou-me:

– Você acha que podemos nos ver depois de amanhã?

Afastei o olhar da mão novamente coberta e descobri nos olhos do homem uma

umidade brilhante. Até esse dia – pelo menos que eu soubesse – nossos encontros tinham



sido mais ou menos casuais, mais ou menos propiciados pelo hábito e pelos caprichos do

clima, mas nunca estabelecidos de antemão. Por que razão López me pedia outro

encontro depois de me mostrar aquela queimadura até então escondida e de me

confessar que tinha estado em Moscou, e não em Paris?

– Sim, acho que sim.

– Então nos vemos depois de amanhã… É preferível que a sua mulher não esteja –

avisou ele, e bateu nas pernas das calças para que Ix e Dax se pusessem a andar ao seu lado

até o local onde o negro alto e magro os esperava.

A costa enchera-se de algas cinzentas e castanhas, de cadáveres inchados de medusas

violáceas, de madeiras gastas e pedras vomitadas pelo mar na noite anterior, durante a

chegada de uma frente fria. Não se via uma única pessoa em toda a franja de areia que o

olhar abarcava. O sol aquecia o ar e, embora na praia o vento do norte soprasse frio,

contínuo, podia-se suportá-lo com o blusão leve que eu vestia nesse dia. Como tinha me

antecipado à hora marcada para o encontro, passeei um pouco pela beira-mar. Meio

escondidos por umas algas felpudas, vi então aqueles bocados de madeira escurecida que

pareciam formar uma cruz e que, de fato, eram os braços de uma cruz. A madeira, corroída,

revelava que talvez aquela cruz – com uns quarenta centímetros por vinte – estivesse há

muito tempo à mercê do mar e da areia, mas ao mesmo tempo parecia evidente que só agora

tinha chegado à costa, empurrada pela ondulação da última frente fria. Nada a tornava

particular: eram apenas dois bocados de madeira escura, muito densa, erodidos,

desbastados certamente com uma goiva, cruzados e fixados entre si por dois parafusos

oxidados. No entanto, aquela cruz rústica, devido talvez à sua madeira desgastada,

talvez por estar onde estava (de onde tinha vindo, a quem tinha pertencido?), atraiu-me

tanto que, apesar do meu ateísmo, decidi ficar com ela depois de lavá-la no mar. A cruz do

naufrágio, chamei-lhe, mesmo sem ter ideia da sua origem e sem suspeitar por quanto tempo

me acompanharia.

Como se fosse imune à temperatura, López apareceu vestindo apenas uma camisa

cinzenta de manga curta e bolsos enormes. Os borzóis, criados para temperaturas

siberianas, pareciam mais que felizes. O negro, sempre entre as casuarinas, protegia-se com

um capote militar e a dada altura pareceu adormecer.

Desde o momento em que o homem me convocara para aquela conversa, quase não

consegui pensar noutra coisa. Tinha feito um resumo mental do pouco que sabia dele e

não encontrei uma fresta que deixasse passar alguma especulação sobre a origem daquela

necessidade de me ver e, seria de se esperar, de falar acerca de alguma coisa

presumivelmente importante (que ele preferia, ou exigia, que Raquelita não ouvisse). Até o

momento em que nos encontramos, considerei muitas possibilidades: que o filho de López

também fosse gay; que López tivesse alguma boa influência para ajudar William em sua

reclamação; e, evidentemente, quase por hábito, pensei que talvez López escondesse a

intenção de comentar as minhas opiniões em algum lugar e se preparasse para voltar com

alguma pessoa capaz de me complicar a vida, justamente quando eu já tinha eliminado



todos os meus sonhos e ambições (creio que até mesmo as minhas cada vez mais moribundas

pretensões literárias) e só desejava um pouco de paz, como o pássaro amestrado que

aceita com gosto a rotina da sua jaula… Fosse pelo que fosse, o que tinha de acontecer

aconteceria, estaria terminado, e pouco antes das quatro da tarde cheguei a Santa

María del Mar, sem a minha raquete de tênis e sem nem mesmo um livro para ler.

López sorriu ao me ver com a cruz de madeira na mão. Expliquei-lhe como a tinha

encontrado e ele me pediu para vê-la.

– Parece muito velha – disse, examinando-a. – Este tipo de parafuso já não se fabrica.

– É de um naufrágio – comentei, para dizer alguma coisa.

– Daqueles que vão embora de Cuba em tinas? – A pergunta dele destilava uma ironia

zombeteira.

– Não sei. Sim, é possível…

– A cruz estava ali, à espera de que você a encontrasse – disse, agora com grande

seriedade, devolvendo-a, e a ideia agradou-me. Se até aquele momento tivera alguma

dúvida sobre o que fazer com a cruz, a possibilidade de a descoberta ser mais do que um

acaso convenceu-me da necessidade de levá-la comigo, pois só naquele instante tive a

certeza de que devia ter sido muito importante para alguém que nunca conheceria. Será

que me ocorriam coisas assim porque, apesar dos pesares, ainda conseguia reagir como um

escritor? Quando teria perdido essa capacidade e tantas, tantas outras?

Em vez de nos sentarmos na areia, aproveitamos uns blocos de concreto colocados

muito perto do mar. Nessa tarde, López tinha trazido um saco com uma garrafa térmica

cheia de café e dois copos pequenos de plástico, onde serviu várias vezes a infusão. De

cada vez que bebia café, tirava do bolso da camisa um maço de cigarros e o seu isqueiro

pesado de benzina, capaz de se impor aos sopros da brisa.

Além do café, o homem que amava os cachorros trazia também uma má notícia.

– Temos de sacrificar Dax – disse-me quando nos instalamos, e olhou para o local

onde os borzóis corriam, chapinhando na água.

Admirado com aquelas palavras, voltei a cabeça para observar os dois animais.

– O que aconteceu? – Perguntei.

– Há dois dias foi examinado pelo veterinário…

– Como pode um veterinário pedir para sacrificar um cachorro como esse? Mordeu

alguém? Não vê como corre, que está normal?

López demorou um tempo para responder.

– Tem um tumor na cabeça. Morrerá dentro de quatro ou cinco meses e a qualquer

momento vai começar a sofrer e pode tornar-se incontrolável.

Nessa altura fui eu quem permaneceu em silêncio.

– O que o deixava agressivo era isso, não o calor… – Acrescentou López.

– Tiraram radiografias dele? – Perguntei, voltando a observar os animais.

– E outros exames. Não há nenhuma possibilidade de terem se enganado… Isso me

deixa arrasado. Ninguém imagina como gosto desses cachorros.

– Eu imagino – murmurei, lembrando da morte de Curry, um terrier de rabo cortado

que viveu comigo toda a minha infância e parte da adolescência.

– Em Moscou e aqui em Havana foram como dois amigos. Gosto de falar com eles.



Conto-lhes minhas coisas, minhas lembranças, sempre em catalão. Juro que me

compreendem… Quando Dax começar a piorar e eu tiver me habituado à ideia… Você

seria capaz de me ajudar com isso?

Num primeiro momento não entendi a pergunta. Depois compreendi que López me

pedia que o ajudasse a sacrificar Dax e reagi.

– Não, eu não sou veterinário… e, mesmo que fosse, não, não conseguiria fazê-lo.

O homem manteve-se em silêncio. Serviu-se de mais café e tirou um dos seus cigarros.

– Claro, não sei por que te pedi isso… É que não sei como caralho vou…

Nesse instante julguei perceber que alguma coisa mais grave do que o destino de um

cachorro doente rondava o homem e quase de imediato obtive a confirmação.

– Se me dissessem que estou tão doente como Dax, gostaria que alguém me ajudasse a

acabar rapidamente com isso. Os médicos às vezes são incrivelmente cruéis. Quando chega

o inevitável, deveriam ser mais humanos e saber melhor o que é o sofrimento.

– Os médicos sabem, mas não podem fazê-lo. Os veterinários também sabem e têm essa

licença para matar. Procure um que…

Sentia que entrava num terreno pantanoso e começava a perder mobilidade,

possibilidades de fuga. Mas ainda estava muito longe de imaginar até que ponto

mergulharia numa fossa que acabou por transbordar de ódio, sangue e frustração.

– Eu também vou morrer – acabou dizendo o homem.

– Todos nós vamos morrer – tentei escapar daquela situação com um lugar-comum.

– Os médicos não encontram nada em mim, mas eu sei que estou morrendo. Estou

morrendo agora mesmo – insistiu.

– Por causa dos enjoos? – Continuei agarrado à minha lógica e ao meu papel de bobo. –

A cervical… Existem certos parasitas tropicais que provocam vertigens.

– Não fode, rapaz. Não se faça de tonto e escute o que eu estou dizendo: estou

morrendo, porra!

Perguntei a mim mesmo que merda estava acontecendo. Por que razão, se mal nos

conhecíamos, aquele homem me escolhia para revelar que estava morrendo e que desejava

ter uma pessoa capaz de abreviar seu sofrimento? Foi para isso que quis se encontrar

comigo? Nessa altura senti medo.

– Não sei por que você…

López sorriu. Moveu o calcanhar do sapato na areia até fazer um sulco. Nesse

momento eu receava ainda mais as palavras que aquele homem poderia dizer-me.

– O pretexto para ir a Moscou foi terem me convidado para o 60

o

 aniversário de

Outubro. Mas precisava ir para ver duas pessoas. Pude vê-las e tive com elas algumas

conversas que estão acabando comigo.

– Com quem falou?

O homem deteve o movimento do pé e olhou para a mão enfaixada.

– Iván, eu vi a morte tão de perto que você nem é capaz de imaginar. Creio que sei

tudo sobre a morte.

Lembro-me como se tivesse sido ontem. Foi naquele preciso momento que senti medo

de verdade, um medo real, além do espanto lógico diante daquelas palavras impensáveis.



Porque nunca na minha vida me passara pela cabeça que alguém confessasse a sua

capacidade de saber tudo sobre a morte. O que se faz numa situação dessas? Eu olhei para

o homem e disse:

– Quando esteve na guerra, não é?

Ele abanou afirmativamente a cabeça, em silêncio, como se a minha precisão não fosse

importante, e depois disse:

– Mas sou incapaz de matar um cachorro. Juro.

– A guerra é outra coisa…

– A guerra é uma merda – disparou o homem, quase com fúria. – Na guerra ou matamos

ou nos matam. Mas eu vi o que há de pior nos seres humanos, sobretudo fora da guerra.

Você não pode imaginar do que um homem é capaz, o que podem fazer o ódio e o rancor

quando estão bem alimentados …

Mais ou menos nessa altura pensei: já chega de rodeios e tolices. O melhor que podia

fazer era levantar e acabar com aquela conversa que não levaria a nada de bom. Mas não

me movi da minha pedra, como se na realidade desejasse saber aonde iria parar aquela

divagação do homem que amava os cachorros. Interessava-me? Até aquele momento o que

me movera fora a inércia pura. Mas então o homem ligou os motores:

– Há uns anos um amigo contou-me uma história – de repente a voz de López pareceu a

de outra pessoa. – É uma história que muito poucas pessoas conheceram a fundo, e quase

todas já morreram. Pediu-me, evidentemente, que não a contasse, mas há uma coisa que me

preocupa.

Eu tinha decidido não voltar a falar, mas López obrigava-me a fazê-lo.

– Que coisa?

– Meu amigo morreu… E quando eu morrer, e quando morrer a única pessoa além de

mim que, segundo sei, conhece quase todos os pormenores, essa história irá se perder. A

verdade da história, quero dizer.

– E por que não a escreve?

– Se nem sequer posso contá-la aos meus filhos, como hei de escrevê-la?

Abanei afirmativamente a cabeça e alegrei-me de que o homem estivesse pegando outro

cigarro: a ação libertava-me do compromisso de fazer alguma pergunta.

– Eu lhe pedi que viesse hoje porque quero lhe contar essa história, Iván – disse-me o

homem que amava os cachorros. – Pensei muito e estou decidido. Quer ouvi-la?

– Não sei – disse, quase sem pensar, e estava sendo totalmente sincero. Mais tarde eu

me perguntaria se aquela fora a resposta mais inteligente a uma das perguntas mais

insólitas que já tinham me colocado na vida. Podemos querer ou não querer que nos

contem uma história que não conhecemos e acerca da qual não fazemos a menor ideia?

Mas nesse momento era a única resposta ao meu alcance.

– É uma história terrível, verá como não exagero. Mas, antes de lhe contar, vou lhe

pedir duas coisas.

Dessa vez consegui manter a boca fechada.

– Primeiro, que não me trate mais por senhor. Assim será mais fácil explicar tudo. E,

depois, que não a conte a ninguém, nem sequer à sua mulher, por isso lhe pedi que viesse

sozinho. Mas, sobretudo, não quero que a escreva.



Olhei fixamente para o homem. O medo não me abandonava e meu cérebro era uma

confusão de ideias, mas havia uma que não fazia sentido.

– Se não deve falar disso… por que quer me contar? O que vai resolver com isso?

O homem apagou o cigarro, enterrando-o na areia.

– Preciso contá-la nem que seja uma vez na minha vida. Não posso morrer sem contá-la

a alguém. Verá por quê… Ah, e não me chame mais de senhor, está bem?

Concordei, mas a minha cabeça seguia descontrolada por um só caminho.

– Sim, está tudo muito bem, mas por que quer contá-la justo a mim? Você sabe que eu

escrevi um livro – acrescentei, como se erguesse um escudo de papel em frente do gume de

uma espada de aço.

– Porque não tenho ninguém melhor a quem contá-la, embora às vezes me pareça que o

conheci para poder contá-la. Além disso, acho que lhe ensinará alguma coisa.

– Sobre a morte?

– Sim. E sobre a vida. Sobre verdades e mentiras. A mim ensinou muito, embora um pouco

tarde…

– É sério que você não tem ninguém a quem contar essa história? Um amigo, sei lá… E o

seu filho?

– Não, a ele não… – A reação foi ríspida demais, defensiva, mas imediatamente o tom de

voz mudou. – Ele sabe alguma coisa, mas… Contei uma parte a um dos meus irmãos, não

tudo… E há muito tempo não tenho amigos, o que se pode chamar de amigos… Mas quase

não o conheço, e assim é melhor. Eu sei o que digo… Há pouco, quando cheguei, ainda

não estava convencido, mas depois percebi que você era a melhor pessoa possível…

Então, você me promete que não vai escrevê-la nem contá-la a ninguém?

Não preciso dizer que, sem ter uma noção clara das razões de por que o fazia nem ao

que me expunha, disse-lhe que sim, comprometendo-me a não contar nada. Se eu tivesse

dito que não queria ouvir história nenhuma ou que não podia prometer que não a

contaria naquele mesmo dia, talvez a história inteira, com todos os seus pormenores mais

escusos e sórdidos, tivesse se perdido, com a morte de Jaime López e do outro indivíduo

que, segundo ele, era o único que a conhecia e que também não a contaria. Mas, passando

em revista a soma imprevisível de coincidências e os jogos do acaso que me levaram a estar

sentado à beira-mar, naquela tarde de novembro, junto de um indivíduo que me exigia uma

resposta que me ultrapassava, só podia chegar a uma conclusão: o homem que amava os

cachorros, a sua história e eu, andávamos a nos perseguir pelo mundo, como astros cujas

órbitas estão destinadas a se cruzar e provocar uma explosão.

Depois de ouvir a resposta afirmativa, o homem bebeu outro gole de café e acendeu o

cigarro que tinha na mão.

– Já ouviu falar alguma vez de Ramón Mercader?

– Não – admiti, quase sem pensar.

– É normal – murmurou o outro, com uma profunda convicção e um leve sorriso triste

nos lábios. – Quase ninguém o conhece. E outros teriam preferido não conhecê-lo. E o

que você sabe acerca de Leon Trotski?

Recordei meu contato fugaz com o nome e alguns momentos da vida daquele

personagem turvo, meio desaparecido da história, impronunciável em Cuba.



– Pouco. Que traiu a União Soviética. Que o mataram no México – revirei um pouco mais

a memória. – Claro, que participou da Revolução de Outubro. Nas aulas de marxismo

falaram-nos de Lenin, um pouco de Stalin e disseram-nos que Trotski era um renegado e

que o trotskismo é revisionista e contrarrevolucionário, um ataque à União Soviética…

– Vejo que aqui ensinam bem – admitiu López.

– E quem é Ramón Mercader? Por que devo conhecê-lo?

– Pois deveria saber quem foi Ramón Mercader – disse, e fez uma longa pausa até

decidir continuar. – Ramón foi meu amigo, muito mais que meu amigo… Conhecemo-nos em

Barcelona e depois estivemos juntos na guerra… Há alguns anos voltamos a encontrar-

nos em Moscou. Os tanques soviéticos já tinham entrado em Praga e todo mundo voltava

a falar em voz baixa – o homem olhava para o mar como se atrás das ondas estivessem as

chaves da sua memória. – A cidade dos sussurros. A derradeira ação contra o degelo de

Kruschev, contra um socialismo que sonhou poder ainda ser diferente. Com rosto

humano, diziam… – Recordou e esfregou as costas da mão coberta pela atadura de pano.

– Voltamos a nos ver no primeiro dia de 1968 em que nevou… Ramón tinha 55 anos, mais ou

menos, mas parecia ter 10 ou 15 a mais. Estava gordo, tinha envelhecido. Não nos víamos

desde a guerra… – Emudeceu, como se pensasse em todo aquele tempo decorrido.

– Qual guerra?

– A nossa. A Guerra Civil Espanhola.

– E encontraram-se assim, por acaso? – A curiosidade já me picara.

– Foi como se de alguma forma estivéssemos à espera um do outro e de repente

fôssemos nos procurar, justamente nesse dia em que caiu a primeira neve em Moscou… –

Sorriu agora, mas só passados muitos anos compreenderia porque nesse momento voltou a

olhar para a mão enfaixada. – Encontramo-nos no dique Frunze, onde ele vivia, diante

do parque Gorki. Ramón tinha engordado, já disse, mas estava, além do mais, muito

branco, e para outro que não eu teria sido muito difícil reconhecer naquele homem o

rapaz de quem me despedira numa trincheira da serra de Guadarrama, com o punho

levantado, ambos confiantes na vitória – fez uma pausa e acendeu outro cigarro. –

Depois, quando Ramón e eu começamos a falar, descobri que daquela época tão bonita a

única coisa que lhe restava, sem qualquer arranhão, era a imagem da felicidade. Uma

imagem que utilizara sempre como remédio, capaz de ajudá-lo a sobreviver. E por isso,

quando decidiu contar-me tudo, confiou-me o sonho da sua vida: mais do que tudo no

mundo, desejava voltar àquela praia catalã pelo menos uma vez antes de morrer. E creio

que ele já sabia que ia morrer…

Então, o homem que amava os cachorros, com os olhos novamente fixos no mar,

começou a contar-me as razões por que o seu amigo Ramón Mercader recordaria, pelo

resto dos seus dias, que apenas uns segundos antes de pronunciar algumas palavras que

mudariam a sua existência tinha descoberto a densidade doentia que acompanha o

silêncio no meio da guerra. O estrépito das bombas, dos tiros e dos motores, das ordens

gritadas e dos uivos de dor entre os quais vivera durante semanas tinham se acumulado

em sua consciência como se fossem os sons da vida. E a queda súbita daquele mutismo

espesso, capaz de lhe provocar uma sensação de desamparo tão semelhante ao medo,

transformou-se numa presença inquietante quando compreendeu que atrás daquele



silêncio precário podia esconder-se a explosão da morte.
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Os acontecimentos que se sucederam a partir de 26 de agosto de 1936 revelaram-lhe

claramente as razões, muitas vezes intrincadas, pelas quais Stalin ainda não partira seu

pescoço. Mergulhado desde esse dia num combate cego, Liev Davidovitch compreendera

que o jogo macabro do Grande Líder ainda exigia a sua presença, pois as costas de Trotski

lhe serviam de catapulta em sua corrida na direção dos cumes mais inacessíveis do poder

imperial. E ao mesmo tempo tinha compreendido que, esgotada aquela utilidade de inimigo

perfeito, efetuadas todas as mutilações exigidas, Stalin fixaria o momento de uma morte

que chegaria tão inexoravelmente como a neve que cai no inverno siberiano.

Meses antes, prevendo algum incidente que complicasse as já delicadas condições de

seu asilo, Liev Davidovitch começara a eliminar qualquer argumento que as autoridades

norueguesas pudessem levantar contra ele. Mais que a agressividade do partido pró-nazi

do comandante Quisling, alarmava-o a virulência crescente dos stalinistas locais, que

tinham juntado aos seus ataques um rumor inquietante: com uma insistência massacrante

avisavam que “o contrarrevolucionário Trotski” utilizava a Noruega como “base para as

atividades terroristas dirigidas contra a União Soviética e seus líderes”. Seu faro

treinado avisara-o de que a acusação não era fruto da colheita local, mas vinha de mais

longe e escondia fins mais tenebrosos. Por isso tinha pedido a Liova e aos seus seguidores

que apagassem seu nome da comissão executiva da IV Internacional, ao mesmo tempo que

decidia deixar de conceder entrevistas e até se abstinha de participar, como simples

espectador, de atos políticos da campanha parlamentar de seu anfitrião Konrad

Knudsen. Sua relação com o mundo exterior reduziu-se às saídas que, uma vez por semana,

Natália e ele faziam com os Knudsen a Hønefoss, onde costumavam jantar em restaurantes

baratos para depois gastar o resto da noite num cinema, apreciando uma dessas comédias

dos irmãos Marx de que Natália Sedova tanto gostava.

Por isso lhe causara estranheza o fato de os dois oficiais da polícia norueguesa que

naquela tarde apareceram em Vexhall não terem mostrado a cordialidade amável com

que as autoridades do país sempre o tinham tratado. Secamente imbuídos de sua função,

tinham-no informado de que cumpriam ordens do ministro Trygve Lie e de que só tinham

vindo para lhe entregar um documento e regressar a Oslo com ele assinado. O mais novo,

depois de remexer em sua pasta, estendera-lhe um envelope selado. Knudsen e Natália

observaram, impacientes, como ele o abria, desdobrava a folha e, depois de pôr os óculos,

lia. Enquanto o fazia, a folha começou a vibrar com um ligeiro tremor. Então Liev

Davidovitch tornou a enfiá-la no envelope, entregando-o ao oficial que o dera e

pedindo-lhe que dissesse ao ministro que ele não podia assinar aquele documento e que o

fato de pedir que o fizesse parecia um gesto indigno de Trygve Lie.



O oficial mais novo olhou para seu companheiro sem se atrever a pegar o envelope. A

incerteza apoderara-se dos policiais, imóveis diante de uma atitude para a qual,

certamente, não estavam preparados. Nesse instante ele deixou cair o envelope, que

pousou junto das botas do oficial mais velho, o qual acabou por reagir: se não assinasse o

documento, podia ser detido e entregue à justiça até ser deportado do país, pois tinham

provas de que violara as condições da sua autorização de residência ao imiscuir-se em

questões políticas de outros Estados.

Nessa altura deu-se a explosão. Aos gritos e agitando o indicador num claro sinal de

aviso, Liev Davidovitch pediu aos oficiais para recordarem ao ministro que ele, Trotski,

tinha se comprometido a não intervir nos assuntos noruegueses, mas que por nada do

mundo teria renunciado a um direito que era a sua razão de ser como exilado político:

dizer o que achasse conveniente sobre o que acontecia no seu país. Por isso não assinaria

aquele documento e, se o ministro quisesse calá-lo, teria de costurar sua boca ou fazer

uma coisa que certamente aborreceria muitíssimo Stalin: matá-lo.

Passados alguns dias, o exilado teve de reconhecer que Stalin, fiel ao seu oportunismo

político, escolhera com astúcia o momento mais propício para organizar a farsa de

Moscou e tentar transformá-lo em culpado de todas as perversidades concebíveis. A

recente entrada de Hitler na Renânia tinha gritado na cara da Europa que as intenções

expansionistas do fascismo alemão não eram só um discurso histérico. Enquanto isso, a

sublevação de uma parte do exército espanhol contra a República e o início de uma

guerra por cujos campos de batalha passeavam tropas italianas e aviões e navios alemães

tinham colocado os governos das democracias (receosos com a possibilidade de ficarem

sós diante do inimigo fascista) numa situação de dependência quase absoluta das decisões

de Moscou. Naquela conjuntura, quando se decidiam os destinos de tantos países,

ninguém se atreveria a defender alguns pobres réus julgados em Moscou e um exilado que

fora acusado, precisamente, de ser um agente fascista às ordens de Rudolf Hess. Nessa

altura pareceu-lhe evidente que a pressão sobre o governo norueguês devia ser intensa e

avisou Natália de que deviam preparar-se para maiores agressões.

Mas o exilado tinha decidido que, enquanto fosse possível, exploraria a sua única

vantagem: o governo de Oslo não podia deportá-lo porque ninguém o aceitava e nem

sequer tinham a opção de entregá-lo à justiça soviética, que não o reclamava, apesar do

seu próprio pedido de se submeter a um julgamento. Stalin não estava interessado em

julgá-lo, menos ainda tendo em conta que o repatriamento teria de ser debatido perante

um tribunal norueguês onde ele poderia ter a oportunidade de refutar as acusações

lançadas contra si e contra os réus já condenados e executados em Moscou.

Liev Davidovitch teve a certeza de que a crise se desencadeara quando o tribunal de

Oslo exigiu sua presença com o pretexto de prestar declarações sobre o que fora

encontrado na casa de Knudsen. Tudo começou a ficar mais claro quando o juiz que o

citou expôs as regras do jogo, avisando-o de que, como se tratava de uma declaração e

não de um interrogatório, não seria admitida a presença de Puntervold, seu advogado

norueguês, nem de Natália, nem sequer de Knudsen como dono da casa revistada.

Sozinho diante do juiz e dos escrivães do tribunal, teve de responder a perguntas sobre

o conteúdo dos documentos apreendidos, nos quais, garantiu, não se imiscuía nos



assuntos internos da Noruega ou de qualquer outro país além do seu. Nessa altura o juiz

empunhou algumas folhas e ele compreendeu a armadilha que lhe tinham preparado.

Segundo o magistrado, aqueles escritos demonstravam o contrário, porque neles, a

propósito da Frente Popular, ele fazia um apelo à revolução na França.

No artigo, escrito depois da vitória da aliança da esquerda francesa, Liev

Davidovitch comentava que Leon Blum, líder do novo governo, era uma garantia mínima

de que a influência stalinista encontraria dificuldades para se estabelecer no país e fazia

notar que, se a França radicalizasse sua política, podia perfeitamente transformar-se no

epicentro da revolução europeia pela qual ele esperava desde 1905, revolução essa que

seria capaz de travar o fascismo e de encurralar o stalinismo. No entanto, segundo o juiz,

aquele documento era uma prova da sua conduta desleal para com o governo que tão

generosamente o acolhera, e uma violação das condições do asilo. Indignado, Liev

Davidovitch perguntou se investigavam as suas opiniões políticas ou uma violação de

domicílio da casa onde se hospedava, praticado por um grupo pró-fascista. Como se não o

tivesse ouvido, o juiz voltou-se para o escrivão das atas, confirmando que o senhor

Trotski admitia ser o autor do documento que demonstrava a sua intromissão na política

de terceiros países.

Quando se dirigia para a porta, os policiais que o guardavam informaram-no de que

tinham de levá-lo até o vizinho Ministério da Justiça. Já no edifício contíguo, foi

recebido por dois funcionários tão imbuídos de seu papel que lhe pareceram saídos de um

conto de Tchekhov. Depois de informarem-no de que o ministro Lie pedia desculpas por

não estar presente, entregaram-lhe uma declaração, que o ministro pedia que assinasse,

como requisito para prolongar a sua permanência no país. Enquanto avançava na leitura

da declaração, Liev Davidovitch pensou que sua cabeça explodiria se não desse rédea

solta à sua ira.

“Eu, Liev Trotski”, lera, “declaro que minha mulher, meus secretários e eu não teremos,

enquanto estivermos na Noruega, qualquer atividade política dirigida contra qualquer

Estado amigo da Noruega. Declaro que residirei no local que o governo escolher ou

aprovar e que não nos imiscuiremos de nenhuma maneira em assuntos políticos, que as

minhas atividades como escritor ficarão circunscritas a obras históricas, biográficas e

memórias e que meus escritos de índole teórica não serão dirigidos contra nenhum

governo de nenhum Estado estrangeiro. Aceito que toda a correspondência, telegramas

ou telefonemas enviados ou recebidos por mim sejam submetidos à censura […].”

O exilado levantou-se, amassando a declaração e perguntando qual o caminho mais

rápido para a prisão onde o colocariam para mantê-lo calado.

Liev Davidovitch verificaria que os amedrontados noruegueses não precisavam

prendê-lo para submeterem-no ao silêncio, exigido evidentemente por Stalin, decidido a

calar argumentos que pudessem expor as mentiras e contradições da farsa judicial recém-

realizada em Moscou. De volta a Vexhall, de onde seus secretários tinham sido levados

com ordem de deportação, Natália e ele foram confinados ao quarto cedido por

Knudsen, diante do qual foram colocados dois guardas para impedir até a comunicação

com o dono da casa. Como se se tratasse de uma brincadeira de crianças, só que

dramática e macabra, Liev Davidovitch passou por baixo da porta um protesto formal,



onde acusava o ministro de violar a Constituição com uma clausura que não fora

ordenada por nenhum tribunal. Na manhã seguinte, um policial entregou-lhe um

comunicado de Trygve Lie em que este informava que o rei Haakon assinara uma ordem

que lhe dava competências extraconstitucionais no caso dos exilados Liev Davidovitch

Trotski e Natália Ivanovna Sedova. Sem dúvida, Lie parecia disposto a conseguir que, com

o silêncio, caísse no mínimo um manto de dúvida sobre a inocência do deportado.

Convencido de que se aproximavam tempos ainda mais turbulentos, Liev Davidovitch

encarregou seu secretário Erwin Wolf de fazer chegar a Liova a última versão de A

revolução traída. Embora tivesse dado o livro por encerrado no início do verão, os

acontecimentos de Moscou levaram-no a atrasar seu envio aos editores, porque esperava

poder acrescentar uma reflexão sobre o julgamento contra Zinoviev, Kamenev e seus

companheiros de destino. No entanto, diante da incerteza do que poderia acontecer à

sua vida, decidira acrescentar apenas um pequeno prefácio. O livro seria uma espécie de

manifesto onde Liev Davidovitch adequava seu pensamento à necessidade de uma

revolução política na União Soviética, de uma mudança social enérgica que permitisse

aniquilar o sistema imposto pelo stalinismo. Não deixava de reparar na estranha ironia de

uma proposta política nunca antes concebida nem pelas mais febris mentes marxistas, para

as quais teria sido impossível imaginar que, atingido o sonho socialista, fosse necessário

chamar o proletariado a revoltar-se contra o seu próprio Estado. A grande lição

proposta pelo livro era que, da mesma forma que a burguesia criara diversas formas de

governo, o Estado operário parecia criar as suas e o stalinismo revelava-se como a forma

reacionária e ditatorial do modelo socialista.

Com a esperança de que ainda fosse possível salvar a revolução, ele tentara desligar o

marxismo da deformação stalinista, que qualificava de governo de uma minoria

burocrática que, através da força, da coação, do medo e da supressão de qualquer

vislumbre de democracia, protegia seus interesses contra o descontentamento

majoritário no interior do país e contra os surtos revolucionários da luta de classes no

mundo. E terminava interrogando: se já tinham sido pervertidos até as entranhas o

sonho social e a utopia econômica que o sustentava, o que restaria da experiência mais

generosa jamais sonhada pelo homem? E respondia: nada. Ou restaria, para o futuro, a

marca de um egoísmo que tinha usado e enganado a classe trabalhadora mundial;

permaneceria a lembrança da ditadura mais férrea e desprezível que o delírio humano

poderia conceber. A União Soviética legaria ao futuro o seu fracasso e o medo de muitas

gerações à procura de um sonho de igualdade que, na vida real, se transformara no

pesadelo da maioria.

A premonição que o fizera pedir a Wolf que enviasse A revolução traída tomou forma em

2 de setembro. Nesse dia, Natália e ele tiveram a impressão de abrir as páginas do capítulo

mais escuro do turbilhão em que as suas vidas tinham se transformado e também a certeza

de que a engrenagem stalinista não se deixaria deter até conseguir asfixiá-los. A ordem

de transferência informava concisamente que o seu destino seria um local escolhido pelo



ministro da Justiça e só os deixaram levar os objetos pessoais. Os policiais, pelo contrário,

tinham tido a deferência de permitir que se despedissem dos numerosos membros da família

Knudsen. O ambiente em casa adquirira a densidade malsã de um funeral, e os jovens filhos

de Konrad choraram ao vê-los sair como párias, depois de terem partilhado com eles um

ano de vida durante o qual tinham incorporado à família um novo elemento (Erwin Wolf

e Jorkis, uma das filhas de Knudsen, tinham se casado), a predileção pelo café e, como

demonstrava aquele momento, a noção de que a verdade nem sempre triunfa no mundo.

O destino escolhido para o casal era uma aldeia chamada Sundby, num fiorde quase

desabitado de Hurum, trinta quilômetros ao sul de Oslo. O Ministério tinha alugado uma

casa de dois andares que os exilados partilhariam com uma vintena de policiais, ocupados

em jogar baralho e fumar, e onde as restrições eram ainda piores do que as de um regime

penal: não estavam autorizados a sair e a única visita permitida era a do advogado

Puntervold, cujos papéis eram revistados na entrada e na saída. Além disso, recebiam os

jornais só depois de censurados a tesoura e tinta escura por um funcionário que, tal

como Jonas Die, o chefe da guarda que os vigiava, proclamava orgulhoso a sua militância

no partido nacional-socialista de Quisling.

Os desterrados só puderam voltar a fazer uma ideia do que se passava fora daquele

fiorde distante quando Knudsen conseguiu que lhes fosse devolvido o rádio confiscado

ao passarem por Oslo. Assim, Liev Davidovitch pôde avaliar o sucesso obtido por Stalin

com a colaboração norueguesa quando ouviu as declarações do delegado do Ministério

Público Vichinski, afirmando que, se Trotski não refutara as acusações do seu Ministério,

era porque não tinha como impugná-las, e que o silêncio de seus amigos nos governos

socialistas da Noruega, da França, da Espanha e da Bélgica corroborava a impossibilidade

de contestar o que era incontestável. Liev Davidovitch compreendeu que era preciso se

fazer ouvir ou estaria perdido para sempre. Até a mais grosseira das mentiras, dita

repetidamente sem que ninguém a refute, acaba por se transformar em verdade. E pensou:

querem silenciar-me, mas não vão conseguir.

Utilizando a tinta invisível que Knudsen tinha conseguido fazer lhe chegar dentro

de um frasco de xarope para a tosse, preparou uma carta para Liova na qual o mandava

passar ao contra-ataque, enviando anexa uma declaração dirigida à imprensa, onde

refutava as imputações feitas contra si e acusava Stalin de ter montado o processo de

agosto com o fim de reprimir o descontentamento que se vivia na União Soviética e de

eliminar qualquer tipo de oposição, numa ofensiva criminosa iniciada com o assassinato de

Kirov. Insistia, além disso, na inexistência de canais de comunicação com qualquer pessoa

residente no território soviético, incluindo seu filho mais novo, Serguei, de quem não

tinham notícias há mais de nove meses. Por fim, colocava-se à disposição do governo

norueguês para que se analisassem as acusações feitas contra si e pedia a criação de uma

comissão internacional das organizações operárias que investigasse essas acusações e o

julgasse publicamente… Em 15 de setembro, foi possível ouvir a sua voz, como que vinda do

Além, através daquele grito. Era o aviso de que Liev Davidovitch não se rendia.

Mesmo que na declaração o exilado tivesse evitado mencionar sua controvérsia com

as autoridades norueguesas e os infames acontecimentos dos últimos dias, e a tivesse

datado de 27 de agosto (a véspera de seu comparecimento ao tribunal de Oslo), o



Ministério da Justiça proibiu-lhe qualquer relação epistolar daí em diante.

Por isso, apesar de há muitos meses Liev Davidovitch ter a certeza de que o tempo que

lhe restava de vida não seria o bastante para reverter a corrente política que o tinha

transformado num pária e a revolução num banho de sangue fratricida, decidiu investir

contra a parede e tentar que a sua declaração obtivesse maior ressonância. Para

começar, mandou Puntervold instaurar um processo contra os redatores dos jornais

noruegueses Vrit Volk , nazi, e Arbejderen, stalinista, na esperança de quebrar por essa

via a reclusão e de utilizar o julgamento como tribuna. O advogado apresentou a ação

judicial em 6 de outubro e informou-o de que tinham sido iniciados os procedimentos com

vista a uma deliberação antes do fim do mês. Mas outubro viraria fumaça sem que o

processo se iniciasse e, no dia 30, chegou a explicação: Lie suspendera os trâmites do

processo, apoiando-se num novo Decreto Real Provisório, segundo o qual “um

estrangeiro desterrado sob os termos do decreto de 31 de agosto de 1936 não pode

comparecer como demandante perante um tribunal norueguês sem a assistência do

Ministério da Justiça”.

Em 7 de novembro, Puntervold foi até Sundby para lhe entregar, em nome de Konrad

Knudsen, um belo bolo para que festejasse o seu 57

o

 aniversário e o 19

o

 da Revolução de

Outubro. Jonas Die, o chefe fascista da guarda policial, acompanhou o advogado

enquanto este lhes entregava o bolo e até felicitou o seu prisioneiro, desejando-lhe (era

tão prepotente que o fez sem ironia) muitos anos de felicidade. Pediram então a Die um

pouco de privacidade para festejar o inesperado presente. Assim que ficaram a sós, Natália

partiu o bolo e dele tiraram o pequeno rolo de papel. Liev Davidovitch fechou-se no

banheiro para lê-lo: Knudsen sabia que, nos últimos dois meses, aquela era a história que

mais o intrigara, mas só muito recentemente tinha conseguido saber os pormenores que

agora revelava ao exilado em letra minúscula, prescindindo de adjetivos e com muitas

abreviaturas.

Segundo Knudsen, em 29 de agosto, três dias depois de terem-no confinado em

Vexhall, o governo soviético pedira a Lie, que substituía o ministro dos Negócios

Estrangeiros, em viagem fora do país nesses dias, a expulsão do proscrito, uma vez que este

utilizava a Noruega, insistiam, como base para sabotagens contra a União Soviética. O

prolongamento do asilo, diziam ameaçadores, deterioraria as relações entre os dois

países. Lie garantia que, quando ordenou a reclusão de Trotski, em 26 de agosto, aquela

declaração ainda não lhe havia sido entregue, de modo que ninguém podia acusá-lo de

tê-lo confinado por estar sendo submetido à pressão soviética. No entanto, Iakubovich,

o embaixador russo, encarregou-se de comentar que alguns dias antes, quando Liev

Davidovitch dera uma entrevista ao Arbeiderbladet, ele transmitira verbalmente essa

mesma mensagem a Trygve Lie. Nessa altura o embaixador o ameaçara com uma crise política

e até com a ruptura de relações comerciais. Os marinheiros e pescadores noruegueses,

convenientemente inteirados do diferendo, recearam uma represália que os prejudicasse

e Oslo cedeu à pressão, atribuindo a Lie o papel de repressor. Foi nessa altura que o

ministro lhe propôs assinar a declaração de submissão com que pretendia contentar os

soviéticos, mas, não o conseguindo, teve de ordenar a sua reclusão em Sundby.



Armado de tinta invisível, Liev Davidovitch começou a preparar uma carta para Liova e

para o seu advogado francês, Gérard Rosenthal. Sentindo-se livre de qualquer

compromisso com os políticos noruegueses, descreveu os pormenores e as causas da sua

reclusão e pediu ao filho que apressasse a campanha de resposta a Stalin. Agora, mais do

que nunca, sabia que sua única possibilidade era não se render, que o silêncio só podia dar

a vitória àquela marionete que era Lie e àquele que manipulava os fios, Stalin.

Através do rádio e dos poucos jornais que, trucidados, lhe permitiam receber, o

desterrado tentava se manter a par do que acontecia para além do fiorde. Com uma

pitada de mesquinha satisfação, soube que, tal como tinha previsto, em Moscou e no resto

do país continuavam as detenções de oposicionistas, reais ou inventados. Entre os que

caíram contava-se o infame Karl Radek, mesmo depois de este ter exigido na imprensa a

morte do “superbandido Trotski”; também ficou sabendo da prisão do infeliz Piatakov,

que julgara poder salvar-se se declarasse ser necessário aniquilar os trotskistas como

carniça. Na linha do que era previsível, no final de setembro verificou-se a destituição de

Iagoda como chefe da GPU, e seu posto foi atribuído a um personagem obscuro chamado

Nikolai Yezhov, em cujas mãos Stalin punha a batuta para dirigir um novo capítulo do

terror. Liev Davidovitch sabia que em Moscou precisavam organizar outra farsa para

tentar remediar a porcaria feita no processo de agosto e eliminar cúmplices demasiado

informados, como o próprio Iagoda ou o infame Radek.

Outro de seus focos de interesse era a evolução da guerra na Espanha, que podia dar

uma volta após o recente anúncio de Stalin de oferecer apoio logístico à República. Mas

não ficou surpreendido por saber que, juntamente com as armas, mesmo antes delas,

tinham viajado para Madri os agentes soviéticos, estabelecendo regras e minando o

terreno para que os interesses de Moscou frutificassem. Apesar daquele movimento

sinuoso, Liev Davidovitch imaginou como gostaria de estar naquela Espanha efervescente

e caótica. Uns meses antes, quando se revelara o caráter da República com o triunfo da

Frente Popular, ele tinha escrito a Companys, o presidente catalão, pedindo-lhe um

visto que, dias depois, o governo central lhe negara taxativamente… À sua maneira, Liev

Davidovitch esperou que os republicanos conseguissem resistir ao avanço das tropas

rebeldes que pretendiam tomar Madri, embora já pressentisse que, para os

revolucionários espanhóis, seria mais fácil vencer os fascistas que os persistentes e

rastejantes stalinistas a quem tinham aberto a porta dos fundos.

A boa notícia de que Knudsen ganhara as eleições parlamentares no seu distrito

chegou ao fiorde reforçada pela entrada, espantosamente permitida, do Le livre rouge

du procès de Moscou [O livro vermelho do processo de Moscou], publicado por Liova em

Paris. Liev Davidovitch comprovou que o folheto conseguia demonstrar, de forma

incontestável, as incongruências e falsidades do Ministério Público moscovita, enquanto

avisava o mundo de que um julgamento em que não se apresentavam provas, baseado em

confissões autoincriminatórias de réus detidos durante mais de um ano, não podia ter

qualquer valor probatório.

A melhor notícia para o deportado tinha sido comprovar que Liova, chegado o

momento de tomar decisões, também era capaz de fazê-lo.

Nas cartas que o filho lhe enviara, antes e depois da publicação do Livro vermelho



(cartas que Puntervold tentava repetir-lhe de cor), filtrava-se a tensão em que o jovem

vivia, sobretudo desde o processo de agosto. Ainda que o julgamento de Moscou tivesse

tido o efeito benéfico de aproximar velhos camaradas como Alfred e Marguerite Rosmer,

dispostos a tomar a defesa de Liev Davidovitch, também desencadeara em Liova uma

sensação de encurralamento que não o abandonava e que o levava inclusive a recear ser

sequestrado ou assassinado. Sua situação complicara-se, além disso, com o esgotamento da

verba para pagar a impressão do Boletim e com as tensões familiares, porque, desde a

ruptura política com Molinier, Jeanne dizia sentir-se mais próxima das posições do ex-

marido que das de Liova e seu pai. No entanto, sua maior preocupação, insistia o rapaz,

não era ele próprio ou seu casamento, mas algo muito mais valioso: os arquivos pessoais e

históricos de Liev Davidovitch, guardados em Paris. Liova tinha conseguido que uma parte

dos papéis ficasse em poder do Instituto Holandês de História Social e, no início de

novembro, entregou outra parte à sucursal francesa do Instituto. O resto, que incluía

alguns dos papéis mais confidenciais, pusera sob a custódia do seu amigo Mark Zborowski,

o eficiente e culto polaco-ucraniano a que todos chamavam Étienne.

Rapidamente, aquele assunto dos arquivos demonstraria ser mais do que uma obsessão

de Liova, quando, após a entrega de um novo lote ao Instituto, aconteceu o que tanto

receava. Na noite de 6 de novembro, um grupo de homens entrou no edifício e levou

alguns dos papéis. Para a polícia era evidente que se tratava de uma operação profissional

e política, uma vez que outros tantos objetos de valor abundavam no local. Estranho era

que os ladrões soubessem da existência de um depósito de que só tinham conhecimento

pessoas da mais absoluta confiança de Liova. Mais ainda, se os ladrões conheciam os

segredos da papelada, por que entraram no Instituto e não no apartamento de Étienne,

onde estavam os documentos mais valiosos? Liova acusava a GPU pelo roubo, mas, tal como

nos incêndios das casas de Prínkipo e Kadiköy, o pai percebeu que outra história turva se

escondia atrás do sucedido.

Em 21 de novembro, Puntervold levou aos Trotski o cadáver daquela que tinha sido

uma débil esperança: o presidente norte-americano Roosevelt voltava a recusar o pedido

de asilo que Liev Davidovitch lhe dirigia. As derradeiras alternativas para sair do fiorde

eram agora a missão improvável que, como membro do governo catalão, Andreu Nin

efetuava para que fossem acolhidos na Espanha e aquela iniciada por Liova através de

Ana Brenner, amiga próxima de Diego Rivera, para que o pintor intercedesse junto ao

presidente mexicano Lázaro Cárdenas, a fim de que este lhe concedesse asilo. Para Liev

Davidovitch, a possibilidade de ir para o México, talvez a mais realista nesse momento,

era inquietante. Sabia que o perigo que sua vida correria naquele país seria tão grande

como o de dormir nu na costa do fiorde gelado de Hurum.

Na época de confinamento mais estrito, Liev Davidovitch recebeu a visita de Trygve

Lie, a quem não voltara a ver desde o início da crise. Lie trazia algumas provisões enviadas

por Knudsen, entre elas um saco de café, que Natália abriu e começou de imediato a

preparar. Depois de beber a infusão, o ministro disse ao desterrado que tinha vindo para

lhe dizer que o julgamento contra os homens de Quisling se realizaria em 11 de dezembro.

Liev Davidovitch não conseguiu evitar um sorriso: ser-lhe-ia permitido falar em público?

Trygve Lie desviou o olhar na direção dos livros pousados sobre a mesa e disse que o



julgamento seria a portas fechadas. Embora Liev Davidovitch sentisse que transbordava

de raiva, conseguiu acalmar-se e perguntou ao ministro se de manhã, quando se barbeava

diante do espelho, não sentia vergonha de olhar para a própria cara. Uma onda de calor

cobriu o rosto de Lie, que esperou alguns segundos antes de censurar o acolhido por

aquela ingratidão. Como político que era, tinha de conhecer as exigências que a política

muitas vezes impunha. Mas o esclarecimento do outro foi imediato: Lie era um político;

ele, um revolucionário… Pela sua fé política, estaria Lie disposto, porventura, a submeter-

se ao que ele se submetia?, perguntou. Trygve Lie levantou-se, convencido de que nunca

deveria dar uma tribuna àquele homem. No entanto, procurando alguma distensão, o

ministro estendeu a mão em direção aos livros empilhados sobre a mesa e agarrou um

volume das obras de Ibsen, Um inimigo do povo. Liev Davidovitch viu a oportunidade no

ar e comentou como aquela obra era apropriada na sua atual situação: o político

Stockmann, que trai o irmão, parecia-se extraordinariamente com Lie e com seus amigos, e

citou de cor um fragmento: “Ainda fica por ver se a maldade e a covardia são

suficientemente poderosas para selar os lábios de um homem livre e honrado”. Depois deu

boa-tarde ao ministro e estendeu a mão para que este lhe devolvesse o livro.

Sem olhar para o desterrado, Trygve Lie replicou que havia muitas maneiras de selar

os lábios e até mesmo a vida de um homem “honrado”. Dentro de alguns dias ele seria

transferido para uma casa menor, longe de Oslo, porque o Ministério não podia arcar

com as despesas de aluguel e manutenção do exilado e dos guardas naquele local. Atirou

o livro em cima da mesa e saiu para a neve.

Liev Davidovitch assistiu ao julgamento contra os homens de Quisling, mesmo sabendo

que o processo era uma cortina de fumaça atrás da qual os trabalhistas e os nacional-

socialistas noruegueses davam as mãos, contentes por terem cooperado para a sua

marginalização. No entanto, em suas declarações, aproveitou a ocasião para denunciar

que aquele julgamento se efetuava a portas fechadas cumprindo ordens enviadas por

Stalin ao ministro fascista Trygve Lie.

Por isso, passada uma semana, quando lhe anunciaram uma nova visita de Lie, o exilado

preparou-se para o pior. O ministro permaneceu de pé, sem tirar o sobretudo e sem olhar

para Liev Davidovitch, e disse-lhe que, para o bem de todos, o presidente Cárdenas lhe

concedera asilo no México e que partiriam imediatamente.

Embora a perspectiva de partir para o México continuasse a parecer-lhe perigosa, o

exilado tentou se convencer de que era preferível morrer nas mãos de um assassino

qualquer do que viver naquele cativeiro que ameaçava endurecer-se até esmagá-lo. A

pressa dos noruegueses em expulsá-lo do país – nem sequer lhe permitiriam solicitar um

visto de trânsito para a França para ver Liova – denunciava a tensão em que, por sua

culpa, Lie e o restante dos ministros deviam ter vivido nos últimos quatro meses. No

entanto, Liev Davidovitch pensou que não devia perder a sua última oportunidade e

recordou a Lie que tudo o que este e o seu governo tinham feito contra ele fora um ato

de capitulação e, tal como qualquer capitulação, teriam de pagar um preço por ela,

porque ele sabia que todos os dias estava mais próximo o momento em que os fascistas

chegariam à Noruega e transformariam todos eles em exilados. A única coisa que Liev

Davidovitch desejava era que, nessa altura, o ministro e seus amigos deparassem com um



governo que os tratasse como eles o tinham tratado. Trygve Lie, imóvel no meio da sala,

ouviu aquela profecia com um leve sorriso nos lábios, incapaz de imaginar a forma

esmagadora e dramática com a qual ela se cumpriria.

Natália preparou a bagagem, enquanto Liev Davidovitch, ainda receoso de que a

pressa e o segredo da partida pudessem conduzi-los a alguma armadilha, dispôs-se a lançar

sinais de aviso. Com toda a pressa, redigiu um artigo contra o advogado inglês do

Conselho Real e contra o francês, membro da Ligue des Droits de l’Homme, que tinham

autenticado a legalidade do processo de Moscou, e escreveu uma carta a Liova,

atribuindo-lhe valor de testamento. Avisava-o de que, se acontecesse alguma coisa a ele e

à mãe durante a travessia até o México ou mesmo em outro lugar, declarava que Liova e

Serioja eram seus herdeiros. Também lhe recomendava que nunca se esquecesse do irmão e

pedia-lhe que, se alguma vez voltasse a encontrar-se com ele, lhe dissesse que os pais

também nunca tinham se esquecido dele.

Em 19 de dezembro de 1936, envoltos pela luz opaca do inverno, entraram no carro

que os tirou do fiorde de Hurum. Liev Davidovitch contemplou a paisagem norueguesa e,

como escreveria pouco depois, enquanto se afastavam do fiorde, fez em silêncio o

balanço do seu exílio, para se certificar de que as perdas e frustrações superavam

largamente os duvidosos ganhos. Nove anos de marginalização e ataques tinham

conseguido transformá-lo num pária, num novo judeu errante condenado ao escárnio e à

espera de uma morte infame que lhe chegaria quando a humilhação tivesse esgotado sua

utilidade e sua cota de sadismo. Abandonava a Europa, talvez para sempre, e com ela os

cadáveres de tantos companheiros, além dos túmulos de suas duas filhas. Com ele levava

apenas a esperança de que Liova e Serguei pudessem resistir e ao menos sair vivos daquele

turbilhão; desapareciam as ilusões, o passado, a glória e os fantasmas, incluindo o da

revolução pela qual lutara tantos anos. Mas comigo vai também a vida, escreveria. E, por

mais derrotado que me julguem, enquanto respirar não estarei vencido.
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Roman Pavlovitch sorriu, como se voltasse à vida, quando Grigoriev lhe decifrou os

caracteres cirílicos e leu o nome estampado no passaporte: R-O-M-A-N P-A-V-L-O-V-I-T-

C-H L-O-P-O-V. O soviético fora deslizando o indicador sobre as letras, e o rebatizado

Roman, filho de Pablo, depois de sorrir, continuou a observar atentamente os sinais

rígidos e distantes enquanto lutava para gravá-los em seu cérebro. Na fotografia do

passaporte, tirada num porão do edifício ocupado pela embaixada soviética em Valência,

parecia mais velho, como se tivesse se transformado desde a última vez em que olhara para

um espelho. Mas agradou-lhe a cara de Roman Pavlovitch, mais dura, como que feita pela

vida agreste do Cáucaso onde, de acordo com o documento, tinha nascido. Nesse

momento, Grigoriev estendeu a mão, com uma tensão exigente, e ele devolveu-lhe o

passaporte com a sensação de que se desprendia de um pedaço da alma.

A partir do instante em que aterrissaram no aeroporto militar, Roman Pavlovitch

sentiu que caía num mundo impenetrável. A língua russa rodeou-o com a mesma densidade

que o fedor áspero e oleaginoso exalado pelos oficiais que os tinham levado para um

quarto demasiado fechado, onde Grigoriev manteve com eles um breve diálogo. Agora,

instalado no assento traseiro do carro que partilhava com Grigoriev, sentia seu olfato

se limpar com o ar morno que entrava pela janela e, com a carícia da sua língua materna,

voltava a recuperar algum equilíbrio.

– Estamos muito longe de Moscou? – Perguntou, observando o espesso bosque de

pinheiros que a estrada atravessava.

– Mais perto que ontem – disse Grigoriev.

– E quando você me levará até lá?

– Não veio aqui fazer turismo – afirmou Grigoriev, e ele teve a certeza de que o tom

de voz do homem endurecera, por alguma razão.

Ramón decidiu permanecer em silêncio. Não ia permitir que ninguém estragasse a

alegria que o acompanhava desde que, ao regressar a Barcelona, Kotov lhe anunciara

que fora selecionado para viajar até a pátria do socialismo, com a missão de se preparar

para lutar pelo triunfo da revolução mundial. Sem dar mais pormenores, o assessor

avisara-o de que seriam semanas intensas, durante as quais lhe seria exigido o máximo do

corpo e do espírito.

A floresta de pinheiros tornara-se mais impenetrável quando, numa curva da estrada,

a monotonia conífera foi quebrada por uma muralha de concreto junto à qual circularam

por várias centenas de metros até chegarem a um portão metálico que se abriu com um

chiar carcerário. Ramón Mercader aguçou os sentidos, disposto a captar o detalhe mais

sutil. Atrás do portão, que voltou a fechar-se assim que o carro o transpôs, havia um



caminho estreito e circular que começaram a percorrer no sentido oposto ao dos

ponteiros do relógio. À esquerda, naquilo que devia ser o centro de uma rotatória

gigantesca, erguiam-se mais pinheiros, separados de vez em quando por caminhos que,

como raios, desapareciam em direção ao coração denso do bosque. À esquerda,

delimitadas por cercas metálicas ladeadas de sebes compactas e podadas, havia algumas

casinhas de tijolo, em cuja porta principal se viam números que seguiam uma ordem secreta

ou arbitrária: do 11 passava-se ao 3, depois ao 8, ao 2, ao 7, como se os números tivessem

sido gritados por um anunciante de loteria.

O carro parou diante da cabana 13 e, quando Grigoriev murmurou um “chegamos”,

Ramón teve a sensação de que tais algarismos tinham um significado propício: aquele era o

ano do seu nascimento. Assim que puseram o pé em terra, o carro desapareceu na curva da

rotatória; Grigoriev avançou em direção à cabana e abriu a porta, correndo o ferrolho

externo. Ramón, que só levava um saco de pano onde lhe tinham permitido colocar

algumas roupas íntimas, apressou-se e atravessou o umbral, para que seu guia material e

espiritual fechasse a porta atrás dele.

A sala da cabana estava disposta como uma sala de aula para um único aluno, onde

sobressaíam uma carteira escolar, uma mesa com uma cadeira, um quadro e um mapa-múndi

exposto na parede. Num dos lados havia uma mesa baixa e, à sua volta, quatro cadeiras de

braços forradas com pele. Diante delas estavam de pé dois homens fardados: um usava a

farda regulamentar, com divisas nos ombros, e o outro, um macacão de campanha preto,

sem distintivos. O oficial aproximou-se de Grigoriev e, sorridente, abraçou-o, beijando-o

a seguir nas faces e nos lábios, enquanto ambos murmuravam palavras em russo. O da roupa

de campanha fez uma saudação marcial a Grigoriev e este, depois de lhe responder,

apertou-lhe a mão e disse alguma coisa naquela língua pedregosa. Só então o oficial se

voltou para Ramón e se dirigiu a ele em francês.

– Bem-vindo à nossa base, camarada Roman Pavlovitch. Sou o marechal Koniev, chefe

da instalação, e ele – apontou para o homem de preto – é o tenente Karmin, o seu oficial

treinador. Sente-se, por favor. Um chá?

Roman Pavlovitch sorriu e ocupou o seu assento enquanto os outros três se

instalavam nos restantes.

– Poderia ser café, marechal? – Pediu, também em francês.

– Claro!… Tenente, por favor… – Enquanto Karmin se retirava para a cozinha, o

marechal acendeu um cigarro e olhou para Roman Pavlovitch. – Esta noite, antes de lhe

trazerem o jantar, o tenente Karmin explicará o regulamento interno, de cumprimento

absoluto e estrito. Adianto que não poderá sair desta cabana se não for acompanhado

pelo seu oficial treinador, por mim ou pelo seu oficial de operações, o camarada

Grigoriev. E desde já adianto que para as faltas de disciplina só há uma medida: a

expulsão.

O marechal calou-se e, como se estivesse previsto, Karmin regressou com uma bandeja

de madeira onde fumegava uma chaleira que impunha as suas emanações ao aroma do café.

Assim que o provou, Roman Pavlovitch lamentou ter pedido aquela beberagem

excessivamente adocicada e clara e indagou-se se o regulamento lhe permitiria preparar

ele próprio a sua infusão.



Sem pedirem licença, Grigoriev e o marechal começaram a falar em russo e Roman

Pavlovitch imaginou que ajustavam os pormenores da sua estada. O tenente Karmin bebia

o seu chá com os olhos cravados na xícara, como se esperasse encontrar uma serpente no

fundo. O diálogo prolongou-se durante vários minutos, com Koniev como principal

participante, e acabou quando Grigoriev entregou o passaporte de Roman Pavlovitch ao

marechal, que olhou para o novo aluno.

– Até que se decida a sua nova identidade, você será o Soldado 13 – informou,

lacônico, e, com um gesto quase teatral, rasgou o passaporte, para sobressalto de Ramón,

que sentiu nitidamente como se transformava num fantasma sem nome, sem bússola, sem

retrocesso, tal como confirmaram as últimas palavras do marechal. – Ou não será

ninguém.

Grigoriev e o Soldado 13 tomaram o café da manhã na cozinha da cabana, e este teve a

satisfação de poder preparar um café. Era um pó avermelhado e sem perfume, de onde

dificilmente se poderia obter uma infusão satisfatória, embora ao ser feito por ele fosse,

ao menos, bebível. Grigoriev convidou-o para dar um passeio e saíram da cabana pela

porta traseira. Para lá de uns metros de terra batida, voltavam a ver a presença opressiva

do bosque de pinheiros, através do qual se estendiam, até uns cem metros da casa, cercas

metálicas cobertas com pranchas galvanizadas que separavam os terrenos das cabanas.

Enquanto penetravam no bosque, o Soldado 13 reparou que seu guia quase não coxeava.

Na noite anterior, o tenente Karmin explicara-lhe o regulamento da base, que se

reduzia essencialmente à mais absoluta obediência. Confirmou-lhe que não teria contato

com ninguém que não fosse autorizado por ele e pelo marechal e explicou-lhe a razão. No

futuro, sua vida poderia depender do fato de nenhum dos estudantes da escola jamais ter

visto a sua cara e de ele não ter visto a de nenhum deles. Todos os que entravam naquele

recinto eram homens com coeficientes de inteligência excepcionais, e as exigências

estariam de acordo com essa capacidade. As outras condições da sua estada, por se tratar

de um soldado escolhido para missões especiais, seriam explicadas pelo camarada

Grigoriev, disse, e ele não pôde deixar de sentir uma pontada de orgulho ao saber que

fazia parte de uma casta selecionada.

Mas, nesse dia do verão de 1937, o Soldado 13 teria a verdadeira noção do tanto que

sua vida tinha mudado quando soube qual seria a importante missão que poderia abrir-lhe

as portas do céu proletário. Grigoriev, a princípio, deu-lhe uma ideia da situação que se

vivia na União Soviética e de que forma isso os afetava. Como Ramón sabia, o Partido e o

governo tinham iniciado, no ano anterior, uma luta de morte contra os trotskistas e os

oposicionistas que restavam no país. Tinha sido especialmente doloroso descobrir,

poucos meses depois, que um grupo dos mais prestigiados oficiais do Exército Vermelho,

entre eles o marechal Tukhatchevski, tinha se aliado à espionagem alemã com a intenção

de dar um golpe de Estado, depor o camarada Stalin e pactuar com os fascistas. As provas

encontradas eram irrefutáveis, e os militares tinham sido julgados e fuzilados havia

algumas semanas, enquanto prosseguia o expurgo de elementos perigosos do exército e se



completava a depuração no Partido. Aquela operação, continuou, tinha sido dirigida

pelo camarada Yezhov, comissário de Assuntos Internos, sob a supervisão direta do

camarada Stalin. Porém, disse Grigoriev (e, apesar de só estarem rodeados por coníferas,

baixou o tom da voz até transformá-la num sussurro), desde a queda de Iagoda, o antigo

comissário do Interior acusado de traição e de trotskismo, Yezhov iniciara uma caça no

interior dos próprios serviços secretos, tanto na contraespionagem da NKVD como na

espionagem militar, e, por excesso de zelo ou pelo seu desejo de apagar do mapa os antigos

oficiais para substituí-los por homens da sua confiança, estava pondo em risco a própria

existência desses organismos.

– O camarada Stalin deixou-o agir porque pensa que é necessário eliminar os homens

de Iagoda que possam estar ligados a seus atos traidores – Grigoriev deteve a marcha. – E

ninguém melhor do que Yezhov para esse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, tirou-lhe das

mãos várias diretorias, entre elas a de espionagem no exterior, e confiou-as ao camarada

Laurenti Beria. Esta base e os planos que nela se preparam, por exemplo. Tudo correrá

bem para nós enquanto se mantiver essa divisão de funções, mas, se a depuração de

Yezhov provocar um confronto com Beria, que, ao fim e ao cabo, é seu subordinado, e se

lançar na nossa direção, as coisas vão correr muito, mas, muito mal mesmo para nós.

Embora o pior não seja isso. O mais grave é que poderiam perder-se as linhas de trabalho

que partem daqui, entre elas a nossa.

– E por que razão o camarada Stalin assume o risco de que aconteça uma coisa dessas?

– Tem as suas razões, tem-nas sempre – disse Grigoriev, cuspindo para um pinheiro.

Manteve-se em silêncio durante alguns segundos. – Minha situação é particularmente

complicada por duas razões: primeiro, porque Yezhov me considera um homem da época de

Iagoda, embora eu tenha entrado para o serviço secreto muito antes; segundo, porque

sou judeu, e é evidente que não lhe agradam os judeus, tal como a muita gente… Por isso é

mais seguro para mim continuar na Espanha e tentar tornar-me indispensável lá.

Talvez acabrunhado pela informação que recebia, pelas palavras ditas em espanhol ou

pelo efeito benéfico de voltar a encontrar sob o seco Grigoriev o Kotov que conhecia

ou julgava conhecer, Ramón sentiu que voltava a ser ele próprio e que a vertigem de

novidades e de sons incompreensíveis no meio da qual tinha vivido nos últimos dias

começava a ceder, apesar de ter a sensação de que o colocavam na beira de um precipício

onde seria abandonado sem ter nada ao seu alcance para se agarrar.

– E qual é a missão para a qual precisa de nós o camarada Stalin?

– A mais importante – fez uma longa pausa, como se refletisse. – Por isso sou obrigado a

dizê-la desde já, porque da sua disposição depende seguirmos em frente ou não.

– Qual é a missão? – Ramón não quis brincar de adivinha. O melhor, pensou, era

agarrar o touro pelos chifres.

– O camarada Stalin pensa que chegou o momento… Vamos preparar a saída de Trotski

deste mundo.

Ramón não conseguiu evitar o abalo. Desejou ter ouvido mal, mas sabia que tinha

entendido perfeitamente e que nesse mesmo instante, só por ter ouvido aquelas palavras

de Kotov, sua vida tinha entrado numa dimensão extraordinária.

– Que quer dizer com preparar? – Conseguiu perguntar.



– Começar a trabalhar para isso. Elaborar um golpe de mestre. Por isso você e outros

comunistas espanhóis estão aqui.

– Vão nos preparar para matá-lo?

– Vamos preparar vocês para muitas coisas.

– E por que merda precisam ser espanhóis?

Kotov sorriu e moveu com um pé uma pinha gigantesca. Disse-lhe que, em sua opinião, os

espanhóis nunca seriam bons agentes secretos. Embora tivessem a seu favor uma mistura de

temeridade e crueldade inata que os tornava capazes de matar ou morrer (esse é um

grande mérito) e também fossem fanáticos (para este trabalho é preciso uma boa dose de

fanatismo), arrastavam também o defeito de serem demasiado espontâneos, às vezes até

cordiais e dramáticos, e, no fundo, eram todos um pouco fanfarrões, e a fanfarrice

tornava-os faladores. E esse era um defeito difícil de erradicar…

– O que você diz não é muito animador. Não etendo, nesse caso…

– Esta missão é para homens que tenham o espanhol como primeira língua. Essa é a

primeira razão. A segunda, que sejam capazes de superar quaisquer escrúpulos.

Ramón pensou até que ponto aqueles defeitos e virtudes eram também seus e concluiu

que Kotov tinha uma boa dose de razão, exceto quanto à fanfarrice.

– Mas a verdadeira razão pela qual você está aqui é por eu acreditar que é capaz de

fazê-lo – concluiu Kotov.

Ramón olhou para o bosque. A chama do orgulho tinha se acendido em seu cérebro,

substituindo qualquer outro receio. O que pensaria África se ouvisse aquela conversa?

Ela realmente o julgara demasiado mole? O que é que Kotov vira nele?

– Diga-me, Ramón: se fosse necessário, seria capaz de matar um inimigo da Revolução?

O jovem olhou para Kotov e este susteve o olhar.

– Se fosse necessário, claro que o faria.

O assessor sorriu e seu olhar recuperou o brilho que tinha perdido nos últimos dias.

Com um dedo, apontou para o peito de Ramón.

– Você imagina a honra que representa ser o escolhido para tirar do mundo aquela

escória traidora do Trotski? Sabia que aquele renegado trabalha há anos e anos para

destruir a revolução e é uma ratazana imunda que se vendeu aos alemães e aos japoneses?

Que chegou a planejar envenenamentos em massa de operários soviéticos para semear o

terror no país? Que sua filosofia aventureira pode pôr em perigo o futuro do

proletariado aqui, lá na Espanha e no mundo inteiro?

Ramón olhou novamente para o bosque. Sua mente estava em branco, como se todos

os canais de sua inteligência tivessem se rompido, mas disse:

– O que não entendo é por que se esperou até agora para acabar com esse traidor.

– Você não precisa entender nada. Já disse, Stalin tem suas razões, e nós, o dever da

obediência… A propósito, quantas vezes você ouviu nesses dias a palavra obediência?

– Não sei, várias.

– E vai voltar a ouvir milhares de vezes, porque é a mais importante. Em seguida vêm

depois a fidelidade e a discrição. Essa é a santíssima trindade, e você deve gravá-la na

testa porque depois de ter ouvido o que eu lhe disse, como deve ter percebido, só há dois

caminhos para você agora: um vai na direção da glória e o outro na de um campo de



trabalho, onde você não faz a menor ideia do pouco que vale a vida de um pobre coitado

que nem sequer tem nome e é considerado um traidor… Vamos, já devem estar à nossa

espera.

Quando entraram na cabana, o marechal Koniev e Karmin puseram-se de pé e

esboçaram cumprimentos militares. Enquanto o Soldado 13 se instalava na carteira,

Grigoriev disse alguma coisa aos militares. Então, Grigoriev e o marechal ocuparam as

cadeiras do fundo. Karmin, com seu traje preto, colocou-se diante do quadro e pareceu

fundir-se nele. Ramón reparou que ele tinha as mãos úmidas e relembrou as últimas

palavras de Kotov.

– Soldado 13 – disse Karmin, num francês claro e sulista que lhe recordou os seus dias

em Dax e em Toulouse – seu mentor disse-nos que você está preparado para iniciar o

treino. Mas, antes de começar a trabalhar, será submetido a diversas provas físicas e

psicológicas para termos um diagnóstico exato da sua pessoa. Se os resultados forem

satisfatórios, como esperamos, você vai começar a receber aulas de história do Partido

Bolchevique, de política internacional, de marxismo-leninismo e de psicologia. Também

lhe ensinaremos técnicas de sobrevivência, de interrogatório, de luta corpo a corpo,

aulas práticas com várias armas de fogo e paraquedismo. A parte mais importante do

treino, no entanto, será o trabalho com a personalidade. Vai aprender, antes de tudo,

que nunca mais voltará a ser a pessoa que você foi antes de chegar a esta base. Vamos

limpar você por dentro. É um trabalho lento e difícil, mas, se for capaz de vencê-lo, você

estará em condições de receber qualquer uma das personalidades que for escolhida para

esta missão. Essa personalidade ainda não está determinada, mas, seja ela qual for, você

nunca mais voltará a ser espanhol, nem deverá falar em espanhol, muito menos em

catalão. Por ora, falará em francês e pensará em francês. Trataremos de que até sonhe em

francês. Nossos especialistas vão ajudá-lo nesse objetivo, mas, repito, a sua vontade é

essencial para ser bem-sucedido.

O Soldado 13 pensou que as expectativas talvez fossem demasiado elevadas, mas

concordou em silêncio, pois já pressentia que todo aquele conhecimento poderia ser útil

para a missão de que Kotov lhe falara.

– Muito bem. Para começar, precisamos que você supere um teste muito simples, mas

definitivo, porque vai lhe ensinar muitas coisas. Acompanhe-me!

Karmin avançou na direção da porta dos fundos, e o Soldado 13 seguiu-o. Atrás deles

foram Grigoriev e Koniev. A manhã estava agora mais quente e do bosque de pinheiros

chegava um cheiro perfumado. Em cima de uma pequena mesa de madeira, o Soldado 13 viu

três modelos de punhais de campanha e pensou que o ensinariam a utilizá-los. Do meio dos

pinheiros surgiram nesse momento a figura de um militar, vestido como Karmin, que quase

arrastava um homem sujo, de cabelo engordurado, coberto de farrapos, cuja fetidez se

sobrepôs ao aroma do bosque.

– Olhe bem para aquele homem – disse Karmin. – É escória, um inimigo do povo.

Mal o Soldado 13 olhou para o indigente, Karmin gritou, sem outras palavras de

permeio:

– Mate-o!

O Soldado 13, surpreendido pelo grito, sentiu-se duplamente confuso: a ordem seria



real? E a quem a davam, ao Soldado 13, a Ramón Mercader ou ao efêmero Roman

Pavlovitch? Mas não teve tempo de pensar mais porque Karmin tirou da bainha seu

revólver Nagan regulamentar e engatilhou-o.

– Yob tvoyu mat’! Você vai liquidá-lo ou terei de ser eu a fazê-lo?

O Soldado 13 olhou para os punhais e pegou um de lâmina curta e larga que, sem saber

por que, lhe pareceu o mais apropriado. Apropriado? Para matar um inimigo da

Revolução?, pensou, sentindo que as pernas tremiam quando deu o primeiro passo. Tentou

convencer-se de que aquilo só podia ser um teste. Chegado o momento, iriam mandá-lo

parar e tirariam dali o mendigo. Avançou para o homem fedorento, nos olhos de quem

descobriu um medo crescente. O homem disse alguma coisa em russo que ele não conseguiu

compreender, embora lhe tenha parecido uma súplica na qual se repetia a palavra

továrich, enquanto dava um, dois passos para trás, com o corpo agitado por um tremor. O

Soldado 13 continuou a avançar, com o punhal à altura do quadril, esperando ouvir a

ordem de parar, ditame que não chegava, enquanto o mendigo malcheiroso ficava cada

vez mais perto dele.

O Soldado 13 viu a súplica dramática nos olhos do homem, a apenas um metro e meio

dele, e conseguiu ouvir o silêncio. Nada mais. Em sua mente formou-se uma palavra:

obediência, e uma pergunta: mole? A imagem de África passou como um relâmpago por sua

mente. Deu então outro passo, levou o punhal para trás, a fim de tomar impulso, e

compreendeu que o outro já era incapaz de fugir, até de retroceder. O terror

paralisara-o e deixara-o suando. Devia matar um homem assim, a sangue-frio, para

demonstrar sua fidelidade a uma causa grandiosa? Era preciso tratar com aquela

impiedade os inimigos do povo na terra da justiça? Qual era a relação daquilo com as

traições de Trotski, com os desmandos dos fascistas espanhóis? Não, disse para consigo, a

ordem chegaria, iriam pará-lo, todos ririam, e moveu o punhal mais alguns centímetros até

colocá-lo na posição de ataque. E deixou de pensar. Lançou o braço armado à procura

do ventre do mendigo e descobriu, nesse instante, que era o Soldado 13, que Ramón

Mercader tinha evaporado, que ele estava cumprindo o primeiro princípio sagrado: a

obediência. O punhal continuou sua viagem no encalço da vida do homem indefeso,

paralisado de terror, e, quando estava prestes a enterrá-lo no ventre, onde as mãos do

homem tinham se cruzado numa tentativa de se proteger, aquelas mesmas mãos moveram-se

com uma velocidade inconcebível, desviaram o rumo do aço, e o Soldado 13 recebeu um

fortíssimo pontapé no queixo, que o atirou de costas, inconsciente.

Em poucas semanas, o Soldado 13 começou a notar uma mudança nas cores da sua

consciência. Enquanto as aulas teóricas enchiam seu cérebro de argumentos filosóficos,

históricos e políticos para que sua fé se tornasse inabalável, as sessões com os psicólogos

iam drenando sua mente dos lastros de experiências, lembranças, temores e ilusões,

forjados ao longo de uma vida e de um passado de que se desprendia como se o esfolassem.

Espantava-o comprovar como a sua história pessoal começava a ser uma nuvem confusa e

que até acontecimentos recentes, como as últimas recomendações que Kotov lhe fizera



antes de regressar à Espanha, pareciam tão nebulosos que às vezes se perguntava se não

os teria vivido noutra existência, remota e turva.

Foi nesses meses que Ramón começou realmente a deixar de ser Ramón, e só voltaria a

sê-lo quando o homem em que o transformaram estivesse asfixiando e, para salvá-lo, fosse

necessário vir à tona o velho Ramón Mercader. Ou sempre que o mandavam trazê-lo para

apanhar sol. Mas nunca mais voltou a ser o mesmo Ramón Mercader del Río…

O homem que em seu passado nebuloso tinha adotado, com seu romantismo juvenil e os

discursos de África, os ideais comunistas começava agora a incorporar uma fé

cientificamente sustentada, cuja materialização era a nova sociedade soviética, onde o

homem atingira, finalmente, o grau máximo de sua dignidade. A luta revolucionária

intuitiva e desordenada que desenvolvera contra a oligarquia, a burguesia, o fascismo e

os traidores concretizou-se, com uma nova coerência e fundamentos, na necessidade

histórica da luta do proletariado para materializar a utopia da igualdade e na missão do

Partido de dirigir essa grande contenda. Aprendeu que, se aquela luta, por momentos,

podia parecer impiedosa, era sempre justa. Nas raízes de cada uma dessas ideias espreitavam

as teorias e práticas stalinistas, a sabedoria e a visão estratégica do camarada Stalin, o

secretário-geral que se erguia sobre a história, à frente dos proletários do mundo, como

o herdeiro genial de Marx, Engels e Lenin. A convicção de que o futuro da humanidade

pertencia ao socialismo transformou-se em seu credo e aprendeu que, para que a União

Soviética atingisse esse futuro, qualquer sacrifício, qualquer ação estavam historicamente

justificados e não era admissível a menor dissidência. Nesse ponto, incorporaram aos seus

estudos as lições de ódio classista e, visualizando esses inimigos de classe, suas convicções

tornaram-se mais sólidas.

Outubro chegou e as temperaturas começaram a baixar. Karmin comunicou-lhe que, sem

abandonar as lições teóricas e os encontros com os psicólogos, teriam início os treinos

físicos. O Soldado 13 teve esperança de sair, finalmente, dos limites da base e de talvez

poder ver com os próprios olhos parte da realidade luminosa do país dos sovietes. No

entanto, exceto nas duas semanas em que se mudaram para os montes Urais a fim de

submeterem-no a provas de resistência em condições extremas (de onde regressou com

seis quilos a menos, mas com o orgulho de ter sido felicitado por Karmin), o treino

restante efetuou-se nos bosques de Malakhovka. Ali acrescentaram-se as técnicas de tiro

com espingarda, pistola e metralhadora, as habilidades da luta com punhal, espada e

machado, os recursos de defesa pessoal utilizando apenas mãos e pés, e ensinaram-lhe

como ser preciso no lançamento de granadas, na arte de escalar paredes e nos processos

de demolição. Ultrapassado o primeiro ciclo, dedicaram-se à aprendizagem das formas de

eliminar um ou mais inimigos com as diversas armas que dominava, identificando primeiro os

pontos fracos na defesa dos adversários e depois as zonas da sua anatomia onde se

obtinham os efeitos desejados com a maior eficiência. Os inimigos com quem treinava,

especialistas nas diversas formas de agressão, eram sempre qualificados como cães

trotskistas, renegados trotskistas, traidores trotskistas, até conseguirem que a menção

do adjetivo provocasse uma liberação hormonal.

Como momento mais crítico da sua reconversão e treino, o Soldado 13 recordaria o

ensino da resistência aos métodos psicológicos de tortura e interrogatório, que



incluíram, para se obter o realismo necessário, agressões físicas destinadas a demonstrar-

lhe a inacreditável capacidade de imaginação humana para infligir sofrimento aos seus

semelhantes. No entanto, a essência daquela aprendizagem não era apenas a aquisição da

capacidade de não falar, mas, sobretudo, a de não se deixar manipular pelos

interrogadores, de cortar qualquer ponte de entendimento que pudesse abrir uma via em

direção às suas fraquezas e, mais ainda, conseguir que os interrogadores acreditassem em

histórias que pudessem confundi-los e afastá-los da verdade. Demonstraram-lhe que era

muito mais difícil guardar um segredo do que arrancá-lo de alguém e treinaram-no em

jogos psicológicos rebuscados, como a evocação de sonhos ou o reflexo de presumíveis

obsessões doentias.

Quando, no fim de novembro, Grigoriev reapareceu na base, o Soldado 13 já era, até

onde os treinadores podiam certificar, um homem de mármore, convencido da

necessidade de cumprir qualquer missão de que fosse incumbido, forjado para resistir em

silêncio a assédios diversos, dotado de um ódio visceral aos inimigos trotskistas e apto a

ser transformado na pessoa que lhe atribuíssem. A satisfação de seus instrutores era

visível, porque o diamante bruto descoberto por Grigoriev parecia ser agora uma pedra

maravilhosa, brilhante em todas as suas faces: a política, a filosófica, a linguística, a física

e a psicológica, blindada com a melhor das couraças, porque era um homem capaz de

guardar segredo, de explorar seu ódio, de não sentir compaixão e de morrer pela causa.

Uma máquina obediente e impiedosa.

Naquela tarde, o Soldado 13 vestia um uniforme preto semelhante ao de seu treinador

pessoal, mas desenhado para temperaturas invernais. Grigoriev entrou na cabana,

acompanhado pelo marechal Koniev, cumprimentou-o com um gesto marcial e, sem tirar

nenhuma das peças de roupa com que se protegia do frio, atravessou o aposento à

procura da porta traseira. A uma ordem de Karmin, o Soldado 13 seguiu-o e, ao chegar ao

pátio coberto de neve, quase sorriu ao ver sobre uma mesinha três punhais semelhantes

aos que lhe apresentaram no dia de sua iniciação. O Soldado 13 compreendeu de imediato

o que se esperava dele e, quando viu que o instrutor vinha do bosque empurrando o

homem vestido de andrajos, trêmulo de frio e de medo, preparou-se para lhe dar a lição

de que agora, tinha a certeza, era capaz.

– Soldado 13! – Disse Karmin. – Já sabe… à sua frente tem um perigoso trotskista

inimigo do povo. Mate-o!

O Soldado 13 escolheu o punhal de campanha do Exército inglês. Assim que pegou

nele, sua pele começou a se aquecer até deixar de sentir frio, os músculos transformaram-

se num prolongamento da lâmina de aço e os pés, em serpentes que rastejavam em direção

à vítima. O homem suplicava, e Karmin, alguns metros atrás, teve a gentileza de traduzir o

que dizia: jura que é inocente, que não esteve envolvido em conspirações, diz que odeia

Trotski, Zinoviev, Kamenev e todos os traidores da classe operária, insiste em dizer que

seu paizinho é o camarada Stalin e pede, por favor, que lhe seja feita justiça proletária.

Acredita em alguma coisa disso tudo? O Soldado 13 negou, abanando a cabeça, e

continuou a avançar para o homem cujos tremores pareciam tão autênticos como a súplica

de piedade presente em seu olhar. Nesse instante julgou descobrir uma estratégia

diferente no cachorro suplicante, que clamava com os braços abertos, sem retroceder,



como se estivesse fundido com a neve. Quando moveu o punhal para tomar impulso,

efetuou um jogo rápido de mãos e mudou de alvo. Não dirigiria seu ataque ao abdome mas

ao pescoço, para que o presumível mendigo conseguisse desviar o movimento da lâmina de

aço, mas não pudesse impedir que ele lhe acertasse então, com todas as suas forças, no

meio das pernas, primeiro, e, uma vez de joelhos, lhe enfiasse o calcanhar no queixo, com

uma meia-volta das pernas.

O Soldado 13 conteve a respiração, preparado para o ataque. Deixou seu olhar preso

aos olhos da presumível vítima e, com um arco cerrado e do lado direito, projetou o

braço à procura da jugular do homem, cujos olhos não perderam a expressão de terror

até ter o punhal cravado em seu pescoço e, segundos depois, lançar um estertor de

sangue que lhe saiu da boca e acertou no peito do uniforme preto e acolchoado de seu

carrasco. O Soldado 13 sentiu no ombro o peso morto do homem, seguro pelo punhal, até

vê-lo desmoronar, deixando livre o aço dentado, do qual caíram mais algumas gotas de

sangue sobre a neve já avermelhada. O Soldado 13 nunca se lembraria se chegara a sentir

frio em algum momento.

Enquanto o carro avançava e a densidade do bosque diminuía, Grigoriev evocava os

tempos de sua chegada a Moscou, nos dias caóticos e violentos anteriores ao triunfo de

Outubro. Sem deixar de ouvi-lo, o Soldado 13 pensou que, apenas quatro meses atrás, o

jovem Ramón que o habitava teria adorado visitar a Moscou vermelha da Revolução, o

local de peregrinação de todos os comunistas do mundo. Mas ele perdera a curiosidade e

cumpria agora a formalidade com a mesma disciplina e falta de paixão com que teria

acatado uma ordem, mesmo tendo aguçado seus sentidos, que, ao mesmo tempo que

processavam as palavras de seu mentor, gravavam em seu cérebro os pormenores do

percurso com a meticulosidade do profissional.

Grigoriev e o marechal Koniev tinham lhe dito que faria uma pausa nos treinos.

Devido aos seus excelentes resultados, fora-lhe concedida aquela licença para gozar de

um fim de semana na capital. Depressa o Soldado 13 compreenderia que lhe permitiam sair

da base com outras intenções.

A neve persistente dos últimos dias cobria praças e edifícios, cúpulas e parques, e o rio

Moscou era um espelho sinuoso. Assim que iniciaram o percurso, Ramón sentiu que entrava

numa cidade com ar de vila feudal e espaços sobre-humanos, que lhe provocava uma

sensação de incongruência entre a realidade e suas pretensões, uma impossibilidade de

definição que só lhe revelaria a sua origem passados muitos anos, quando compreendeu

que, apesar de sua grandeza e prepotência, a capital soviética continuava a ser um

território em conflito, o cruzamento de dois mundos que ali perdiam seus contornos:

Ocidente e Oriente, cristianismo e ortodoxia, europeu e bizantino, que se

desnaturalizavam e davam lugar a qualquer coisa diferente, definitiva e essencialmente

moscovita. A Praça Vermelha foi, tal como esperava, a primeira parada e, ao atravessá-la,

sua dimensão pareceu-lhe mais inatingível do que a imagem que as fotografias dos desfiles

tinham forjado em sua imaginação. Embora as cúpulas aceboladas e coloridas de São



Basílio o tivessem surpreendido por suas formas e cores, na realidade pareceram-lhe

exóticas e indecifráveis, como se lhe falassem em russo ou em qualquer outra língua

oriental; as muralhas e torres avermelhadas do Kremlin, pelo contrário, pareceram-lhe

mais próximas, adequadas à grandeza ancestral do país. Com um passe especial, puderam

evitar a fila que, sob aquela temperatura de doze graus negativos e entre oferendas

florais petrificadas pelo congelamento, formavam homens, mulheres e crianças, vindos de

todas as partes da União Soviética e do mundo, num silêncio respeitoso para passarem

escassos minutos diante do cadáver mumificado do criador do Estado soviético. A

emoção que esperava sentir ao entrar naquele mausoléu meio faraônico, meio helênico

perdeu-se, porque lhe custou assimilar, através de um vidro cujos reflexos decompunham o

rosto da múmia em planos mal montados, as emanações da grandeza do homem que

conseguira materializar o sonho mais precioso e esquivo da humanidade: a sociedade dos

iguais.

Com outra autorização, revista minuciosamente pelos guardas, avançaram até a Porta

da Trindade, por onde atravessaram as muralhas do Kremlin contra as quais amontoara-

se a neve. Enquanto o conduzia pelas ruas interiores em direção à Praça da Catedral,

Grigoriev mostrou-lhe os locais onde tinham sido efetuadas modificações, depois de

demolirem umas velhas capelas do tempo dos primeiros czares, e quase parou ao apontar, à

menor distância possível, as janelas dos gabinetes administrativos de onde era dirigido o

maior país da Terra.

– Ali trabalha o camarada Stalin?

– Uma parte do dia – respondeu-lhe Grigoriev. – E até há poucos anos teve o seu

apartamento ali, apontou para o velho edifício do Senado, erigido no tempo de

Catarina, a Grande. – Desde que a mulher se suicidou, abandonou esses aposentos e

dorme sempre em sua datcha de Kuntsevo. É lá que gosta de resolver os assuntos mais

importantes, pois trabalha quase sempre durante toda a madrugada. Dorme pouco e

trabalha muito, mas é forte como um touro.

Quando saíram do recinto amuralhado, rodearam os gigantescos armazéns Gum,

aonde acorriam pessoas de toda a cidade na esperança, muitas vezes desiludida, de

oferecer ao estômago alguma surpresa. Diante do Museu de História, viraram para a velha

rua Nikolskaia, rebatizada 25 de Outubro, e subiram a ladeira até a pracinha onde

imperava a estátua de Felix Dzerzhinski, situando-se atrás o edifício mais temido da

nação.

– Voilà a Lubianka – disse-lhe Grigoriev.

O Soldado 13 conhecia a história daquele edifício e dedicou-se a contemplá-lo em

silêncio. A antiga casa de seguros, ocre e enegrecida, tinha recebido há vinte anos os

homens que, transformados em apocalípticos chicotes proletários na Terra, assumiram a

responsabilidade de defender, por quaisquer métodos, a revolução, assediada pelos

inimigos internos e externos. Só de olhar para o edifício, tão denso que parecia

encaixado na terra e por cuja calçada ninguém transitava, sentia-se a força emanada da

crueldade mais real, aquela que, como vontade de um deus inapelável, decide sobre a vida

e a morte, sem necessidade de protocolos, acima de qualquer lei social. O Soldado 13 sabia

que por detrás daquelas paredes se decidia o seu próprio destino e que, de alguma forma,



transformara-se em mais um tijolo daquele magnífico edifício que, no escuro, tanto fizera

pela sobrevivência da revolução. O poder avassalador da Lubianka depressa seria o seu

poder, pensou, quando descobriu que se enganava: aquele já era o seu poder e sentira-o

na mão que há dias tinha segurado um punhal inglês.

– Como pode ver, as pessoas evitam passar por aqui – disse Grigoriev, fazendo uma

pausa. – Esta é a praça do medo. É um medo que cultivamos com esmero, um medo

necessário. Contam-se muitas histórias da Lubianka, quase todas terríveis. E sabe o que

mais? A maior parte delas é verdadeira. Os burgueses utilizam muito bem o medo, e nós

tivemos de aprendê-lo e exercitá-lo. Sem medo não se pode governar nem empurrar um

país em direção ao futuro.

– O proletariado tem o direito de se defender de qualquer forma – disse o Soldado

13, e Grigoriev sorriu.

– Vejo que te entulharam de palavras de ordem. Poupe-as comigo.

Quase sem coxear, Grigoriev levou-o até a avenida dos teatros e entraram na rua

Petrovka, onde o Soldado 13 descobriu uma vida palpitante que contrastava com a

solidão sideral da Lubianka. Seu mentor dissera-lhe que procurariam um local adequado

para comer alguma coisa e conversar, a salvo de indiscretos. Diante de um edifício com ar

modernista que ao Soldado 13 pareceu levemente familiar e barcelonês, um homem, ao pé

de uma escada que descia da calçada para um porão, combatia o frio marchando sem sair

do lugar. O Soldado 13 teve a certeza de que o homem estava à espera deles, porque os

observou com insistência enquanto marchava: um braço movia-se compassadamente e a

mão do outro braço, cruzado no peito numa posição estranha, movia dois dedos

inquietos, à altura da lapela. Ao passar ao seu lado, Grigoriev murmurou um niet, e

desceram para o porão, com claraboias à altura da calçada, entrando naquilo que, com

dificuldade, o Soldado 13 teria qualificado de cervejaria. De cotovelos apoiados em mesas

altas, sem cadeiras à volta, vários grupos de homens e de mulheres falavam aos gritos,

enquanto iam bebendo grandes goles de um líquido com cheiro de lúpulo ao qual

acrescentavam choros generosos das garrafas de vodka que traziam em qualquer um dos

muitos bolsos do sobretudo. Sem deixar de falar ou de beber, comiam todos com avidez

pequenas tiras de arenque defumado sobre fatias de pão preto e tiras de carne escura de

alguma espécie de peixe seco, que batiam várias vezes contra a mesa para facilitar a

extração dos filetes, que deglutiam quase sem mastigar. O cheiro de peixe, o aroma da

cerveja curada, a fumaça daquele intragável tabaco russo chamado makhorka e a fetidez

do suor debaixo dos sobretudos que fediam a pele de carneiro úmida criavam uma

atmosfera demasiado agressiva, e o Soldado 13, preparado para resistir às mais diversas

agressões, suplicou-lhe que procurassem outro lugar. Grigoriev sorriu, compreensivo.

– Sim, isso requer um treino especial. A verdade é que falta ao povo escolhido pela

providência da história um pouco de água e sabão, não é?

Quando saíram, o homem dos dois dedos na lapela continuava seu exercício, mas dessa

vez nem sequer olhou para eles. Enquanto voltavam para a avenida dos teatros,

Grigoriev revelou-lhe finalmente o mistério do homem que marchava solitário. Era um

bebedor que procurava outros dois companheiros para partilhar uns copos de yorsh, a

mistura de vodka e cerveja que todos bebiam no porão.



– Os russos são grandes bebedores, mas são bebedores competitivos. Há duas coisas de

que não gostam: cerveja que não esteja misturada com vodka, porque lhes parece uma

perda de tempo e de dinheiro, e não ter pontos de referência da quantidade de bebida

que ingerem. Por isso bebem acompanhados e disputam entre si. E aquele camarada, você

viu os dois dedos dele, está à procura de dois companheiros para a faina…

Depois de percorrerem alguns quarteirões, novamente em direção ao Kremlin,

entraram na Praça do Manej, e Grigoriev, segurando-o por um braço, pediu-lhe que

olhasse para o edifício monumental erigido diante deles. Por cima da entrada principal, o

Soldado 13 descobriu uma identificação em cirílico que conseguiu ler: Hotel Moscou.

Observou o bloco de alvenaria, de vários andares (dez ou doze, porque a sua estrutura

tornava difícil sabê-lo), com uma colunata suportando um teto avançado que se

projetava para a frente, e imediatamente percebeu uma estranha ausência de equilíbrio.

– Está vendo? – Perguntou-lhe Grigoriev, acrescentando: – Foi o primeiro grande

hotel construído pelo poder soviético. Um triunfo da arquitetura socialista.

O Soldado 13 assentiu e permaneceu em silêncio, como lhe tinham ensinado. O edifício

parecia-lhe monstruoso, um disparate caído do céu e encaixado à força numa praça com

um espírito dolorosamente contrastante. O mais insólito eram as duas metades da

construção, que se abriam a partir do corpo central precedido pela fachada, serem

assimétricas. Uma tinha colunas de apoio e outra não; os andares superiores da torre

esquerda tinham janelas arqueadas, enquanto as da torre direita eram retas e

quadradas; as cornijas dos dois blocos estavam situadas em diferentes alturas, numa

incompatível contraposição de proporções e estilos que provocava um efeito

desconcertante, capaz de reafirmar a primeira impressão de fealdade agressiva.

– É horrível – sussurrou.

– Já lhe explico o que aconteceu – seu guia avisou, enquanto transpunham as portas

do hotel onde, graças a uma identificação levantada diante do porteiro, puderam

entrar. Depois da cuidadosa sondagem de Grigoriev, instalaram-se numa mesa de um bar

desolado, que cheirava a bar e só remotamente a peixe seco, e onde o Soldado 13

descobriu que, depois de mostrar outra credencial (Grigoriev parecia ter todas as que se

pediam em Moscou), era até possível beber vinho francês e comer fatias de salmão da

Noruega e vitela refogada.

– Por que construíram o edifício dessa forma? – Quis saber o Soldado 13.

– Calma, rapaz, isso eu lhe conto mais tarde – disse Grigoriev, bebendo um gole do seu

copo de vodka e voltando a enchê-lo com a pequena garrafa de boca larga que o

camarada empregado deixara ao alcance da sua mão. – Há três dias estive numa reunião

muito, muito secreta, na datcha de Kuntsevo. Como lhe diz respeito diretamente, vou lhe

contar o que se falou ali. Você sabe que, se o que lhe contei em Barcelona valia a sua

vida, e o que você viu e aprendeu em Malakhovka vale, além da sua, as vidas de África, de

Caridad e dos seus irmãos, o que vou lhe dizer agora não tem preço. E recordo que, se

antes não tinha volta atrás, agora a sua única opção é avançar e calar a boca, com todo

mundo e para sempre.

O Soldado 13 ouviu as palavras de Grigoriev e sentiu que uma onda de satisfação o

percorria. Não tinha medo nem se importava de para ele não haver escapatória que não



fosse seguir em frente, porque nem o medo nem a fuga noutro sentido tinham algum

cabimento em sua mente.

– Pode falar – disse, afastando o copo de vinho depois de beber um gole.

Grigoriev preferiu beber mais um pouco de vodka antes de entrar no assunto. O

camarada Stalin em pessoa lhe confiara a honra de responsabilizá-lo pela operação

contra o renegado Trotski e ordenara-lhe que a pusesse em marcha. Da reunião de

Kuntsevo tinham participado apenas o camarada Stalin, o vice-comissário Beria e ele

próprio. Começaram por discutir a situação interna do Comissariado do Interior e Beria

dera-lhe a garantia de que Yezhov não interviria nessa operação. Aliás, acrescentara, os

dias desse anão enlouquecido estavam contados e agora era ele, Beria, quem estava à

frente de todas as operações especiais que Yezhov, com sua mania de perseguição, teria

freado ou mesmo desmontado. Mas a operação Trotski nascia nesse instante, limpa e sem

passado, e Grigoriev iria programá-la por um caminho paralelo ao de todas as estruturas

estabelecidas, com a discrição necessária não só para levá-la a cabo com sucesso, mas

também com o efeito propagandístico de que precisavam.

Ao ouvir as últimas palavras de Beria, o camarada Stalin pareceu acordar de uma longa

letargia e levantou a mão para pedir silêncio, contou Grigoriev. Durante a conversa,

fora dando alguns goles no seu copo de vinho georgiano misturado com lodidzi, uma

espécie de limonada também trazida da Geórgia. Conforme explicara a Grigoriev, bebia o

composto com a autorização dos médicos, uma vez que fora demonstrado que a mistura

daquelas duas bebidas ancestrais estimulava a circulação e relaxava os músculos. Como

dizia, e muito bem, o camarada Beria, começou o Chefe, a caça ao traidor degenerado e

fascista tinha começado. Ele, pessoalmente, decidira que Grigoriev fosse o diretor in situ

da operação, mas o camarada Beria teria de receber de Grigoriev relatórios semanais e, se

fosse preciso, diários, de que ele seria posto a par sempre que fosse necessário e,

obrigatoriamente, de quinze em quinze dias. Grigoriev, como oficial operacional a cargo

da missão, teria um superior direto dentro do Comissariado, um agente que só

responderia perante Beria e com quem Grigoriev teria de discutir todas as questões de

logística, embora já lhe pudesse adiantar que teria à sua disposição os meios econômicos e

humanos necessários, porque acabar com aquele grande traidor era uma prioridade do

Estado soviético, mais ainda, uma necessidade para o futuro do comunismo internacional.

O plano, que devia ser preparado com o máximo cuidado, teria de incluir algumas

condições importantes: a primeira, que não fosse possível encontrar uma pista capaz de

relacionar qualquer organismo soviético com a operação; a segunda, que a ação final só

fosse executada quando ele, pessoalmente, ele, sublinhou, desse a ordem; e depois viriam

outras, como que o México era o melhor lugar para concretizar o plano e, se possível, os

executantes deveriam ser mexicanos e espanhóis ou, na sua falta, homens dos serviços

secretos do Comintern, embora Beria, Grigoriev e o oficial operacional (ainda não

decidimos quem, sussurrara Beria) tivessem de organizar várias alternativas que, também

ele, pessoalmente, aprovaria. Grigoriev trabalharia sem se preocupar com os efeitos

colaterais, tais como uma possível crise com o governo do imbecil do Cárdenas, porque, se

fosse o caso, o fariam engolir a prepotência com que se comportara quando ele

protestara pelo asilo concedido ao renegado. Países mais consolidados, como a França, a



Noruega ou a Dinamarca, tinham caído de joelhos quando se atreveram a desafiá-lo e ele

se vira obrigado a apertar alguns parafusos.

– Nesse ponto, explicou-me por que tinha chegado o momento de idealizar o plano,

mas não de executá-lo. A essência de tudo é a guerra, o começo da guerra e os caminhos

que ela toma – disse Grigoriev, voltando a servir-se de vodka, mas sem bebê-la. – A guerra

deve começar a qualquer momento…

– E por que devo eu saber de tudo isso? – Perguntou o Soldado 13, estupefato com

aquilo que tinha ouvido e com o peso que isso exercia sobre seus ombros.

Grigoriev parecia agora mais descontraído e bebeu um pouco de vodka.

– Dentro de uma semana temos de decidir quem você será. Sobram-nos mexicanos e

espanhóis e precisamos de mais franceses e norte-americanos. Vamos criar vários grupos

operacionais independentes, e pode ter certeza de que só quatro pessoas na Terra terão

conhecimento de sua existência: Stalin, Beria, o militar operacional e eu.

– Está pensando que deva ser eu a cumprir a missão?

– Vai estar na linha de frente, mas ainda não sei em que posição… Mas, como vai

trabalhar comigo, prefiro que você saiba desde já o que se espera de você, se for o caso…

A experiência me diz que alguém que conhece bem o que faz e por que o faz trabalha

melhor.

O Soldado 13 manteve-se em silêncio enquanto Grigoriev provava o salmão. Lá fora, a

tarde transformara-se em noite e via-se um pedaço da rua Okhotni Riad, mal iluminada e

quase deserta.

– Stalin disse-me mais uma coisa… – Começou Grigoriev, levantando a mão para pedir

outra chekushka de vodka. Quando o empregado se afastou, olhou para seu discípulo. –

Esta missão não admite o fracasso. Se falhar, pago com minhas bolas.

– Ele falou assim?

– O camarada Stalin costuma ser um homem bastante direto. E pode se aborrecer

muitíssimo se não cumprirem bem as suas ordens… Para que você me entenda: o que você

viu no exterior deste hotel é um monumento à obediência que ele exige e espera… Ouça

bem isto, que pode lhe ensinar muito: quando ele decidiu que uma nova imagem devia ser

dada a Moscou, escolheu este local para que fosse construído um hotel onde ficariam

hospedados seus visitantes mais ilustres. A partir de suas sugestões, pediu que lhe

apresentassem dois projetos diferentes. Como ele pensa que Moscou deve começar a se

transformar na capital da arquitetura proletária, tem lá as suas ideias a esse respeito.

Comentou-as com o projetista Schusev e com os arquitetos Savaliev e Stapran e

encomendou-lhes as plantas com a certeza de que eles saberiam interpretar o que tinha

em mente. Os arquitetos tremeram ao ouvir o que Stalin lhes pedia e projetaram, cada um

por seu lado, o que julgaram poder ser as ideias do Chefe. Mas, quando Schusev lhe

apresentou os dois projetos, ele não pôde vê-los de imediato, tinha outros problemas, e,

não se sabe por que, na semana seguinte as plantas voltaram para as mãos do projetista

Schusev… ambas autorizadas pelo camarada Stalin. Como era possível?, interrogaram-se.

Queria dois hotéis, queria os dois projetos, ou teria assinado os dois por engano? A única

solução era perguntar ao camarada Stalin se ele tinha se enganado, mas… quem se

atreveria a incomodá-lo durante suas férias em Sotchi? Além disso, o secretário-geral



nunca se engana. Então, Schusev teve uma ideia brilhante, como gênio que é: realizariam

os dois projetos num único edifício, metade segundo o de Saveliev, metade segundo o de

Stapran… Assim nasceu este aborto, e Schusev, Saveliev e Stapran conseguiram sair dessa

numa boa. O edifício é absurdo, um horror estético, mas existe e cumpre as ideias e a

decisão do camarada Stalin. Eu aprendi a lição, e espero que você também seja capaz de

entendê-la. Saúde, Soldado 13! – Disse, bebendo até o fim seu copo de vodka.

Kotov tinha de morrer, anunciou Grigoriev. Lamentava deixar o Soldado 13 naquele

momento preciso, talvez o mais belo em seu processo de renascimento, mas tinha de

voltar à Espanha para começar a preparar o funeral do seu outro eu. Um nasce, outro

desaparece, é a dialética da vida. E explicou-lhe que, antes de se dedicar de corpo e alma

à nova missão, tinha de transferir suas responsabilidades na Espanha para outros

camaradas; a transferência só podia efetuar-se no terreno e durante um tempo

possivelmente dilatado pela situação da guerra. Embora os nacionalistas tivessem

ganhado território, a zona industrial e mais povoada do país continuava nas mãos

republicanas e, enquanto a conservassem, podiam aspirar à vitória. Ao ouvir esse

comentário, o Soldado 13 sentiu a dentada matreira da nostalgia, mas conseguiu conter

os desejos de Ramón e absteve-se de fazer qualquer pergunta. O que não conseguiu evitar

foi que a menção da guerra e a partida iminente de Kotov afetassem o seu ainda doloroso

apego ao que até pouco tempo atrás tinham sido sua guerra, sua pátria e seus amores. Só a

consciência de que nada daquilo lhe pertencia mais nem voltaria a pertencer-lhe, pelo

menos da mesma forma, e o orgulho de saber que agora fazia parte de um grupo seleto,

situado no coração da luta pelo futuro do socialismo, o salvaram daquela hesitação. Ele

vivia para a fé, para a obediência e para o ódio. A não ser que lhe ordenassem, o resto

não existia. Incluindo África. Sobretudo África.

Karmin e o grupo de psicólogos continuaram a trabalhar com ele, e o Soldado 13 soube

dominar sua ansiedade pela demora da anunciada concretização de uma nova

personalidade. Sabia que estava entregue aos especialistas mais capazes e, confiante na

experiência daqueles mestres da sobrevivência e da transformação, empenhou-se com

ainda mais afinco em seu treino.

Já na segunda semana de dezembro, depois de um dia monótono em que só recebeu na

cabana a visita da mulher hierática encarregada da limpeza e de lhe trazer a comida,

apareceram em sua frente dois homens com aspecto e maneiras diferentes de todos

aqueles com quem se relacionara desde a sua chegada à base. Um disse chamar-se Cícero e

o outro Josefino. A primeira impressão que davam era a de serem uma dupla cômica de

vaudevile. Ambos se vestiam da mesma forma desleixada, traziam no olhar uma dureza

profunda e ensaiada e falavam um francês perfeito mas com um sotaque que o Soldado 13

não conseguiu situar. Quase a duas vozes, disseram-lhe que a missão deles era transformá-

lo num belga chamado Jacques Mornard. O que achava do nome? O Soldado 13 sentiu que

se enchia de orgulho e satisfação. Deixava finalmente de ser um aluno para se

transformar num agente. Jacques Mornard, repetiu mentalmente, enquanto Cícero



tirava da malinha que o acompanhava uma pasta e vários livros, que pousou na mesa

rodeada de cadeirões.

– Vai aprender de cor a vida de Jacques Mornard – disse, empurrando a pasta para o

Soldado 13. – Depois leia os livros, contêm informações sobre a Bélgica, que também

precisa conhecer.

Aquele chamado Josefino, que tinha permanecido de pé, tomou a palavra.

– Escreva os pormenores que gostaria de incorporar a Mornard, aqueles que você

acha que devem fazer parte da sua personalidade ou da sua história. O que deixamos com

você é como se fosse o esqueleto que usará a partir de agora. Os músculos e o sangue

serão incorporados mais tarde.

– Por que belga, e não francês? – Atreveu-se a perguntar o ainda Soldado 13. – Eu vivi

na França vários anos…

– Sabemos disso – disse Josefino – mas seu passado já não existe e nunca mais existirá. É

preciso que seja um homem inteiramente novo.

– O Homem Novo – disse Cícero, e o Soldado 13 julgou notar um traço de ironia. – A

partir de agora, você tem de pensar em si mesmo como Jacques Mornard. Da solidez de sua

convicção de ser Jacques Mornard depende o sucesso dessa transformação e, mais ainda,

depende sua vida. Mas vá com calma… – Disse, levantando-se. Os dois homens afastaram-

se com um sorriso, sem qualquer despedida.

Durante aquela semana de leituras e reflexões, Jacques Mornard desfrutou da

sensação descrita por Josefino. Era como se o seu corpo, até então vazio, fosse

ganhando forma e completando sua estrutura. Voltar a ter pais, um irmão, uma cidade

natal, uma escola onde tinha estudado e praticado esportes criaram a base sobre a qual

se enxertaram seus gostos básicos, suas antigas preferências de jovem burguês e até suas

lembranças mais remotas. Como qualquer pessoa, tinha assistido com o pai e com o irmão a

muitos jogos de futebol e tornara-se adepto de um clube; tinha sua cafeteria preferida em

Bruxelas, suas ideias acerca de valões e flamengos, tivera namoradas e um passatempo que

se transformou em profissão: a fotografia. Não militava em nenhum partido nem tinha

opiniões políticas definidas, mas rejeitava o fascismo, que lhe parecia, no mínimo,

antiestético. Conhecia a atuação e o destino histórico de Liev Trotski tal como

qualquer pessoa culta, mas toda aquela disputa era assunto de comunistas e não lhe dizia

respeito. Falava francês e inglês, mas não dominava o flamengo nem o valão porque tinha

crescido fora da Bélgica, e também não falava russo, embora compreendesse o espanhol

devido às várias viagens que fizera à Espanha antes da guerra. Da sua família de

diplomatas, possuidores de certa fortuna, receberia com frequência somas que lhe

permitiriam viver sem sufoco e, se fosse necessário, com tendência para o esbanjamento.

Seria um burguezinho comum e normal, um pouco fanfarrão, sempre disposto a divertir-se

e, regra geral, sem grandes preocupações com a vida.

Jacques Mornard compreendeu até que ponto tinha sido importante o trabalho que

os psicólogos fizeram com ele. Seu velho conhecido Ramón não teria gostado de ser

como Jacques; nem sequer teria se interessado em fazer amizade com ele. Entre a

leviandade intelectual que agora assumia e a paixão política do catalão, com a sua recusa

militante dos modos de vida burgueses, havia um abismo impossível de transpor sem a



limpeza radical de sua consciência e o treino duro a que o tinham submetido.

Quando Josefino e Cícero regressaram, Jacques Mornard sentia que estava cheio até

a metade de sua capacidade. O trabalho que a partir desse momento os instrutores

empreenderam foi o de demiurgos platônicos: verdadeiros criadores. Falavam de Jacques

como se o conhecessem desde sempre e implantavam-lhe memórias, ideias, formas de reagir

perante determinadas situações, respostas às perguntas mais simples e às mais complexas.

Foi um processo lento, de repetições sucessivas, interrompido às vezes para permitir que

as informações fermentassem no subconsciente de Jacques, que recebeu então o professor

de fotografia empenhado em iniciá-lo nos mistérios das máquinas fotográficas (Jacques

apaixonou-se pela Leica, mas aprendeu também a usar a pesada Speed Graphic, a preferida

dos fotógrafos de imprensa), das lentes, da avaliação da luz e dos segredos do trabalho

de laboratório com os químicos e com o material de impressão; e depois o fonoaudiólogo,

que o dotou de expressões idiomáticas, de entonações e dos suaves erres belgas; o

optometrista, que lhe forneceu os óculos que usaria a partir daí; e Karmin, que, quando

Jacques chegava ao limite da fadiga intelectual, o levava para a neve e com doze, quinze

graus abaixo de zero, punha-o para trabalhar cada músculo do corpo com uma

intensidade e uma sabedoria capazes de devolvê-lo à cabana fisicamente esgotado, mas

com o cérebro desanuviado, pronto para a sessão do dia seguinte.

Quando Grigoriev regressou a Malakhovka, no fim de janeiro, Jacques Mornard era

um homem quase completo. O assessor contou-lhe que não tinha conseguido concluir os

trabalhos na Espanha e, sem que Jacques lhe perguntasse, explicou que a situação da

guerra era tão complicada e desesperada como seria de se esperar, embora nada

possibilitasse prever um desenlace próximo. O governo republicano tinha esperança de

conseguir resistir até que o conflito se fundisse com a iminente guerra europeia e se

transformassem numa parte ativa do grande bloco antifascista; assim, sua situação seria

semelhante à das orgulhosas democracias que lhe tinham voltado as costas com o

pretexto da não intervenção. Mas o mais importante, disse-lhe Grigoriev, era ter tido

tempo também para estender os primeiros fios da nova operação. Por isso, disposto a

ajustar os canais, iria em breve a Nova York e ao México, onde teria alguns encontros

importantes. Antes disso, no entanto, queria trabalhar pessoalmente com a sua nova

criação.

A presença do seu mentor animou Jacques Mornard. O momento de sair do útero da

base de treino aproximava-se e, orientado pelo assessor, começaram a dar os retoques

finais no belga. Um cabeleireiro trabalhou no seu novo corte de cabelo, um alfaiate

preparou um guarda-roupa indispensável, que se completaria quando viajasse para o

Ocidente, e acrescentaram-lhe ao perfil o apego aos carros esportivos, cujas marcas e

características teve de estudar, bem como a história do automobilismo europeu. Seu

conhecimento anterior sobre a gastronomia francesa e suas maneiras à mesa adquiridas

na École Hôtelière de Toulouse pouparam-no dessas disciplinas, embora lhe tenham

inculcado o gosto por alguns pratos belgas. Por sugestão do próprio Jacques,

acrescentou-se ao seu caráter um fraco pelos cachorros. Aquela paixão remota de Ramón

Mercader, colocada num lugar da sua consciência alheio ao raciocínio, era compatível

com a personalidade e com a educação de Jacques, e seus mestres permitiram-no. O nome



dos labradores de sua infância passou de Santiago e Cuba para Adão e Eva, e poder sentir

amor pelos cachorros fez com que Mornard se sentisse mais à vontade consigo próprio.

Antes de partir para a América, Grigoriev decidiu levá-lo novamente a Moscou, onde

se comportaria publicamente como um curioso jornalista belga de visita à meca do

comunismo. O assessor se encarregaria de verificar por si próprio a solidez da nova

personalidade e, durante os dias em que partilharam o tempo livre de Grigoriev, Jacques

esteve todo momento à prova, respondendo às perguntas mais diversas e revelando as

reações mais adequadas à sua nova personalidade.

Gozando de sua liberdade (sabia que ao longe um olho o avaliava), Jacques foi para

além do anel de largas avenidas que contornava a cidade pré-revolucionária e penetrou

nos bairros proletários, onde sua presença quase provocava debandadas entre os

moradores alarmados e onde encontrou uma mediocridade homogênea e férrea capaz de

comovê-lo. Sabia que aqueles homens, quase todos emigrados do campo durante os

tempos difíceis da coletivização da terra, viviam alojados em espaços mínimos e pouco

aquecidos (as chamadas kommunalkas), às vezes sem água corrente. Enfiados em

sobretudos com o mesmo corte e cor, já gastos pelos invernos, comiam apenas das escassas

e monótonas ofertas dos desabastecidos mercados e combatiam o tédio e o esgotamento

com doses fulminantes de vodka. Mas aqueles homens também eram, tal como ele,

soldados da luta pelo futuro, e o seu sacrifício atual constituía a única garantia de que a

humanidade do futuro gozaria da verdadeira liberdade. A vida daqueles habitantes de

Moscou (desprezados pelos verdadeiros moscovitas) e a sua (sim, ele que vestia roupas de

tecidos quentes vindas do Ocidente e se alimentava com manjares fumegantes com os

quais sonhavam aqueles proletários) estavam no mesmo caminho, na mesma frente de

batalha. Só que a responsabilidade daqueles era cotidiana e humilde, e a sua tinha de ser

obscura e, chegado o momento, cruel, mas igualmente necessária. Aquele era o preço que

o presente cobrava dos homens de hoje pela luz do amanhã.

Numa daquelas tardes, sentados num banco do recém-inaugurado parque Gorki,

diante do gelado rio Moscou, Grigoriev e Mornard observavam os rapazes que, em

trenós improvisados, deslizavam na camada de gelo, felizes e alheios às grandes dores da

vida.

– Lutamos por eles, Jacques – disse Grigoriev, e o belga sentiu uma profundidade

sincera na voz de seu mentor. – E é uma luta dura.

– Eu sei, e é por isso que estou aqui. Mas gostaria que soubessem que sou como eles, e

não um capitalista de merda.

Grigoriev assentiu e, após um silêncio, falou com os olhos fixos no rio.

– Imagine uma corrida de cavalos – disse, coçando o queixo. – É assim que vamos

trabalhar… Sairão todos ao mesmo tempo, mas uns vão se aproximar da meta antes dos

outros. As condições do terreno, as oportunidades, as capacidades de cada um vão ter

influência, mas o número de série que o cavaleiro receber decidirá quem partirá primeiro

em direção ao objetivo. Se atingi-lo, termina o trabalho. Se falhar, outro terá de

avançar.

– Que número é o meu?

– Você será meu ás na manga, rapaz. Vai trabalhar sempre comigo, diretamente comigo.



Por ora, ficará no fim da fila, mas isso não quer dizer que seja o último. Quer dizer que

será a carta mais segura e que não o farei correr riscos até não ter outro remédio.

– E por que não saio primeiro e preparado?

– Por muitas razões que não posso lhe explicar agora, talvez nunca. Entenda apenas

que é assim.

Jacques Mornard assentiu e acendeu um dos cigarros franceses que fumava agora e

que, há alguns dias, lhe provocavam catarro e tosse.

– Você será minha obra-prima – continuou Grigoriev. – Vou construir para você um

verdadeiro jogo de xadrez. Vamos começar a jogar pensando desde o princípio no

vigésimo movimento, no trigésimo, no xeque-mate. Será um desafio intelectual, uma coisa

verdadeiramente bela – o homem parecia sonhar quando se moveu e se colocou de frente

para Jacques. – Só há uma coisa que me preocupa…

– Minha obediência? Meu silêncio?

Grigoriev sorriu, negando.

– Saber se, chegado o momento do xeque-mate, Jacques Mornard não vai fraquejar.

Sei que Ramón e o Soldado 13 não fraquejariam. Mas Jacques… É uma missão que pode

chegar a ser muito difícil, talvez seja necessário pensar não só em matar, mas também em

morrer…

Jacques atirou o cigarro e refletiu por alguns instantes.

– É estranho – começou. – Jacques Mornard ocupa-me quase por completo, mas há

espaços onde não consegue chegar. Meu ódio e minha fúria estão intactos, minha fé é a

mesma. E essas coisas não vão desaparecer. Sei o que estou fazendo e sinto-me orgulhoso.

Também sei que nunca poderei expressar esse orgulho, mas isso me torna mais forte. Se

chegar o momento, serei a razão do proletariado, o ódio dos oprimidos. E o farei por

eles – disse, apontando para as crianças que brincavam. – Pode ficar sossegado. Jacques é

um desgraçado. Mas Ramón estará sempre disposto a tudo. A morrer também…

Jacques Mornard possuía uma capacidade peculiar para enfrentar o tempo. Tinha

interiorizado que cada ação deveria ser executada no momento preciso e que a

ansiedade em precipitar os acontecimentos era uma coisa alheia ao seu caráter e à sua

missão. Seu tempo tinha dimensões históricas, decorria acima dos prazos humanos, e suas

medidas nasciam da necessidade filosófica. Passados vários anos perguntaria a si mesmo se

aquela capacidade que acabou por salvá-lo de estagnações, privações e tédios cotidianos

não lhe teria sido inculcada com grande deslealdade, prevendo sua necessidade de

resistir em silêncio e com sensatez aos longos anos de seu isolamento.

Desde que Grigoriev partira e ele regressara ao regime da base de Malakhovka, sem

uma ideia precisa da quantidade de semanas ou meses que teria de esperar para se pôr em

movimento, mergulhou na tarefa de polir as arestas visíveis e até ocultas de sua nova

identidade. Na companhia de Josefino e Cícero, costumava dar longos passeios pelo

bosque, repetindo as histórias da sua família e da sua própria vida, enquanto procurava,

com a Leica, composições sugestivas, luzes expressivas, focos atrevidos. Dedicou muitas



horas à leitura de jornais e ao estudo de mapas das cidades e roteiros turísticos belgas,

até se sentir capaz de andar por Bruxelas ou Liège sem se perder. Pôs-se a par da

complicada situação política francesa e estudou a história recente do México. Aquele

tempo, que noutra época o teria exasperado, fluía agora aprazível, sem traumas.

Nos jornais franceses que tinham começado a entregar-lhe, leu como a procuradoria

soviética preparava a instrução do caso contra 21 antigos membros do Partido e ex-

funcionários do Estado, acusados de delitos graves que iam da traição à pátria a

comportamentos antibolcheviques, passando pelo assassinato. Os nomes mais

mencionados eram os de Nikolai Bukharin e Alexei Rikov, antigos líderes da chamada

Oposição de Direita no interior do Partido; o de Guenrikh Iagoda, o destituído

comissário do Interior, a cargo de quem estivera a investigação dos processos anteriores

de 1936 e 1937; e o de Christian Rakovski, o mais obstinado dos opositores trotskistas. No

banco dos réus estariam também embaixadores e até médicos, como o doutor Levin, médico

pessoal de Lenin e Stalin desde a revolução, acusado de envenenar, entre outros, Gorki

e seu filho Max, cumprindo ordens de Iagoda. Todo o país sabia que os acusados estavam

detidos há longos meses e que o julgamento era iminente. No entanto, Jacques Mornard

não pôde deixar de se alarmar ao perceber até que ponto os delitos daqueles homens,

tal como os delitos dos traidores julgados em 1936 e 1937, tinham colocado em perigo a

própria existência do país onde ocuparam os mais altos cargos e contra o qual

trabalharam, conforme lera, desde o início do processo revolucionário. Todos eles,

coligados com o oportunista Trotski, eram a própria essência da traição mais dissimulada,

da deslealdade capital.

Uma notícia lida naqueles jornais surpreendeu-o ainda mais do que o anúncio do

processo. Falava da morte, em Paris, de Liev Sedov, filho e colaborador mais próximo de

Trotski, e comentava as circunstâncias estranhas do sucedido, que estava sendo

investigado pela polícia local. Jacques Mornard teve a certeza de que aquela morte,

justamente quando se punham em marcha os mecanismos para acabar com o velho traidor,

não podia ser obra do acaso ou da natureza, e quando, finalmente, Grigoriev regressou a

Malakhovka, atreveu-se a procurar a confirmação de suas suspeitas.

– Acha que poderia ter sido um de nós? – Grigoriev suspirou de cansaço, instalando-se

numa das cadeiras da cabana.

– Não ter sido é que seria muito estranho, digo eu.

– Sim, seria estranho. Mas os acasos existem, meu querido Jacques, as complicações pós-

operatórias são frequentes… Por que nos arriscaríamos a matar aquele desgraçado que

já estava meio morto e vivia em Paris como um indigente, tentando arranjar seguidores

que nunca apareciam? Para alarmar o velho e dificultar as coisas para nós?…

Jacques pensou um pouco e atreveu-se a perguntar uma coisa que seus demiurgos não

tinham conseguido apagar-lhe da memória.

– E por que mataram Andreu Nin?

– Porque era um traidor, isso você já sabe – disse Grigoriev imediatamente.

– Não foi porque não falou?

O outro sorriu, agora sem vontade. Parecia esgotado.

– Esqueça isso. Anda, arrume suas coisas. Vamos nos mudar para Moscou.



O aparelho onde se alojaram ficava nas imediações da Praça das Três Estações, acima

da rua Groholski, muito perto do Jardim Botânico. Era um velho casarão de três andares

que pertencera a um exportador de chá, cuja família, dispersa pela diáspora e dizimada

pelos rigores da nova vida, tinha se amontoado no andar de baixo. Grigoriev e Jacques

ocuparam um apartamento com banheiro privativo no segundo andar, e só nessa altura o

mentor lhe comunicou que partiriam para Paris dentro de alguns dias.

Em 2 de março, Jacques acompanhou pelo rádio as informações sobre a abertura da

primeira sessão do Conselho Militar do Supremo Tribunal da União Soviética. De acordo

com as notícias, havia cerca de quinhentas pessoas na sala, e o foco de sua atenção era o

envelhecido e balbuciante Bukharin. O delegado do Ministério Público Vichinski

apresentou as acusações, já conhecidas de todos: os arguidos, aliados ao ausente Liev

Davidovitch Trotski e ao seu falecido filho e lugar-tenente, Liev Sedov, não só eram

assassinos, terroristas e espiões, como tinham sido agentes contrarrevolucionários desde

o início da Revolução ou mesmo antes. Já em 1918, Trotski e seus cúmplices tinham

conspirado para assassinar Lenin, bem como Stalin e o primeiro presidente soviético,

Sverdlov. Em poder da procuradoria existiam declarações probatórias de como Trotski

passara a ser um agente alemão a partir de 1921 e dos serviços secretos britânicos a partir

de 1926, tal como alguns de seus companheiros de conspiração ali presentes. Em sua

degradação traidora, o último degrau fora vender informações aos serviços secretos

polacos e conspirar, com alguns dos acusados, para provocar envenenamentos em massa

de cidadãos soviéticos, impedidos, felizmente, pela atuação dos sempre vigilantes

guardiães da NKVD.

Como Grigoriev entrava e saía do apartamento sem dar explicações a Jacques, este

decidiu aproveitar o tempo para dar longos passeios por Moscou, e em toda parte o belga

encontrou uma cidade abalada e indignada. Durante aqueles dias de revelações terríveis,

as pessoas até pareciam menos preocupadas com a péssima qualidade do pão ou com a falta

de sapatos e pareciam felizes por saber que seus dirigentes tinham conseguido

desmantelar outra conspiração restauradora e que prometiam mais castigos. A indignação

do povo aumentava à medida que os acusados iam admitindo delitos cada vez mais

arrepiantes. Mas o assombro atingiu o clímax quando Bukharin admitiu a monstruosidade

de seus crimes e reconheceu ser responsável, política e legalmente, por promover o

derrotismo e por planejar ações de sabotagem (mesmo que pessoalmente, esclareceu, não

tenha intervindo na preparação de nenhum ato concreto e tenha negado sua

participação nos atos de terrorismo e de sabotagem mais sinistros). O que se tornou

evidente é que Bukharin tinha finalizado suas alegações como só um traidor podia fazer:

“Ajoelhado diante do Partido e do país”, disse, “aguardo o vosso veredicto”. Jacques

reparou que a intervenção de Bukharin apresentava uma enorme concentração de

maldades presentes e passadas, quase inconcebíveis num homem que, há dois anos, se movia

nas altas esferas do Partido. Mas nessa noite, nas cervejarias, nas ruas, nos vagões do

metrô, nas filas e entre os bêbados que pululavam no triângulo sórdido das três estações

(Leningrado, Kazan e Iaroslav), Jacques ouviu repetidamente as mesmas palavras:

“Bukharin confessou”, e a mesma conclusão: “Agora, sim, vão fuzilá-lo”.

Quando, na manhã seguinte, Grigoriev lhe disse que tinha um presente, Jacques pensou



que chegara o momento da partida.

– Hoje vamos assistir ao julgamento – disse-lhe, para grande surpresa do outro, e

acrescentou: – Iagoda sobe ao estrado.

Passava pouco das oito quando saíram à rua na estação de Okhotni Riad e se dirigiram

para a Casa dos Sindicatos. Na avenida dos teatros, na praça onde se erguia o Teatro

Bolshoi e em frente ao Hotel Metropol, já se organizara uma manifestação, e as pessoas

pediam aos gritos e com cartazes a morte dos traidores antibolcheviques e trotskistas. A

indignação era veemente, mas não caótica, e Jacques verificou que os grupos estavam

organizados por sindicatos, fábricas, escolas, e que as palavras de ordem provinham dos

editoriais do Pravda.

Através do cordão de milicianos colocado na entrada da rua Puchkinskaia,

conseguiram abrir caminho até o edifício onde, antes da vitória de Outubro, se

entretinha a indolente aristocracia russa. Subiram a escadaria, esbanjamento de

mármores, bronzes e vidros, à procura do histórico Salão de Colunas, onde tinham

desfiado as suas partituras os gênios da música russa e dançado os grandes personagens

do século anterior. Graças à Revolução, o recinto tinha agora outro destino, tal como

todo o país. Ali, os bolcheviques proferiram muitos dos seus discursos revolucionários e,

entre os 28 magníficos suportes de madeira revestida de mármore a que o salão devia o seu

nome, fora velado o cadáver de Lenin antes de sua transferência para o primeiro

mausoléu onde repousou; ali também se efetuaram os julgamentos de agosto de 1936 e

fevereiro de 1937, que iniciaram e deram prosseguimento ao doloroso mas necessário

expurgo de um partido, de um Estado, de um governo, dispostos a não se deterem nem

mesmo diante da história para gerar a nova História.

Num silêncio emocionado, Jacques ocupou a cadeira indicada por Grigoriev.

Funcionários do Partido, líderes do Komsomol, dirigentes do Comintern, diplomatas

estrangeiros e jornalistas creditados enchiam a sala quando, às nove em ponto, fizeram a

sua entrada os juízes, os delegados do Ministério Público e, finalmente, os arguidos e seus

advogados. O ambiente de tensão era doentio, obscuro, e Jacques Mornard inclinou-se

para o seu mentor, perguntando-lhe ao ouvido:

– O camarada Stalin vem hoje?

– Ele tem coisas mais importantes para fazer do que perder seu tempo ouvindo esses

cães traidores se confessarem.

Quando Vichinski chamou Guenrikh Iagoda para depor, um murmúrio percorreu a sala.

Jacques Mornard viu levantar-se um homem mais para o baixo, quase calvo, com um bigode

hitleriano que lhe dava um aspecto de furão. Era difícil reconhecer naquele indivíduo,

incapaz de manter o controle das mãos, o homem que durante vários anos tivera o poder

de decidir sobre a vida e a morte de tantos cidadãos e que há tantos anos escondia um

traidor.

– Está disposto a confessar os delitos de que é acusado, Guenrikh Iagoda? – Inquiriu

Vichinski, voltado ostensivamente para o auditório.

– Sim – disse o réu imediatamente, fazendo uma pausa antes de continuar. – Confesso,

porque compreendi a perversidade daquilo que eu e o restante dos arguidos temos feito

e porque creio que não devemos abandonar o mundo com crimes tão terríveis na



consciência. Com a minha confissão espero prestar um serviço à irmandade soviética e

informar o mundo de que o Partido sempre teve razão e nós, criminosos fora da lei,

estávamos enganados.

Vichinski, satisfeito, começou o interrogatório com perguntas repletas de ironia, e

cada resposta de Iagoda provocava um rumor e até mesmo exclamações de indignação na

sala. Jacques Mornard, ainda capaz de se surpreender perante certas atitudes russas,

reparou na teatralidade que emanava daqueles personagens, de suas palavras, vestes,

gestos e até do cenário. Suas atuações recordavam-lhe certos teatros de fantoches e

marionetes que tinha apreciado nas cidades do sul da França, aquelas encenações em que,

com o empolamento necessário, se contava a história inesgotável de Roberto o Diabo, de

Rolando e dos Cavaleiros da Távola Redonda.

Iagoda reconhecia ter conspirado para dar um golpe de Estado, em conivência com os

serviços secretos alemães, ingleses e japoneses; admitia sua participação na conspiração

trotskista para atentar contra a vida de Stalin, em alguns envenenamentos e no

assassinato de Maksim Gorki; aceitava ter planejado uma restauração burguesa na Rússia e,

cumprindo um plano de Trotski, ter cometido excessos repressivos destinados a criar mal-

estar no país. Mas quando Vichinski, mais que feliz pela vindima obtida, interrogou-o

sobre o papel que desempenhara no assassinato de Max, filho de Gorki, Iagoda não

respondeu. Vichinski exigiu-lhe uma resposta, mas o réu manteve-se em silêncio. A tensão

tornou-se densa, e a voz do delegado do Ministério Público ecoou entre as colunas

quando gritou ao réu que confessasse seu papel no assassinato de Max. De sua cadeira,

sob tensão, Jacques reparou que as mãos de Iagoda tremiam de forma incontrolável

quando, olhando para o tribunal, com uma voz que mal se ouvia, negou ter participado

do assassinato do filho de Gorki, acrescentando com voz suplicante:

– Quero confessar que menti durante a instrução. Não cometi nenhum dos delitos que

me são imputados e que reconheci. Peço-lhe, camarada delegado, que não me interrogue

sobre os motivos da mentira. Sempre fui fiel à União Soviética, ao Partido e ao camarada

Stalin e, como comunista, não posso assumir delitos que não cometi.

Jacques Mornard compreendeu que alguma coisa estranha se passava. O rosto de

Vichinski, o dos juízes, as expressões dos membros do tribunal e até as dos acusados

revelavam uma perplexidade que, na área reservada ao público, se transformara num

vespeiro de vozes de incredulidade, surpresa, indignação, quando, por cima da gritaria, se

ergueu a voz do juiz principal, que decretava um intervalo até a tarde.

– Mas que interessante! – Comentou Grigoriev, excitado. – Vamos almoçar e prometo-

lhe que esta tarde vai ver uma coisa que nunca deverá esquecer.

Quando regressaram, Jacques Mornard viu entrar no Salão de Colunas um Iagoda que

parecia ter envelhecido dez anos em apenas cinco horas. Quando o juiz o chamou, o

acusado levantou-se com dificuldade. Seu olhar era o de um cadáver.

– O acusado mantém o depoimento desta manhã? – Quis saber o juiz, e Iagoda abanou a

cabeça, negando.

– Reconheço ser culpado de tudo que me acusam – disse, e fez uma longa pausa até os

aplausos, assobios e gritos de morte ao cão traidor de inúmeros assistentes terem sido

silenciados pelo martelo do juiz. – Não julgo necessário repetir a lista dos meus delitos e



não pretendo atenuar a gravidade dos meus crimes. Mas, como sei que as leis soviéticas

desconhecem a vingança, peço perdão. Dirijo-me aos senhores, meus juízes, a vós,

tchekistas, e a ti, camarada Stalin, para dizer: perdoem-me!

– Não, não haverá perdão para você! – Gritou Vichinski nesse instante, sem conseguir

esconder sua satisfação e seu ódio. – Vai morrer como um cão! Todos merecem morrer

como cães!

Grigoriev tocou no cotovelo de um Jacques desfigurado e fez-lhe sinal com a cabeça,

pondo-se de pé:

– Já não há mais nada para ver – disse-lhe, abandonado a sala.

Jacques Mornard não pôde evitar sentir-se confuso. Tinha dificuldades em encontrar

uma lógica para as reações díspares de Iagoda. Já na rua, Grigoriev pediu ao motorista que

os conduzia pela cidade que os levasse diretamente para o aparelho. Quando chegaram,

despediu-se do condutor, dizendo-lhe que viesse buscá-lo dentro de umas duas horas. Em

vez de subir a escada, Grigoriev fez sinal a Jacques e foram para o pátio do edifício,

através do qual acederam a uma rua por onde, sempre em silêncio, avançaram até a Praça

das Três Estações. Sem parar, Grigoriev rumou ao severo edifício da estação de

Leningrado. Quase às cotoveladas, entraram no único local onde serviam bebidas

alcoólicas, e o assessor pediu duas canecas de cerveja.

– O que achou do que viu?

Jacques Mornard soube imediatamente que a pergunta tinha demasiados

subentendidos e que sua resposta podia ter algum valor para o seu futuro.

– Quer a verdade?

– Espero a verdade – disse o outro, servindo-se de um segundo copo a que adicionou

um pouco da vodka que trazia num bolso.

– Iagoda não confessou por vontade própria. Parecia tudo um teatro.

Grigoriev olhou para ele, pensativo, bebeu um grande gole de yorsh e, sem deixar de

cravar os olhos nos de Jacques Mornard, despejou mais de metade da chekushka de vodka

em sua caneca e bebeu-a.

– Iagoda conhece todos os métodos que existem para fazer alguém confessar. Muitos

foram inventados por ele, e posso lhe garantir que tinha uma grande criatividade.

Evidentemente, aplicaram-lhe alguns antes do julgamento. Não reparou como seus dentes

tremiam? Quem sabe a quem pertenceu aquela dentadura… Mas o desgraçado, em seu

desvario, achou que conseguiria resistir… Há três dias, Krestenski pensou o mesmo e

acabou por confessar tudo… Yezhov não precisou nem de três horas para convencer

Iagoda de que não é possível resistir quando se é culpado de algo. Só a inocência

absoluta pode salvar e, mesmo assim, muitos inocentes são capazes de confessar que

crucificaram Cristo para que os deixem em paz e os matem o mais depressa possível.

– Está me dizendo que Iagoda é culpado de tudo que o delegado do Ministério

Público o acusa?

– Não sei se de tudo ou só de uma parte, mas é culpado. E isso enfraqueceu-o. E com

essa fraqueza não consegue aguentar a tenacidade dos meus colegas. Hoje foi um dia bom

para você, Jacques. Eu queria lhe mostrar como um homem é capaz de rastejar, mas teve o

privilégio de ver como se desmorona e se afunda. Espero que você tenha aprendido a



lição: ninguém resiste. Nem sequer Iagoda. Yezhov também não há de resistir quando

chegar a vez dele.

Jacques Mornard decidiu-se e bebeu de um só gole quase toda a sua caneca de cerveja.

Sentiu como os pulmões se congestionavam, ameaçando asfixiá-lo, até suas fossas nasais

bufarem como uma locomotiva que se põe em marcha, mas ainda teve de esperar alguns

segundos para recuperar o fôlego. Aquela aprendizagem podia ser muito mais árdua, mas

comprovara que o vapor etílico tinha a vantagem de expulsar do seu olfato a pestilência

do ambiente.

– Vai me dizer agora o que aconteceu a Andreu Nin? – Perguntou quando, finalmente,

conseguiu falar.

Grigoriev sorriu, negando com a cabeça.

– Que teimoso… O que você quer que eu diga? Aquele catalão era tão louco que não

confessou. Esgotou a paciência de todo mundo e…

– Eu sabia que não ia confessar – disse, aproximando de Grigoriev a caneca de cerveja.

O mentor verteu nela um pouco de vodka. – Nem que o encharcassem de vodka…



15

Ao longo da última semana de novembro e do mês de dezembro de 1977, tive seis

encontros, todos marcados com antecedência, com o homem que amava os cachorros. O

inverno, indeciso, ia se dissolvendo até o fim do ano em duas ou três frentes frias, que

perderam a força durante a passagem sobre o Golfo do México e só trouxeram à ilha

alguns chuviscos, incapazes de alterar os termômetros, além de algumas ondas turvas que

quebraram a placidez do mar diante do qual tivemos nossas conversas. Arrastado pelas

palavras do homem, eu corria do meu trabalho para a praia e quase não pensava em outra

coisa senão no novo encontro marcado. Ouvir e tentar digerir aquela história da qual

quase todas as peripécias constituíam revelações de uma realidade sepultada, de uma

verdade nem sequer imaginada por mim e pelas pessoas que eu conhecia, transformara-se

numa obsessão. O que ia descobrindo enquanto o ouvia, somado ao que tinha começado a

ler, perturbava-me profundamente, enquanto a chama de um medo visceral me lacerava,

sem que fosse capaz, apesar de tudo, de dominar meu desejo de saber.

Desde que o homem começara a desenhar o percurso de seu amigo Ramón Mercader, a

partir da sua infância e juventude em Barcelona, abriram-se para mim as portas de um

universo de cuja existência, até esse momento, tinha uma noção vaga e ortodoxa, com

divisões estritas entre bons e maus, mas cujos interstícios desconhecia: profissões de uma

fé sincera e devoradora misturadas com intrigas, jogos sujos, mentiras sempre julgadas

verdades e verdades nunca suspeitadas, que iluminavam minha inocência e ignorância com

clarões deslumbrantes. À medida que López avançava na história, estive prestes a rebatê-

lo em várias ocasiões, a gritar-lhe que aquilo não podia ser, mas sempre me contive,

limitando-me a fazer alguma pergunta quando minha credulidade ou minha compreensão

eram superadas, e continuei a ouvir uma descrição que dava cabo de muitas crenças e

recolocava outras acerca das noções que tinham me inculcado.

Depois da segunda conversa, eu arrastava a certeza insidiosa de que algo muito

importante não batia no relato do homem que amava os cachorros. Embora ainda não

tivesse desenvolvido por completo a desconfiança cósmica que acabaria por adquirir,

precisamente em consequência daqueles encontros (a vocação para a suspeita que tanto

aborreceria Raquelita e meus amigos, porque me levava a reagir de forma quase mecânica e

a qualificar de impossível, de pura mentira, qualquer história capaz de desafiar

minimamente a verossimilhança), naquilo que ouvia havia uma inquietante mas onipresente

falta de lógica que, para começar, me levaria a pensar se alguns episódios da história de

Ramón não estariam sendo manipulados pelo seu amigo e relator Jaime López. Mas só no

fim da terceira conversa, já em pleno dezembro, vislumbrei com alguma clareza onde

estava a fenda por onde a lógica escapava: como era possível que López tivesse



informações tão precisas da vida e dos sentimentos de seu amigo? Por mais explícito e

pormenorizado que Ramón tivesse sido durante as conversas mantidas em Moscou há uns

dez anos, quando se reencontraram depois de tanto tempo sem se ver, e o decepcionado

Ramón Mercader abriu ao velho camarada Jaime López os canais que conduziam aos

recantos mais inacreditáveis da sua existência, o conhecimento exibido pelo narrador

era, sem dúvida, exagerado e só podia dever-se a duas razões. A primeira já fermentava na

minha cabeça desde o diálogo inicial: López era um fabulador inveterado e podia estar

colorindo o relato com pinceladas da sua lavra; a segunda surpreendeu-me como um

pressentimento, enquanto ia de ônibus para Havana depois do terceiro encontro, e

quase me enlouqueceu: não seria Jaime López o próprio Ramón Mercader? Ainda existiria

aquele ser fantasmagórico metido numa esquina tormentosa e perdida da história,

protagonista sem rosto de um passado repleto de horrores? Embora as únicas respostas

possíveis para aquelas perguntas fossem duas negativas peremptórias, a semente da dúvida

tinha caído em terra úmida e aí se manteria, porque uma desconfiança persistente me

impedia de cultivá-la: se o homem que amava os cachorros era Ramón Mercader, que

porra fazia ele em Cuba? Por que cargas d’água estava me contando, a mim, sua história?

Que merda era tudo aquilo de Jaime López e do seu mistério?

Uma das razões que tinham dado alento às minhas dúvidas acerca do lugar que Jaime

López ocupava naquele relato provinha do fato de possuir, no momento em que o ouvia,

alguns dados de que não dispunha quando o conhecera. Foi depois da segunda conversa

que, já sabendo para onde se dirigia aquela história, decidi visitar meu amigo Dany no

escritório da editora onde ele tinha começado a trabalhar como “especialista em

promoção e divulgação”. Embora aquele não fosse o trabalho com que Daniel sonhava,

aceitara-o na esperança de que, uma vez ultrapassados os dois anos de serviço social,

surgisse uma cobiçada vaga de editor, a que teria mais possibilidades de ascender se fizesse

parte do quadro administrativo da editora.

Como Daniel Fonseca já assomou e há de aparecer em outras passagens desta história,

tenho de dizer alguma coisa acerca desse amigo que foi, de certa forma, meu único pupilo

literário, se é que posso chamá-lo assim. Dany matriculara-se em Letras na universidade

justamente quando eu frequentava o último ano de Jornalismo. Recomendado por um

primo meu que era seu vizinho, apareceu um dia na minha casa de Víbora Park com a sempre

perigosa intenção de pedir emprestados alguns livros de que precisava para suas aulas.

Contra toda a lógica, emprestei-lhe e, para prevenir que no futuro tudo fosse como viria

a ser, ele forçou a lógica ainda mais e devolveu-os quando acabaram os exames. Assim

começaram suas visitas, regra geral aos sábados à tarde, e dos livros acadêmicos passamos

para os romances que lhe fui sugerindo e com que começou a preencher a sua

enciclopédica incultura. Naquela época, Dany ouvia-me e olhava-me como se eu fosse o

danado de um guru, só porque ele era um ignorante absoluto, embora inteligente, e eu um

cara cinco anos mais velho, com vários quilômetros de leituras à frente dele e,

sobretudo, com um livro de contos já publicado. Naquele tempo, nem Dany nem eu

teríamos sonhado que algum dia aquele animalzinho voraz, que antes de se inscrever em

Letras dedicara todas as horas da sua vida a jogar beisebol e que agora lia como um

verdadeiro condenado, chegaria a ser escritor, mais, um escritor sagaz e notável – o que



equivale a mais que aceitável e vários escalões abaixo de brilhante – que por vezes parecia

dotado de uma maior capacidade literária do que aquela que alcançaria em seus livros

publicados.

Apesar de Dany e eu quase não nos vermos na época das minhas conversas com López,

ele não se admirou ao me ver aparecer no casarão do Vedado onde estava sediada a

editora. Mas a razão que me levara até lá agitou-o dos pés à cabeça: precisava arranjar

uma biografia de Trotski e, entre as pessoas que eu conhecia, era ele quem podia ter uma

mais à mão. Antes que Dany conseguisse sair do assombro devido àquela insólita petição,

expliquei-lhe que na Biblioteca Nacional e na Central, a da universidade, só havia livros

sobre Trotski publicados pela editora Progresso, de Moscou, nos quais os autores se

dedicavam a desvalorizar cada ação, cada pensamento, cada gesto que aquele homem

tivera na vida e até na morte – o falso profeta, o renegado, o inimigo do povo, assim o

chamavam, e eram sempre de vários autores, como se um único não aguentasse a carga de

tantas acusações –, e a mim interessava arranjar alguma coisa que não fosse aquela

propaganda frontal, tão grosseira que nos obrigava a desconfiar da sua justiça. E, se

alguém podia ter o material que eu precisava ler, esse alguém era o tio de Elisa, a mulher

de Dany, um velho jornalista e militante comunista, bastante ativo no país desde 1940,

que nos tempos convulsivos da década de 1960 tinha até mesmo estado preso durante

várias semanas, com um grupo de simpatizantes trotskistas com quem mantinha relações

pessoais e, dizia-se, até filosóficas.

Impõe-se agora voltar a recordar que estávamos em 1977, no apogeu da grandeza

imperial soviética e no cume de seu imobilismo filosófico e propagandístico, e que vivíamos

num país que tinha aceitado seu modelo econômico e a sua muito ortodoxa ortodoxia

política. Com essas importantes precisões, terão um contexto mais exato da pavorosa seca

bibliográfica, de informação e até de pensamento que sofríamos em assuntos como esse,

particularmente sensíveis para os nossos queridos irmãos soviéticos, e poderão imaginar o

pavor que provocava a simples menção de algum tema sensível – e Trotski era a frieza

política personificada, a maldade ideológica elevada à enésima potência. Por tudo isso,

creio que compreenderão a resposta de Dany:

– Mas que merda é essa que você está dizendo? – Saltou ao ficar a par da minha

intenção, acrescentando de imediato, numa voz mais baixa e com um olhar de

preocupação clínica: – Enlouqueceu, cara? Você tá bebendo de novo ou que porra tá

acontecendo?

Naqueles anos quase ninguém na ilha, pelo menos que eu conhecesse, sentia o mínimo

interesse por Trotski ou pelo trotskismo, entre outras razões porque tal interesse – se é

que surgia ou ressurgia em alguém tão enlouquecido que o revelasse – só podia acarretar

complicações de todo tipo. E muitas. Se ouvir alguma música ocidental, acreditar em

qualquer deus, praticar ioga, ler determinados romances considerados ideologicamente

nocivos ou escrever um conto de merda sobre um coitado que sente medo podiam

significar um estigma e implicar até mesmo uma condenação, meter-se com o trotskismo

teria sido como pendurar uma corda ao pescoço, sobretudo para aqueles que se moviam

no mundo da cultura, do ensino e das ciências sociais. (Mais tarde ficaria sabendo que só

alguns refugiados uruguaios e chilenos que viviam na ilha nessa altura se atreviam a falar



do assunto com algum conhecimento de causa, embora até eles próprios, sujeitos à pressão

atmosférica, o fizessem em voz baixa.) Daí a reação quase violenta do meu amigo.

– Não seja idiota, Dany – respondi, quando começou a acalmar. – Não vou dar uma de

trotskista e o caralho. Preciso é saber… S-a-b-e-r, entende? Ou saber também é proibido?

– Mas você já sabe que Trotski é fogo!

– Isso é problema meu. Arranje aí algum livro daqueles que o parente da Elisa deve ter

e não me fode. Não vou dizer a ninguém onde o arranjei…

Apesar dos protestos, eu tinha dedilhado uma fibra da curiosidade inteligente de

Dany porque, mais rapidamente do que esperava (tendo em conta a relação não muito

próxima que mantinha com o antigo trotskista), me pôs em contato com um autor e uma

biografia de que nunca tinha ouvido falar, Isaac Deutscher e a sua trilogia sobre “o

profeta”: desarmado, armado e desterrado, em edições publicadas no México no fim da

década de 1960. Na manhã em que me entregou os três tomos, depois de me obrigar a fazer

todas as promessas concebíveis de que lhe devolveria os livros o mais rapidamente

possível, passei pelo meu trabalho e pedi férias pelo resto do mês. Além das viagens até a

praia, do que me lembro melhor acerca desses dias é da intensidade devoradora com que

li aquela volumosa biografia do revolucionário chamado Leon Bronstein, e a

consequente comprovação do meu monumental desconhecimento das verdades

(verdades?) históricas dos momentos e dos fatos entre os quais tinha vivido aquele

homem, fatos e momentos tão russos e longínquos, começando pela Revolução de

Outubro (nunca entendi muito bem o que aconteceu em Petrogrado naquele 7 de

novembro que, na realidade, era 25 de Outubro, e como se assaltou um Palácio de Inverno

que afinal quase ninguém queria defender e que marcou automaticamente o triunfo da

Revolução, dando o poder aos bolcheviques) e continuando, entre outros, por umas

também estranhas lutas dinásticas entre revolucionários em que só Stalin parecia

disposto a tomar o poder e por uns quase silenciados processos de Moscou (que para nós

pareciam nunca ter existido) em que os réus eram os seus piores acusadores. No fim de

todo aquele desfile de manifestações da “alma russa” (se não compreendemos alguma coisa

sobre os russos parece ser sempre por culpa da sua alma), estava a corroboração do

assassinato do velho líder, coisa que tinha se evaporado dos livros soviéticos dedicados

a ele, pois Trotski (de repente porque era ucraniano, e não russo) parecia antes ter

morrido de um resfriado ou, melhor ainda, devorado um dia qualquer por uma ataxia,

como se fosse um personagem dos romances de Emilio Salgari.

Graças a essa biografia, a pessoa que apareceu na praia a partir do terceiro encontro

já começava a ser alguém minimamente capaz de assimilar diversos elementos daquela

história de um prisma diferente. Agora meus ouvidos estavam empenhados em interpretar

uma informação que, com um conhecimento superficial dos fatos e de seus atores, tentava

colocar num tabuleiro de cujas coordenadas começava a ter uma primeira noção.

Alguns dias depois de se inocular em mim a suspeita, peregrina mas lógica, de que López

não era López e de que Mercader não estava morto, cheguei à praia disposto a forçar o

homem a confessar a verdade sobre a sua identidade – se é que essa verdade existia, coisa

de que eu não tinha certeza. Cautelosamente esperei pela abertura mais apropriada para

colocar a minha dúvida, e a ocasião apareceu quando López falava da perturbação que o



polêmico pacto Molotov-Ribbentrop tinha provocado em seu amigo Ramón e na mãe,

Caridad del Río.

– Sabe – disse sem olhar para ele – de tudo o que me você me contou, há uma coisa na

qual não acredito.

López acendeu um de seus cigarros com o enorme isqueiro de benzina. Diante de seu

silêncio, prossegui:

– Ninguém pode saber tanto da vida de outra pessoa. Por mais que tenham lhe

contado. É impossível.

López fumava sem pressa e deu-me a sensação de que não tinha ouvido minhas palavras.

Mais tarde compreenderia que um cara como eu quase não teria podido mover aquela

rocha. O homem era um especialista em responder só ao que queria, e a sua estratégia foi

arrancar a frigideira da minha mão, agarrá-la pelo cabo e me devolver uma pancada na

cabeça com a chapa.

– O que está pensando? Que o que eu lhe contei é mentira? – Tirou os óculos por

instantes, olhou-os à contraluz e molhou-os com a língua para limpá-los do salitre que

tinha se aderido a eles.

– Não sei – disse, e hesitei. A voz dele adquirira um tom capaz de arrefecer meus

impulsos e por isso escolhi cuidadosamente as palavras: – Como é possível que saiba tanto

sobre Ramón? Não é coincidência demais que tanto Caridad quanto a sua mãe, ambas,

tenham nascido em Cuba? Estou achando que…

– Que sou o irmão de Ramón? Ou que fui seu chefe?

Ponderei rapidamente aquelas possibilidades, sem me dar conta de que com elas o

homem não fazia mais do que enfraquecer minha convicção. Mas não me deixou muito

tempo para pensar, porque foi direto ao assunto.

– Ou por acaso pensa que eu sou Ramón? – Perguntou.

Olhei-o em silêncio. Nas últimas semanas, o homem que amava os cachorros perdia peso

a olhos vistos, a pele tornara-se mais opaca, definitivamente esverdeada, sofria com

frequência de dores de garganta e tinha ataques de tosse que acalmava com bochechos

de água adoçada com mel da garrafa que agora também o acompanhava sempre. Mas,

naquele instante, em seus olhos havia uma intensidade que queimava e, tenho de admitir,

que me assustava.

– Ramón está morto e enterrado, rapaz. E o pior é que se transformou num fantasma.

Se procurar em todos os cemitérios da União Soviética não encontrará seu túmulo. Nem

eu mesmo sei com que nome o enterraram… Já lhe disse, entre as coisas que Ramón

entregou à causa, estavam o seu nome e a sua liberdade de tomar qualquer decisão… Além

disso, se estou lhe contando tudo isto, para que o enganaria no resto? O que interessa

quem sou? Mais, o que mudaria se eu fosse o Ramón?

As respostas que me acorreram à cabeça: interessa porque o que está me contando é a

História do Engano, e tudo isso teria mudado se fosse Ramón porque ninguém (pelo

menos, era o que eu pensava) desejaria ter sido Ramón Mercader. Porque Ramón dava

asco e provocava medo… Mas nem preciso esclarecer que não me atrevi a dizê-lo.

– Sei o que está pensando e não me surpreende – disse o homem, e eu senti uma nova

corrente de medo. – Essa é uma história repulsiva, que desvaloriza por si só milhões de



discursos feitos durante sessenta anos… E também é verdade que Ramón acabou por se

tornar repulsivo para muita gente – fez uma pausa, embora tenha permanecido imóvel. –

Mas tente compreendê-lo, porra, mesmo que não o justifique. Ramón é um homem de outra

época, de um tempo muito fodido, quando nem sequer a dúvida era permitida. Quando ele

me contou sua história, situei-a no seu mundo e no seu tempo, e então pude compreendê-

la. Embora, isto sim, nunca tenha sentido compaixão, porque Ramón odiava esse

sentimento.

– Se você nunca viu o túmulo dele nem foi ao seu enterro, como tem tanta certeza de

que Ramón está morto? – Perguntei, lançando mão da minha última possibilidade de

perseverança, apesar de já saber ter sido derrotado pelo raciocínio de López.

– Sei que está morto porque o vi umas semanas antes de morrer, quando já o tinham

desenganado… – Disse e sorriu, com uma tristeza visível. – Olha, para que fique tranquilo,

vou lhe dar uma razão que não vai conseguir rebater. Você acha que Ramón, depois de

prometer que manteria o silêncio pelo resto de sua vida e de ter mantido seu

compromisso contra ventos e marés, contaria sua história ao primeiro… ao primeiro que

encontrasse? Se eu fosse Ramón, acha mesmo que eu teria me arriscado a fazê-lo? Além

disso, para quê?

Num segundo contei dez adjetivos com os quais López poderia ter me qualificado

(desde o comemierda ou sapingo cubanos até o gilipollas

[a]

 espanhol que ele mesmo já

tinha utilizado) e pensei em outros tantos argumentos para rebater López e suas últimas

perguntas (o que pode recear um homem que, segundo ele mesmo, está morrendo? a única

resposta afirmativa implicaria que o medo também se transmite, como uma herança, e inclui

o destino desses mesmos filhos a quem, talvez para protegê-los, López ou Mercader – se

na realidade aquele homem era Ramón Mercader – tinha decidido não contar aquela

história). Mas logo percebi que, se desejava continuar ouvindo, minha única opção era

acreditar nele. De fato, nesse instante, eu acreditava nele. Impus a mim mesmo esquecer

ou, pelo menos, deixar minhas dúvidas para mais tarde, até, de alguma forma, ter certeza

absoluta de que López era López e Mercader, um fantasma sem túmulo. Ou o contrário.

Mas como caralho ia chegar a qualquer uma daquelas certezas se há alguns dias nem

sequer sabia que tinha existido um homem chamado Ramón Mercader del Río?

A interrupção do relato cortou o impulso do homem que amava os cachorros, que

naquela tarde se despediu muito antes do pôr-do-sol. Embora tivéssemos combinado nos

encontrar na segunda-feira, eu permaneci mais algum tempo na areia, receando que a

relação tivesse se deteriorado devido à minha desconfiança. E, se assim fosse, ficaria sem

saber como evoluíram as ações destinadas a selar a entrega sem limites de Ramón

Mercader.

De qualquer forma, naquele fim de semana dediquei-me à maratona de leitura do

último tomo da biografia de Deutscher, O profeta exilado, para tentar situar meu

conhecimento na época em que decorria o relato de López. Lembro que, quando

apareceu nas páginas finais do livro a figura tétrica de Jacques Mornard, meu coração

deu um salto, como se o assassino tivesse entrado no quarto. Meu cérebro começou

então a passar-me uma rasteira, porque a imagem de Mornard que me vinha à cabeça era a



de López, com seus óculos pesados de tartaruga. Eu sabia que aquilo não fazia sentido,

porque entre o Mornard jovem e bem posto e o López melancólico e, segundo o próprio,

moribundo a distância devia ser enorme. Mas minha imaginação insistia em encaixar o

retrato vivo e real do dono dos borzóis no corpo esquivo do presumível belga aparecido

na fortaleza de Coyoacán com a missão de matar o homem que, ao lado de Lenin,

conseguira o impensável: que os bolcheviques tomassem o poder em 1917 e, mais ainda, que

o conservassem depois, impondo-se a exércitos imperiais e inimigos internos.

Entre as páginas do tomo final da biografia tinha encontrado três recortes de

jornal que denunciavam o interesse do dono do livro pela relação entre Trotski e seu

assassino. Um era do jornal cubano Información, onde, sob um grande cabeçalho, o

próprio dono dos livros dava a notícia do atentado sofrido por Trotski em 20 de agosto

de 1940 e do estado de grande gravidade em que se encontrava no momento do

fechamento do jornal (para um comunista de 1940, aquilo deve ter parecido um

comentário pró-trotskista, só porque o redator não se pronunciava sobre o sucedido); o

segundo devia ser de uma revista e continha um comentário sobre as paródias do

assassinato de Trotski, supostamente feitas por vários escritores cubanos, que Guillermo

Cabrera Infante incluíra em seu livro Três tristes tigres  (nunca publicado em Cuba e por

isso, para nós, quase impossível de se conseguir); e o último, apenas uma longa coluna sem

data ou referência, pareceu-me o mais revelador, porque falava da presença de Ramón

Mercader em Moscou depois de sair da prisão mexicana onde cumprira a sua sentença. O

autor da coluna dizia que uma pessoa muito próxima de Mercader – teria sido López,

responsável por outra inconfidência? – lhe contara que, desde o dia do atentado, o

assassino trazia nos ouvidos o grito de dor de sua vítima.

Foi na segunda-feira seguinte, 22 de dezembro, que tive aquela que, ainda sem que eu

soubesse, seria a minha última conversa com o homem que amava os cachorros. Lembro

perfeitamente de que nessa tarde, e pela primeira vez desde que López começara a me

contar a história de Ramón, me senti submetido a uma pressão que até aquela altura

conseguira escamotear. Interroguei-me milhares de vezes se, para meu próprio bem, não

deveria comentar a ouvidos propícios o que estava acontecendo com aquele Jaime López,

decidido a me contar, a mim, uma história assustadora e politicamente tão

comprometedora. O medo que já me envolvia, reforçado pelo que lera sobre o fim de

Trotski, era um sentimento mais sórdido, muito mais mesquinho do que eu próprio admitia

naquele momento, porque na realidade não tinha tanto a ver com o relato de horror e

traição que ouvia, mas com o fato mais que provável de que se chegasse a saber que eu

tinha conversado durante vários dias com aquele homem estranho, sem me decidir a

“efetuar uma consulta”, como se costumava dizer e como se supunha ser o meu dever. Mas a

simples ideia de ir procurar o “companheiro que atendia” no centro de informação que

editava a revista de veterinária – todos o chamavam assim, “o companheiro que atendia”,

e todos sabiam quem era, pois parecia ser importante que todos soubéssemos de sua difusa

mas onipresente existência – para lhe contar uma conversa que, fosse López quem fosse,

eu tinha prometido não comentar, parecia-me tão degradante que resisti a essa

possibilidade. Decidi nesse momento assumir as consequências (haveria um trabalho menos

importante e ambicionado que o meu? sim, claro, poderiam me reenviar para Baracoa, por



exemplo…) e, durante anos, emparedei aquela história atrás de um muro de silêncio e nem

sequer Raquelita chegou a saber – ainda hoje não sabe e, além disso, certamente estaria

pouco se fodendo – o que me contou Jaime López.

Naquela tarde dos meus receios desenfreados, assim que chegou à praia, López

confessou-me que se sentia muito triste. Dax tinha começado a ter problemas de

locomoção – “sente enjoos, como eu”, disse – e a opção de sacrificá-lo começava a se

mostrar iminente.

– Já sei que você não é veterinário e que eu não devia lhe pedir – disse sem olhar para

mim – mas se me ajudasse acho que seria mais fácil…

– Gostaria de ajudar. Mas a verdade é que não sei nem posso fazê-lo – disse-lhe,

observando os dois cachorros que corriam pela areia. Dax, era evidente, tinha perdido a

elegância do seu trote e ao fim de alguns passos tropeçava.

– Não sei como vou resolver isso… – O homem falava para si próprio, mais que comigo, e

a voz falhava. – Quero ter certeza de que não vai sofrer…

A evidência de uma morte próxima e a revelação daqueles sentimentos aplacaram

minhas dúvidas sobre a identidade de López e, sobretudo, convenceram-me a enfrentar,

com o silêncio, as consequências que podiam advir da minha atitude, sem dúvida

ideologicamente questionável. A morte tem essa capacidade. É tão definitiva e

irreversível que quase não deixa margem para outros temores. Até um homem como aquele

que nessa tarde tinha à minha frente (conhecedor de tudo sobre a morte, conforme me

dissera) se detinha diante dela, se agitava diante da sua presença, mesmo tratando-se da

morte de um cachorro.

Depois de beber café, fumar um cigarro e ter um acesso de tosse, López atirou-se

finalmente à vida de Ramón Mercader e contou-me como o seu amigo tinha entrado

definitivamente na história. Eu ouvia-o, com a minha capacidade de discernimento

extraviada, com o meu espanto transbordando e até com certo júbilo quando o relato

coincidia com as informações obtidas nas minhas leituras recentes. A dada altura

descobri também que ia se apoderando de mim uma incômoda e sibilina mistura de desprezo

e compaixão (sim, compaixão, e nunca tive dúvidas a respeito da palavra ou do que ela

significa) por aquele Mornard-Jacson-Mercader disposto a cumprir o que assumira como

seu dever e, sobretudo, como uma necessidade histórica exigida pelo futuro da

humanidade.

López parecia à beira do esgotamento quando chegou ao clímax do relato. Escurecera

há algum tempo e eu quase não conseguia ver seu rosto, mas agarrava-me às suas palavras,

excitado com o que ouvia.

– A parte que falta da história vai ser o presente de Ano-Novo – disse nesse momento,

parecendo um homem perturbado que sente um grande alívio. Ainda hoje fecho os olhos e

consigo vê-lo nos últimos minutos da história. López falava com um assobio na voz e com a

mão esquerda sobre a atadura que sempre cobria a direita. – Minha mulher é a comunista

mais estranha que conheço. Até em Moscou se empenhava em comemorar a noite de Natal

e as festas de fim de ano. Para ela são dias sagrados e nunca foi tão apropriado dizê-lo…

Não deve me liberar nesses dias, de modo que vai ser difícil eu vir aqui antes de passado o

Ano-Novo. Tenho de lhe fazer a vontade.



– Nesse caso, como fazemos? – Perguntei, sentindo-me ansioso e frustrado. Um acúmulo

de evidências terríveis e perguntas entaladas quase me asfixiava, mas sabia que o melhor

era não abordá-las para evitar que pudessem perturbar minha relação com o homem.

Faltava-me atravessar uma etapa decisiva da vida de Ramón Mercader e, por tudo o que

tinha ouvido, estava ansioso por conhecê-la. – Quer que eu lhe telefone?

Respondeu imediatamente:

– Não. Vemo-nos no dia 8 de janeiro. Pode ser?

– Acho que sim.

– Eu venho no dia 8 e, se não achá-lo, volto no 9.

– Está bem – aceitei, perante a ausência de alternativas. – E Dax?

– Não consigo fazê-lo agora – disse López, estendendo a mão para que eu o ajudasse a

levantar-se. – Com cuidado, doem-me muito os braços… Dax é forte, resistirá. Vou

esperar o máximo que puder, até o começo do ano. Se tivesse um amigo que me ajudasse…

– Pobre Dax – disse, ao ver o rumo da conversa e ao dar-me conta de que os borzóis se

aproximavam, desejosos de ir embora porque sua hora de comer já tinha passado.

López estendeu-me a mão enfaixada. Sem pensar, sorri e apertei-a. Depois agachei-me

para pegar a sacola com a térmica e entregá-la. E atrevi-me a fazer uma das perguntas que

me atormentavam:

– Li num jornal que Ramón ouviu durante toda a sua vida o grito de Trotski. Ele lhe

falou desse grito?

López tossiu e passou a mão enfaixada pela cara. Desejei que houvesse mais luz para ver

seus olhos.

– Ainda o ouvia quando me contou a história, há uns dez anos – disse-me, começando a

afastar-se. – Creio que o ouviu até o fim… Um feliz Natal para você.

– Igualmente – consegui dizer no meio da minha perturbação, percebendo de imediato

que não dizia nem ouvia há muito tempo aquela palavra que em Cuba se utilizava

unicamente como fórmula para retribuir felicitações natalinas, aquelas festas

desterradas há vários anos da ilha cientificamente ateia e demasiado carente de cada dia

de trabalho para se dar ao luxo de desperdiçar alguns desses valiosos dias.

López afastou-se pela areia, compacta devido à chuva do dia anterior. Junto dele iam

Dax e Ix, em passo lento. A escuridão não me permitia ver o negro alto e magro, mas eu

sabia que continuava ali, entre as casuarinas, desfiando sua paciência. López aproximou-se

das árvores e sua figura foi se fundindo com a noite até desaparecer. Como se nunca

tivesse existido, pensei.

 

[a] Variações xulas para designar um imbecil, um cretino. (N. T.)
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Que sensações o acompanharam quando viu erguer-se sobre a linha do horizonte a

silhueta da mais absoluta interrogação? Observou aquele mar de uma transparência

refulgente, capaz de ferir as pupilas, e pensou certamente que, ao contrário de Hernán

Cortés, lançado naquela terra ignota em busca de glória e poder, ele podia aspirar,

quando muito, encontrar ali um amparo para os dias finais de sua existência e a

possibilidade grotesca de reivindicar um passado onde já tinha atingido e esgotado sua

cota de glória e poder, de fúria e esperanças.

Vinte dias durara aquela travessia de pesadelo. Desde que embarcaram no Ruth e suas

sirenes lançaram o queixume de despedida na direção da agreste costa norueguesa,

aquele cargueiro que regurgitava de suas cisternas o bafo insalubre do petróleo

transformara-se num prolongamento ainda mais feroz da clausura sofrida no fiorde

desolado. Apesar de Liev Davidovitch, Natália e a escolta policial serem os únicos

passageiros do navio, o inevitável Jonas Die e seus homens encarregaram-se de manter os

deportados isolados, impedindo-lhes a comunicação por rádio e vigiando-os mesmo

quando se sentavam à mesa do capitão Hagbert Wagge, orgulhoso de levar a bordo

aquele pedaço de história. Confinados à cabine do comandante, Liev Davidovitch e

Natália passaram os dias lendo os poucos livros sobre o México que tinham arranjado

graças a Konrad Knudsen e tentando vislumbrar o que os aguardava naquele Novo

Mundo, sempre violento e exaltado, onde o preço de uma vida podia ser um simples olhar

mal recebido e onde, tanto quanto sabiam, ninguém os esperava.

Quando a costa adquiriu nitidez, seus receios vieram à tona e Liev Davidovitch fez a

Die uma derradeira exigência: só abandonaria o petroleiro se alguma pessoa que lhe

inspirasse confiança viesse buscá-lo. Quem?, pensava, quando Jonas Die lhe deu a resposta

inesperada de que iam satisfazê-lo. Então, também ele se concentrou na observação da

costa.

Enquanto o barco se aproximava do porto de Tampico, tornou-se visível a multidão

agitada que se congregava nos arredores, salpicada pelos uniformes azuis da polícia

mexicana. Embora Liev Davidovitch tivesse superado havia muito tempo o medo da morte,

a turba exaltado fazia com que se lembrasse daquela que rodeara Lenin em setembro de

1918 e da qual saíra a mão armada de Fanny Kaplan. Mas um manto de alívio caiu sobre as

suas apreensões quando descobriu, numa extremidade do cais, as feições de Max

Shachtman, a figura maciça de George Novack e a leveza irradiante de uma mulher que

não podia ser outra senão a pintora Frida Kahlo, companheira sentimental de Diego

Rivera.

Assim que atracaram, os Trotski foram envolvidos por um turbilhão de alegria. Vários



amigos de Frida e de Rivera, juntamente com os correligionários norte-americanos vindos

com Shachtman e Novack, envolveram-nos numa onda de abraços e felicitações que

operaram o milagre de fazer Natália Sedova chorar. Levados para um hotel da cidade

onde tinha sido organizado um almoço de boas-vindas, os recém-chegados foram ouvindo

o tropel de informações retidas por Jonas Die, aborrecido, sem dúvida, com a natureza

das notícias: o general Lázaro Cárdenas não só tinha concedido asilo indefinido a Liev

Davidovitch como o considerava seu hóspede pessoal e, com a mensagem de boas-vindas,

enviava-lhe o trem presidencial para que os levasse até a capital. Rivera, por sua vez, que

se desculpava por não ter podido deslocar-se a Tampico, oferecia-lhes, também

indefinidamente, um quarto na Casa Azul, o edifício que ocupava com Frida no bairro

Coyoacán da capital.

Os vinhos franceses e a rude tequila mexicana ajudaram Liev Davidovitch e Natália

Sedova no empenho de saltarem do mole poblano para as puntas de filete a la

tampiqueña, do peixe à moda de Vera Cruz para a consistência rugosa das tortillas,

coloridas e enriquecidas com frango, guacamole, pimentões, tomates, feijões refritos,

cebolas e porco assado na brasa, tudo salpicado com as fogosas pimentas que exigiam

outro copo de vinho ou gole de tequila capazes de aplacar o incêndio e de limpar o

caminho para a degustação daquelas frutas (mangas, abacaxis, sapotis, graviolas e goiabas)

carnudas e doces, insuperáveis para coroar o festim daqueles paladares europeus

deslumbrados com texturas, odores, consistências e sabores que lhes pareciam tão

exóticos. Esmagado por aquele banquete dos sentidos, Liev Davidovitch descobriu como

suas cautelas se evaporavam e a tensão dava lugar a uma voluptuosidade tropical, invasiva,

capaz de enchê-lo de uma moleza benéfica que tanto seu organismo quanto seu cérebro,

esgotados, receberam gulosamente, conforme escreveu.

Depois da siesta de praxe, resolveram dar um passeio de carro com Frida, Shachtman,

Novack e Octavio Fernández, o camarada que mais tinha trabalhado para que o asilo lhes

fosse concedido. No entanto, os refugiados depressa caíram na realidade quando viram

que o veículo se integrava numa caravana encabeçada por um jipe sem capota onde

viajavam, de espingardas na mão, os membros da guarda presidencial. Liev Davidovitch

pensou que nem sequer no paraíso voltariam a ser totalmente livres.

No trem, Frida colocou-o a par das reações que a sua chegada estava provocando.

Como era de se esperar, a decisão do general Cárdenas tinha sido um ato de desafiadora

independência, tomada num momento de grandes tensões políticas, em pleno processo de

reforma agrária e com a nacionalização do petróleo na agenda. O decreto de acolhida

(cuja única e compreensível condição era a de que o exilado se abstivesse de participar

nos assuntos políticos locais) tinha sido um gesto de soberania por meio do qual o

presidente expressava mais a fidelidade às suas próprias ideias políticas do que uma

simpatia pelas do exilado. Mas aquela decisão tinha transformado Cárdenas em objeto

das mais variadas acusações, que iam dos gritos de traidor da Revolução Mexicana e de

aliado dos fascistas (proferidos pelos comunistas e pelos líderes da Confederação de

Trabalhadores, suporte tradicional do presidente) até a de anarquista vermelho às

ordens de Trotski (levantada por uma burguesia para quem Trotski e Stalin significavam a

mesma coisa e para quem a vinda do primeiro confirmava a ascendência dos “russos” sobre



o presidente).

Um exultante Diego Rivera esperava por eles numa pequena estação próxima da

Cidade do México e daí, acompanhados por outros policiais e por muitos amigos armados

com garrafas de conhaque e de uísque, empreenderam o caminho em direção àquele

estranho domicílio pintado de azul telúrico.

O primeiro contato de Liev Davidovitch com a obra de Rivera dera-se em Paris,

durante os anos da Grande Guerra, quando os ecos da Revolução Mexicana chegaram à

Europa e, com eles, as obras de seus pintores revolucionários. Mais tarde, seguira com

atenção o fenômeno cultural do muralismo, de que chegou mesmo a ter notícias nos dias

de seu desterro em Alma-Ata, quando Andreu Nin lhe enviou um livro magnífico sobre a

pintura de Rivera, livro esse que tinha perecido no incêndio de Prínkipo. Tinha, pelo

contrário, um conhecimento superficial da obra atormentada e simbolista de Frida, mas

desde que se viram rodeados por suas pinturas, de um surrealismo muito pessoal, descobriu

que sua sensibilidade se comunicava muito melhor com a arte sofrida da mulher do que

com a monumentalidade explosiva de Rivera.

Os anfitriões tinham preparado para ele o antigo quarto de Cristina Kahlo, a irmã de

Frida. Quando Rivera decidiu recebê-los, comprou para Cristina uma moradia perto da

Casa Azul, e, desse modo, informou os Trotski de que podiam dispor daquele espaço à

vontade. A amabilidade dos pintores e o estado crítico das finanças de Liev Davidovitch

obrigaram-no a aceitar aquilo que pensava ser apenas uma situação temporária.

A Casa Azul já adquirira o aspecto de uma fortaleza sitiada. Várias janelas tinham sido

vedadas e algumas paredes reforçadas, e, assim que os exilados chegaram, montaram-se

turnos de guarda. Os jovens trotskistas norte-americanos ficaram encarregados do

interior da moradia, enquanto o exterior era vigiado pela polícia local. No entanto, mal

se instalaram, Liev Davidovitch começou a sentir que era envolvido por um otimismo que

já julgava perdido, embora tenha se imposto, mais pela esgotada Natália do que por ele

próprio, fazer uma pausa antes de se lançar novamente na luta que o chamava.

Como tantas outras vezes na sua vida, a política encarregou-se de abalá-lo e de

recordar-lhe de que nem a possibilidade do mais breve repouso fora concedida a

Prometeu e aos que ousassem permanecer perto de sua rocha. Aquela era a sina que o

perseguiria até o último dia de sua vida.

As rádios e os jornais começaram a anunciar que o tribunal que funcionava na Casa

dos Sindicatos de Moscou voltava a abrir suas portas para encenar um novo episódio do

grotesco stalinista. Inicialmente, não se sabia o número de acusados nem seus nomes, até

ser especificado que eram treze, encabeçados pelo próprio Radek, que, com a sua

retumbante capitulação, julgarara-se a salvo da fúria de Stalin. No processo, também

estavam envolvidos o ruivo Piatakov, Muralov, Sokolnikov e Serebriakov, embora Liev

Sedov e Liev Davidovitch voltassem a ser os principais réus, julgados à revelia.

Desde que se iniciou o novo processo, em 23 de janeiro de 1937, Liev Davidovitch

fechou-se no quarto com o rádio para tentar desentranhar a lógica daquele absurdo,

no qual os processados pareciam competir com confissões cada vez mais humilhantes e

tresloucadas, que agora acrescentavam às conspirações para derrubar o sistema ou

assassinar Stalin a existência de planos de sabotagem industrial, de envenenamentos em



massa de operários e camponeses e até a assinatura de um pacto secreto entre Hitler,

Hirohito e Trotski para desmembrar a União Soviética. Os sabotadores foram arcando

com a responsabilidade de todos os fracassos econômicos, da fome e até dos acidentes

ferroviários e industriais com que tinham agredido o país e seus heroicos trabalhadores e

traído a confiança do Líder. Uma das acusações do processo colocava um dos réus em

Paris, recebendo ordens de Trotski, justamente quando ele vivia em Barbizon sem

autorização para visitar a capital. Mas a pedra angular da conspiração abortada

repousava na confissão de Piatakov, que garantia ter viajado de Berlim a Oslo em 1935

para efetuar naquela cidade uma cúpula contrarrevolucionária com o renegado Trotski.

Obrigado a eximir-se de responsabilidade nesse assunto, o pusilânime governo

norueguês emitiu um desmentido com provas de que o presumível avião de Piatakov,

procedente da Alemanha, nunca tinha aterrisado na Noruega nos locais e nas datas

declaradas pelo delegado do Ministério Público e confirmadas pelo arguido. Mas já se

sabia que as furiosas imprecações do antigo menchevique Andrei Vichinski contra os cães

raivosos degenerados e fedorentos, para quem pedia pena de morte, superariam qualquer

obstáculo ou evidência da obstinada realidade… Liev Davidovitch sabia, no entanto, que

aquele processo insustentável escondia algum objetivo que ia além da necessidade de

remediar as contradições do anterior e de eliminar outro grupo de velhos bolcheviques.

E alguma coisa desse objetivo foi se evidenciando à medida que se repetiam no julgamento

os nomes de Bukharin e de seus companheiros da despedaçada Oposição de Direita. Mais

obscura e difícil de entender pareceu-lhe, pelo contrário, a menção a alguns oficiais do

Exército Vermelho, supostamente vinculados, também eles, à conspiração trotskista, à

traição e à sabotagem.

Com aquele terremoto originado em Moscou, a tranquilidade da Casa Azul se

desmantelou. O exilado organizou uma conferência de imprensa e, antecipando-se às

sentenças já esperadas, declarou seu propósito de rebater as acusações com provas

irrefutáveis. Essa declaração, evidentemente, não deteve o tribunal e, antes que Liev

Davidovitch conseguisse recolher um testemunho e obter um único documento

probatório, os juízes de Moscou ditaram suas sentenças, que incluíam a pena de morte

para quase todos os réus e a condenação inesperada de dez anos para o incansável

Radek, que novamente conseguira salvar a própria pele – só Stalin e ele sabendo a que

preço, e só Stalin sabendo até quando.

Esmagado pela notícia de que tantos velhos companheiros de luta iam ser executados,

Liev Davidovitch brandiu a única arma que tinha ao seu alcance e voltou a pedir a Stalin

que permitisse seu regresso e o levasse a julgamento. Mas, tal como esperava, Moscou

permaneceu em silêncio e executou os condenados com a rapidez e a eficiência habituais.

Nessa altura ele atirou a pedra seguinte e pediu que fosse criado um comitê internacional

de investigação, voltando a disponibilizar-se para comparecer perante uma Comissão de

Terrorismo da Liga das Nações e a entregar-se às autoridades soviéticas se algum desses

organismos provasse qualquer uma das acusações. Mas novamente o mundo, atemorizado e

chantageado, se calou. Convencido de que jogava a sua última cartada, o exilado decidiu

organizar, ele próprio, um contraprocesso no qual denunciaria a falsidade das acusações

que lhe eram imputadas e, ao mesmo tempo, se transformaria em acusador dos carrascos de



Moscou.

Em seu íntimo, Liev Davidovitch sabia que o contraprocesso, quando muito, conseguiria

fazer um arranhão numa pedra, mas atirou-se a ele com a fé e o desespero de um náufrago.

Durante várias noites amadureceu a ideia em longas conversas com Rivera, Shachtman,

Novack, Natália e o recém-chegado Jean van Heijenoort, enquanto Frida Kahlo entrava

e saía daquelas discussões como uma sombra inquieta. Cobertos com ponchos, vendo como

a voracidade pantagruélica de Rivera esvaziava garrafas de uísque e devorava pratos de

carnes ardidas de tanta pimenta, costumavam instalar-se em volta da laranjeira que

reinava no quintal da Casa Azul e debatiam todas as possibilidades, embora o principal

desafio fosse encontrar as pessoas com autoridade moral e independência política

suficientes para legitimar, se não legal pelo menos eticamente, um contraprocesso que

talvez pudesse ainda agitar algumas consciências do mundo.

Foram os norte-americanos que propuseram convocar o quase octogenário professor

John Dewey para presidir o tribunal. Mas, apesar de seu prestígio como filósofo e

pedagogo, pareceu a Liev Davidovitch um homem demasiadamente alheio aos meandros da

política soviética. Enquanto isso, Liova começara a trabalhar em Paris, tentando obter

todas as provas possíveis para rebater as acusações: em poucos dias, a papelada enviada,

mais a que Natália, van Heijenoort e Liev Davidovitch tinham recolhido dos arquivos

trazidos para o México, rendeu um trabalho de análise descomunal.

Liev Davidovitch trabalhava abrasado pela febre do desespero e exigiu de seus

colaboradores, sobretudo de Liova, um esforço sobre-humano. Dominado pela ansiedade,

qualquer descuido o aborrecia, e chegou a qualificar de negligência alguns fracassos e

demoras do filho, sem prestar atenção aos apelos de bom-senso de Natália, encarregada

de recordar-lhe as condições precárias em que Liova vivia em Paris, onde fora inclusive

obrigado a publicar uma declaração alertando para a vigilância de que era objeto por

parte da polícia secreta soviética. Na realidade, o que mais incomodara Liev Davidovitch

fora receber uma carta na qual o filho confessava que todo aquele trabalho

desmesurado lhe parecia inútil. Mesmo que conseguisse que as figuras de maior prestígio

no mundo certificassem sua inocência, o resultado não significaria nada para aqueles que

o julgavam culpado e pouco contribuiria para quem o sabia inocente. Liova pensava, pelo

contrário, que a difusão do folheto Os crimes de Stalin, que o pai começara a escrever,

poderia ser mais eficaz que um julgamento pedido pelo próprio acusado. Num acesso de

fúria, o antigo comissário da Guerra qualificou o jovem de derrotista e até ameaçou

substituí-lo à frente da seção russa da oposição. Liova respondeu-lhe com uma nota onde

pedia desculpas por não conseguir estar sempre à altura do que ele exigia.

A inquietação de Liev Davidovitch recebeu nesse momento um sopro de esperança a

que Natália e ele se agarraram com unhas e dentes. Graças a um desertor da antiga GPU

que se sentira ameaçado pelos expurgos iniciados também no interior do aparelho

repressivo, Liova soubera que seu irmão Serguei fora detido em Moscou durante a caçada

que antecedera o último processo. O informante garantia que o tinham enviado para um



campo de trabalhos forçados na Sibéria, acusado de planejar o envenenamento de

operários. No meio daquela prolongada falta de notícias que o casal atribuíra ao pior

desenlace possível, a notícia de que o rapaz (sem dúvida depois de ser torturado) fora

atirado para o inferno na Terra de um campo de trabalho caiu na Casa Azul como uma

bênção. Serioja estava vivo! Na privacidade do quarto, esforçaram-se na dolorosa

encenação de se animarem mutuamente e falaram várias noites das estratégias de

sobrevivência a que a mente do jovem teria recorrido e da integridade que devia ter

demonstrado a fim de recusar as confissões que, com certeza, tinham tentado fazê-lo

assinar para o levarem a julgamento. Evitaram, no entanto, as imagens pungentes de

Serguei martirizado pelas práticas mais cruéis e não se atreveram a fazer as perguntas mais

lacerantes: como teria resistido sem desmoronar? (O que seria desmoronar? Confessar o

que não se fez, enlouquecer, deixar-se morrer?) Até onde Serguei teria levado os limites

de sua resistência? (Desmorona primeiro o cérebro ou o corpo?) Quais dentre as torturas

imaginadas lhe teriam aplicado e quais dentre as inimagináveis, extraídas do catálogo

infame daquela polícia criminosa? (Estaria Serioja entre os poucos que resistiam e

preferiam morrer a aviltar-se?)

Liev Davidovitch também não se atreveu a revelar a Natália, e ainda menos a Liova,

que o pessimismo começava a dominá-lo quando compreendeu o alcance limitado que teria

o contraprocesso pelo qual tinham trabalhado tanto. Nem as organizações sindicais,

nem a intelectualidade progressista, dominadas pela propaganda e pelo dinheiro de

Moscou, tinham aceitado participar e, com ceticismo, comprovou que só comitês nacionais

integrados por anticomunistas e anti-stalinistas declarados se atreviam a lhe oferecer

apoio, enquanto homens como Romain Rolland proclamavam a integridade de Stalin,

certificavam os métodos humanitários da GPU ao obter as confissões e até negavam que

houvesse repressão intelectual na União Soviética.

Mas ele sabia que, mesmo nessas condições, tinha de travar aquele combate. Durante a

recente plenária do Comitê Central, com os cadáveres dos últimos fuzilados ainda

quentes, o obscuro Nicolai Yezhov, transformado na estrela rutilante da repressão,

tinha acusado Bukharin e Rikov de prepararem grupos terroristas destinados a assassinar

o Grande Dirigente, por quem sentiam “um ódio perverso”. Na esteira aberta por Yezhov

lançara-se Atanas Mikoian, outro dos cães de caça do czar vermelho, pronunciando um

discurso repleto de comentários mesquinhos sobre os dois velhos bolcheviques e no qual

chegou a garantir que a tão alardeada relação de proximidade entre Bukharin e Lenin

nunca existira. No fim da sessão (à qual, comentava-se, Stalin tinha seguido em silêncio e

com o rosto consternado por aquelas “revelações”), enquanto Bukharin e Rikov eram

detidos e levados para as câmaras de horror da Lubianka, decidiu-se criar uma comissão

de 36 militantes, de que fariam parte todos os membros do bureau político, com a missão

de pronunciar um veredicto partidário contra os acusados. Entre os integrantes da

comissão, Liev Davidovitch descobriu, com pesar, os nomes de Nadezhda Krupskaia e Maria

Ulianova, a viúva e a irmã de Lenin. As duas mulheres, que Stalin começara a atacar e

marginalizar quando o líder ainda estava vivo, tinham visto inúmeras vezes Vladimir

Ilitch falar e discutir com Bukharin e agora aceitavam em silêncio as mentiras de Mikoian,

elaboradas por Stalin. Aquela jogada sórdida permitiu que Liev Davidovitch percebesse



uma coisa que lhe escapara durante os julgamentos anteriores: Stalin também se

propusera a transformar as poucas figuras do passado que ainda o acompanhavam já não

em comparsas submissos de suas mentiras, mas em cúmplices diretos de sua fúria criminosa.

Quem não fosse vítima seria cúmplice e, mais ainda, carrasco. O terror e a repressão

estabeleciam-se como política de um governo que adotava a perseguição e a mentira como

recursos de Estado e estilo de vida para o conjunto da sociedade. Era assim que se

construía uma sociedade “melhor”?, perguntar-se-ia, embora já soubesse a resposta.

Quando John Dewey chegou ao México, depois de ultrapassar uma infinidade de pressões

políticas, pediu o informe que ainda lhe faltava ler e recusou-se a falar com Trotski.

Recordou à imprensa que, ideologicamente, não partilhava as teorias do acusado, que,

como presidente da Comissão, só consideraria apresentar conclusões a partir das provas

e testemunhos apresentados e que o único valor daquele resultado seria de caráter

moral.

Em 10 de março, a Casa Azul tinha o aspecto de um acampamento militar. A harmonia

de objetos e cores no interior do edifício desaparecera com a retirada de vasos de

plantas, móveis de madeira com pintura decorativa e obras de arte, para dar espaço aos

membros do júri, jornalistas e guarda-costas. No exterior da moradia, levantaram-se

barricadas e se espalhavam dezenas de policiais. Na manhã da abertura, já à espera de

Dewey e dos membros do júri, Diego Rivera observou o pátio e, sorridente, falou ao seu

hóspede dos sacrifícios que tinham de ser feitos pela revolução permanente.

Dewey revelou uma energia que desmentia seus 78 anos. Assim que entrou na casa,

depois de cumprimentar Diego e Liev Davidovitch, pediu para começarem. Sua função e a

dos membros do júri, disse, consistiria em ouvir qualquer testemunho que o senhor

Trotski tivesse por bem apresentar, interrogá-lo e apresentar depois suas conclusões. A

pertinência daquelas sessões, em sua opinião, baseava-se no fato de o senhor Trotski ter

sido condenado sem ter tido oportunidade de se fazer ouvir, o que constituía um motivo

de enorme preocupação para a Comissão e para a consciência do mundo inteiro.

Nesse instante iniciava-se, talvez, a semana mais intensa e absurda da vida de Liev

Davidovitch… Não se lembrava de alguma vez ter sido submetido ao esforço físico e

intelectual de batalhar durante horas e horas contra uma lógica doentia como a que

emanava das acusações engendradas em Moscou. Como todo o contraprocesso foi

conduzido em inglês, ele receava constantemente não ser tão preciso ou explícito como

precisava e desejava. À noite dormia apenas duas ou três horas, quando o corpo vencia a

mente; seu estômago, afetado pela tensão e pelos litros de café bebidos, transformara-se

numa pedra de fogo cravada no abdome, enquanto a pressão arterial, já alterada nessa

altura, lhe provocava um zumbido nos ouvidos e um incômodo doloroso na base do

crânio. No fim do sexto dia, envolveu-o a sensação de estar num lugar estranho, entre

desconhecidos que falavam de assuntos incompreensíveis, e julgou que acabaria

desmaiando, mas sabia que falar diante daquelas pessoas era sua única alternativa, talvez

a derradeira oportunidade de lutar publicamente pelo seu nome e pela sua história, pelas



suas ideias e pelos restos mortais de uma revolução traída.

Quando chegou o momento de sua alegação, em 17 de abril, os membros da Comissão

viram diante de si um homem extenuado, que teve de pedir licença a Dewey para

permanecer sentado. No entanto, quando seu discurso encarrilou, a veemência dos

velhos tempos reapareceu, e as pessoas reunidas na Casa Azul viram algumas das centelhas

do Trotski que emocionara as massas em 1905 e em 1917, da paixão que lhe valera a devoção

de tantos homens e o ódio eterno de outros, de Plekhanov a Stalin. Sua primeira

conclusão foi que, de acordo com o atual governo soviético, todos os membros do

bureau político que levaram a revolução ao triunfo, que acompanharam Lenin nos dias

mais difíceis da guerra e da fome e colocaram o país em marcha, homens que sofreram a

cadeia, o desterro e inúmeras repressões, na realidade tinham sido desde sempre

traidores dos seus ideais e, mais ainda, agentes a serviço de potências estrangeiras

desejosas de destruir o que eles próprios tinham construído. Não seria um paradoxo os

líderes de Outubro, todos eles, acabarem sendo traidores? Será que o traidor não era um

só e se chamava Stalin? Não se deteria a demonstrar a falsidade, mais, o absurdo dos fatos

que lhe imputavam, disse, mas devia recordar que os governos da Turquia, da França e da

Noruega tinham corroborado que ele não desenvolvera qualquer trabalho

antissoviético em seus territórios, uma vez que permanecera afastado e mesmo isolado sob

vigilância policial. Esquecendo-se de suas debilidades físicas, pôs-se de pé. A combustão

das ideias deve ter atuado como uma mola que o projetava e lhe dava forças para

alcançar a saída: sua experiência de vida, recordou, em que não escassearam os triunfos e

os fracassos, não destruíra a sua fé no futuro da humanidade; dera-lhe, antes, e pelo

contrário, uma convicção indestrutível. Essa fé na razão, na verdade, na solidariedade

humana, que aos dezoito anos levou consigo para as barricadas da cidade provinciana de

Mykolaiv, conservava-a plenamente, tornara-se mais madura mas não menos ardente, e

nada nem ninguém poderia matá-la.

Com a respiração agitada e a cabeça doendo, voltou a ocupar o seu lugar. Seus olhos

pousaram nos do velho professor norte-americano e, por segundos densos, ambos

sustiveram o olhar. O silêncio era dramático. Antes da alegação de Liev Davidovitch,

Dewey prometera apresentar conclusões provisórias, mas agora estava como que

petrificado. Um soluço de Natália Sedova quebrou o feitiço. Por fim, Dewey baixou os

olhos e observou seus apontamentos, sussurrando que a sessão estava encerrada até que

fossem elaboradas as conclusões finais. E acrescentou:

– Tudo o que eu poderia dizer constituiria um anticlímax imperdoável.

Assim que as sessões terminaram, Liev Davidovitch viu-se obrigado a acatar a ordem de

Natália e foi para uma casa de campo na bela cidade de Taxco. Embora tivesse pedido aos

secretários que levassem as espingardas de caça, sua fadiga era tanta que só conseguiu dar

uns passeios pela cidade e, quase no fim da estada, fazer uma excursão às pirâmides do Sol

e da Lua de Teotihuacán. Felizmente, as dores de cabeça, a pressão arterial e as insônias

começaram a ceder, mas a vigilância estrita de Natália manteve-o numa reclusão que

incluía o bloqueio da correspondência.

Quando regressaram a Coyoacán, Liev Davidovitch surpreendeu-se com uma sensação



que não sentia desde os tempos de Prínkipo: voltava a um lugar desejado. Para um homem

que vivera toda a sua existência em constante movimento, a ideia tradicional do lar

tinha sido substituída pela necessidade de um local adequado para trabalhar, e a Casa

Azul, com seu encanto e seu ambiente exótico, exercia um magnetismo benévolo a que se

juntava (embora Liev Davidovitch nunca tenha admitido isso em seus escritos) o atrativo

esvoaçar das irmãs Kahlo, cujas atenções despertaram instintos que os anos de luta e

isolamento tinham adormecido. Desfrutar da beleza de Cristina e do halo misterioso de

Frida, do cheiro de juventude que emanava de ambas e dos diálogos por onde costumava

deixar-se cair em galanteios, às vezes desajeitados e elementares, foi se transformando

numa espécie de jogo adolescente capaz de volatilizar a noção de clausura e de

transformar a cozinha, os corredores e o quintal da casa em locais de encontros

sorridentes, enquanto sentia que aquela malandragem fazia retroceder a velhice que já

espreitava.

À espera das conclusões de Dewey, Liev Davidovitch continuou empenhado em

confirmar informações capazes de desarmar sua suposta participação na conspiração

antissoviética. Lamentou que muitos daqueles documentos não tivessem lhe chegado às

mãos semanas antes, e a possibilidade de Liova ter agido com alguma indolência deixou-o à

beira da fúria. Decidido a castigar aquela imperdoável ineficiência, delegou a seus

secretários a correspondência com Liova, sabendo que o jovem perceberia imediatamente

o sinal que o seu silêncio enviava.

Numa noite de fim de março, terminado o jantar, Natália, Jean van Heijenoort e Liev

Davidovitch, juntamente com os moradores da Casa Azul, prolongaram um dos agradáveis

serões em que frequentemente se exigia do exilado que falasse das suas mais variadas

lembranças. Como se sentia animado, pôs-se a contar a história de sua relação com o

marechal Tukhatchevski, o jovem e elegante oficial que nos dias da guerra civil, graças à

sua capacidade de estrategista, fora batizado como “o Bonaparte russo”. Natália, que

conhecia aquelas histórias e compreendia pouco e mal o inglês que utilizavam como língua

geral, foi a primeira a se retirar, seguida imediatamente por Rivera, que já tinha no sangue

uma quantidade impressionante de uísque. Frida, vencida pelo sono, foi a seguinte e, nessa

altura, van Heijenoort discretamente evaporou.

O sorriso de Cristina, o vinho bebido e os desejos acumulados por várias semanas de

proximidade provocaram a explosão previsível. Por mais de uma vez, em jantares e passeios,

a mão de Liev Davidovitch tinha deslizado na direção das pernas ou dos braços de

Cristina, só como um jogo de carícias, e ela, de maneira sedutora e delicada, sempre com

um sorriso, impedira qualquer avanço, embora sem dissuadi-lo totalmente, sugerindo

talvez que rodeios e sorrisos faziam parte de um ritual de aproximação a que, finalmente,

o homem se lançou nessa noite. Mas, para sua surpresa, ela o deteve e pediu-lhe que não

confundisse admiração e afeto com outros sentimentos. Sem compreender a reação de

uma mulher que até aquele momento parecia aceitar suas insinuações, Liev Davidovitch

emudeceu, com os desejos congelados.

Aborrecido com o fracasso, envergonhado por ter cedido a um impulso que punha em

perigo sua relação com os donos da casa e, pior ainda, a solidez do seu casamento, o

homem tratou de apelar ao bom-senso para desterrar o grito hormonal que o tinha



dominado. Obrigou-se a pensar se suas intenções para com a jovem não teriam sido mais do

que uma embriaguez passageira provocada pelo magnetismo de um corpo firme: uma

manifestação absurda da crise dos cinquenta, disse para consigo.

Quando Frida soube o que acontecera, ela própria assumiu o papel de confidente e

ofereceu-lhe o magro consolo de colocá-lo a par dos desmandos sexuais da irmã, tão

dada àqueles jogos de excitar os homens e, mesmo, à deslealdade mais sórdida. Cristina

tinha ultrapassado todos os limites quando se metera na cama com o próprio Diego, coisa

que Frida engolira mas que nunca perdoaria, nem ao marido, nem à irmã. A ternura e a

compreensão da pintora, salpicadas de sedução, levaram Liev Davidovitch a interrogar-se

se não teria avaliado mal suas possibilidades, e começou a redirecionar suas intenções,

que depressa adquiriram uma força avassaladora, capaz de agitar suas horas de vigília e de

sono com a imagem da mulher que lhe confiara revelações tão íntimas.

Envolvido na densa teia de aranha do desejo, Liev Davidovitch teve de fazer uso de

toda a sua disciplina para se concentrar no trabalho. A presença de Frida e o próprio

ambiente da Casa Azul induziam-no à indolência e às divagações, quando tantos

compromissos políticos e problemas econômicos exigiam sua participação. Talvez o fato de

ter adiado a redação da biografia de Lenin para se dedicar à de Stalin, pela qual

recebera alguns adiantamentos, também tenha afetado seu ritmo de trabalho. Investigar

nos arquivos e remexer na memória tudo o que se relacionava com aquele ser obscuro era

uma tarefa ingrata e, embora pretendesse transformar o livro numa granada contra o

Coveiro, no fundo sentia que se rebaixava ao dedicar-lhe tempo e inteligência.

Um acontecimento estranho e confuso ocorrido em Barcelona, no dia 3 de maio,

conseguiu voltar sua atenção para o que acontecia na Espanha. Havia vários meses que o

cenário da guerra civil tinha se transformado num terreno de confronto político entre

os grupos que combatiam a favor da República e, por trás das acusações e debates entre as

facções, Liev Davidovitch notara a presença da mão de Moscou. Não podia ser casual,

escreveria, que pouco depois de iniciados os expurgos em Moscou e de ser anunciado o

apoio militar à República, dependente das armas e dos assessores soviéticos, houvesse se

desencadeado uma campanha contra os reais e presumíveis trotskistas espanhóis, que eram

acossados com a mesma sanha e as mesmas acusações, quase com as mesmas palavras, com que

tinham sido julgados os bolcheviques na União Soviética. Seu velho amigo Andreu Nin, de

quem se distanciara por diferenças táticas, tinha sido um dos primeiros a ser expulso do

aparelho governamental, enquanto o seu partido, o Poum, transformava-se em alvo de

ataques propagandísticos mais obstinados que os proferidos contra os militares

fascistoides.

No tumulto de informações censuradas e contraditórias vindas de Barcelona, o faro

do velho revolucionário pôde perceber que o que acontecera em torno do controle

militar do edifício de onde se geriam as comunicações da República tinha sido apenas uma

farsa que escondia e, simultaneamente, acelerava o objetivo da corrida: matar o touro da

oposição e submeter o governo à vontade soviética, o que permitiria a Stalin

transformar-se em protagonista imprescindível do jogo político europeu. Por isso não se

admirou quando soube que os primeiros a serem colocados no pelourinho tinham sido os

militantes do Poum. Era evidente que a agressividade com que os comunistas espanhóis se



lançaram nessa liquidação se devia, mais que a velhas desavenças ou à necessidade de

conseguir um governo unido, à obsessão do senhor do Kremlin pelo controle (mais

desejado ainda que a derrota militar de Franco e seus fascistas de segunda).

Nos últimos dias daquele maio turbulento, chegaram a Coyoacán vários exemplares da

edição recém-publicada de A revolução traída. Os Rivera, para comemorar, convidaram os

Trotski e outros amigos para jantar num restaurante do centro. Como andava com boa

disposição, Liev Davidovitch começara a fazer uso da liberdade de movimentos que as

autoridades mexicanas lhe concediam. Deslocava-se com alguma frequência até aquela

cidade colorida, acompanhado por dois ou três guarda-costas, escondido no banco

traseiro de um automóvel e coberto com um chapéu e um lenço que o tapava até o queixo.

Mesmo assim tinha apreciado tais excursões e dedicara-se inclusive, em algumas noites, a

percorrer as ruas do centro para dissecar o pesado barroco da catedral, o ambiente dos

bares e sua música de mariachis e a elegância dos velhos palácios dos vice-reis, sempre

perseguido pelo cheiro das tortillas expostas em cada esquina da cidade. A animação do

México parecia-lhe a de um mundo pujante, apoiado numa profunda mestiçagem cultural

que, no entanto, não fora capaz de derrubar, em séculos, as barreiras que separavam as

raças conviventes.

Na noite da comemoração, depois do jantar, os convidados passearam pelas ruelas do

centro, lendo as frases políticas que cobriam as paredes e que tanto acusavam Cárdenas

de traidor e comunista como lhe davam o seu apoio e o instavam a continuar até o fim. O

nome de Trotski, como era de se esperar, aparecia em várias dessas pinturas, que iam

também dos vivas aos morras, das boas-vindas aos fora-do-México. Mas nessa noite Liev

Davidovitch não estava interessado nos cartazes nem na descoberta da cidade. O que na

realidade procurava era a proximidade de Frida. A vertigem sensorial em que caíra exigia

um desafogo que começou a perseguir com veemência. Embora o corpo da pintora

impusesse a barreira de uma deformidade física que a obrigava a se valer de espartilhos

ortopédicos e uma bengala para ajudar a mais afetada das pernas – mas talvez

precisamente por aquelas limitações –, a mulher assumia o sexo e a sensualidade de uma

forma agressiva, transbordante, e, quando Liev Davidovitch soube que a sua moralidade

aberta lhe permitira mesmo verter suas ânsias em relações homossexuais, o duende

pervertido da virilidade perdeu-se em pensamentos crus e em desejos mais urgentes que

todos os sentidos na sua juventude ou em seus dias de comissário poderoso, quando

tantas companheiras de luta lhe tinham proporcionado um desafogo solidário das

tensões e fervores acumulados.

Dos poemas e cartas de amor, escondidos entre as páginas dos livros que costumava

recomendar a Frida, os apelos de Liev Davidovitch já exigiam uma concretização. O fogo

que o impelia ardia com tal força que tinha conseguido mesmo superar o receio de que

Natália desconfiasse de seus devaneios. E naquela noite de farra, enquanto Diego,

Natália, os amigos que tinham se juntado ao passeio e os secretários entraram no edifício

onde havia um dos murais de Rivera, ele deixou-se ficar para trás e, sem quaisquer

palavras, encostou Frida contra a fachada e beijou-a nos lábios enquanto, entre pausas,

lhe dizia o quanto a desejava. Com total consciência, Liev Davidovitch atirava-se nesse

momento no poço da loucura e punha em perigo tudo o que era mais transcendente na



sua vida. Mas o fez feliz, orgulhoso, temerário e sem o menor sentimento de culpa,

confessaria mais tarde a si próprio, convencido de que, ao fim e ao cabo, tinha valido a

pena gastar naquela orgia dos sentidos os melhores cartuchos das últimas reservas de sua

virilidade.
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Ramón Mercader estava convencido de que Paris era a cidade mais pretensiosa do mundo

e de que os franceses e o seu governo socialista traíam a Espanha ao recusar-lhe o apoio

salvador que a República pedia aos gritos. Mas sentiu-se satisfeito quando Tom lhe abriu a

porta do apartamento, no último andar da rua Leópold Robert, e descobriu que podia

ver, das janelas da ala norte, o boulevard du Montparnasse enquanto da varanda,

olhando para sul, se entrevia o boulevard Raspail, na zona do Café des Arts.

– É bem bom, né? – Comentou Tom, entregando-lhe as chaves. – Central e discreto,

muito burguês mas um pouco boêmio, de acordo contigo.

– Jacques Mornard gostou – admitiu, observando as mesas e as estantes de madeira,

sem graça devido à falta de elementos decorativos, as paredes nuas onde teria de

colocar algumas fotografias. – Ele tem de começar a torná-lo seu.

– Tem tempo para se adaptar. Dois ou três meses, creio.

Jacques acendeu um cigarro e percorreu o quarto, o cubículo do vaso sanitário, o

chuveiro e a pequena cozinha onde uma porta envidraçada deixava ver a varanda dos

fundos, que dava para o pátio interior do prédio. Regressou à sala com um pires de café

que faria as vezes de cinzeiro até comprar os utensílios necessários, mais adequados à sua

personalidade. Nesse instante, invadiu-o uma sensação desconhecida porque, desde que

há mais de dez anos Caridad começara a fugir, ele nunca mais tinha voltado a ter nada

que se parecesse com aquilo a que os burgueses se obstinam em chamar de lar.

– Vou para o meu hotel – disse Tom com um bocejo. – Vai descansar?

– Preciso comprar alguma coisa para comer. Leite, café…

– Está bem. Nos vemos à noite. Às oito, em frente da fontaine Saint Michel. Tenho uma

surpresa para você – e, com mais dificuldade que de outras vezes, pôs-se de pé.

– Quando vai me contar o que aconteceu com essa sua perna?

Tom sorriu e saiu do apartamento.

Jacques abriu a sua única mala. Tirou as camisas e o terno de caxemira inglesa e

estendeu-os numa poltrona para que arejassem e recuperassem a forma. Foi até a rua e

atravessou o boulevard du Montparnasse, entrando na Closerie des Lilas, quase vazia no

meio da manhã. Pediu um copo de leite quente, um croissant e um café. Utilizou seu melhor

sotaque belga e pensou que não era necessário exagerar. De qualquer forma, teria tempo

para limar aqueles defeitos menores, disse para consigo, deixando cair no bolso do

casaco o cinzeiro da mesa vizinha, com o nome do café gravado.

Antes de se desfazer de Grigoriev, seu mentor explicara-lhe que, durante sua viagem a

Nova York, colocara em marcha a aproximação, sinuosa mas quase garantida, de Jacques

Mornard com o renegado Trotski: Ramón achou-a tão rebuscada e improvável que



chegou a pensar se tudo aquilo não seria uma ficção. Grigoriev contou-lhe que, sob a

identidade de mister Andrew Roberts, tinha entrado em contato com Louis Budenz, o

diretor do Daily Worker . Budenz já colaborara outras vezes com os serviços secretos

soviéticos e agora Roberts pedia-lhe uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão difícil

como o envio a Paris de uma jovem chamada Sylvia Ageloff, ativista dos círculos

trotskistas norte-americanos, irmã de outras duas fanáticas que, inclusive, já tinham

trabalhado de perto com o exilado. Não comentou com ele, evidentemente, para que

queria Sylvia na França, e embora Budenz tivesse ficado apenas a par da necessidade de

deslocar a trotskista, Roberts insistiu no fato de que tudo devia ser feito com a maior

discrição e achou ser advertência suficiente recordar-lhe que, acerca daquele pedido,

ninguém, exceto eles, sabia uma palavra. Louis Budenz comprometera-se a dar-lhe uma

resposta quanto antes.

Nessa noite, quando desceu do ônibus e passou na frente do Odéon a caminho da

fontaine Saint Michel, Jacques Mornard sentiu-se entrando no coração de uma cidade

em efervescência. Para os parisienses, a guerra que se vivia no outro lado dos Pireneus e

que se anunciava no horizonte europeu era tão longínqua como o planeta Marte. A nuit

parisienne mantinha sua animação e, enquanto esperava junto da fonte, Jacques sentiu-se

rodeado de vida.

Talvez o instinto ou um apelo telúrico do sangue o tenha feito voltar-se. Avistou-a

imediatamente entre as pessoas, enquanto se aproximava pelo braço de Tom. Sentiu sua

nova identidade agitar-se pela simples presença daquele alarido que atendia pelo nome

de Caridad del Río. Quando a mulher parou diante dele, sorridente e orgulhosa, vestida

com uma elegância que agora lhe parecia incongruente (aqueles sapatos de salto alto e

pele de crocodilo, meu Deus) e sussurrou em catalão um “Mare meva, quin home més ben

plantat!”, ele adivinhou o que se seguiria: ela agarrou-o pelo pescoço e beijou-o na face,

com a precisão malévola capaz de lhe colocar o calor da sua saliva na comissura dos

lábios. Embora Jacques Mornard tenha tentado manter-se à tona, Caridad soltara as

amarras de um Ramón que continuava a emergir das profundezas, arrastado por aquele

invencível sabor de anis.

Por sugestão de Tom, que nessa noite não coxeava nem um pouco, foram à procura da

brasserie Le Balzar, na rua Des Écoles, onde alguém estaria à espera deles. Caridad

caminhava entre os dois homens, satisfeita, e Ramón decidiu não voltar a fraquejar, pelo

menos de forma evidente e diante de Tom. Queria perguntar pelo pequeno Luis, que

imaginava ainda estar em Paris, e por Montse, que a dada altura lhe falara da sua

intenção de vir para França. Caridad saberia alguma coisa de África e da pequena Lenina?

Ao entrarem na brasserie, um homem com o crânio raspado e brilhante levantou-se, e

os recém-chegados, precedidos por Tom, encaminharam-se para a mesa que ele ocupava.

Depois de apertar a mão do homem, Tom apresentou-os, falando em francês:

– Nossa camarada Caridad. Este é George Mink – e voltando-se para o seu pupilo: –

Jacques, George será o seu contato em Paris.

– Bem-vindo, monsieur Mornard. Desejo-lhe uma estada agradável na cidade.

Enquanto tomavam os aperitivos, e a pedido de Tom, Caridad contou como estavam as

coisas na Espanha poucos dias atrás. Segundo ela, o Exército Popular continuava a



revelar fraquezas, atribuíveis a uma causa concreta: a sabotagem inimiga. Mink, como se

não compreendesse, comentou que, tendo sido já esmagados os trotskistas e os

anarquistas, não entendia a que inimigos se referia. Ela saltou, dizendo: aos incapazes

que ainda nos governam.

– O exército agora está armado pelos soviéticos e cerca de oitenta por cento dele é

dirigido por oficiais comunistas – sublinhou Caridad, olhando diretamente para Tom –,

mas mesmo assim continuamos a perder batalhas, e os fascistas chegaram ao Mediterrâneo,

dividindo a península em duas. A única explicação é o coração da República não ter a

pureza ideológica necessária para ganhar a guerra. Na Espanha são necessários mais

expurgos.

– Pobre Espanha – disse Tom e, nesse momento, Jacques não soube a que ele se referia.

– Já tem assessores soviéticos até nas casas de banho públicas, e são os comunistas

espanhóis que puxam a descarga. Se praticamente controlamos o exército, os serviços

secretos, a polícia, a propaganda, quem hão de expurgar agora?

– Os traidores. Já nos livramos de Indalecio Prieto. Passou todo o tempo contra nós,

dizendo que os comunistas são como autômatos, que obedecem às ordens do Comitê do

Partido. Era pior que qualquer quinta-coluna…

– Às vezes Prieto parecia-me um iluminado – disse Tom com um suspiro. – Nunca tinha

visto um ministro da Guerra tão convencido de que não ia ganhar a guerra… Mas o

verdadeiro problema é que vocês, comunistas espanhóis, não sabem ganhar. Já viu como

você fala, Caridad? Parece a merda de um editorial de jornal. Agora todos falam assim…

E quem vai pagar o desastre da Espanha? Nós: Pedro, Orlov, eu e os outros chefes dos

assessores. Mas a verdade é que já estamos cansados de ouvir vocês falarem e falarem e de

termos de continuar empurrando vocês todos os dias.

Jacques Mornard sentiu a chicotada nas costas de Ramón. Com ou sem razão, a

pancada cairia sempre em cima das cabeças espanholas, pensou, mas manteve-se em silêncio.

– Não sei que tipo de comunistas são vocês – continuou Tom, como se drenasse um

velho ressentimento. – Deixam que outros lhes digam o que devem fazer e que os tratem

como se fossem crianças. Os lobos do Comintern continuam a cortar o bolo. E por quê?

Porque vocês não se decidem a mandá-los à merda nem a fazer as coisas como se deve.

– E se os mandarmos à merda – começou Ramón, sem conseguir conter-se naquele

instante – a eles e a vocês, como enfrentaremos as unidades italianas e a aviação alemã?

Você sabe que dependemos de vocês, que não temos alternativa…

Tom olhou diretamente para os olhos do pupilo. Era um olhar penetrante e fácil de

decodificar.

– O que houve, Jacques? Parece alterado… um homem como você…

Jacques Mornard percebeu a intenção incisiva daquele tom de voz e sentiu que a

impotência o embargava, mas fez um último esforço para salvar a dignidade.

– É que somos sempre os culpados…

– Ninguém disse isso – a voz de Tom tinha mudado. – Avançaram quase do nada até

onde estão, são hoje o partido mais influente no lado republicano e vão contar sempre

com o nosso apoio. Mas precisam amadurecer de uma vez por todas.

– Quando volta para a Espanha? – Perguntou Mink, aproveitando o momento de



distensão, e Tom suspirou.

– Dentro de dois dias. Preparo as coisas aqui e volto para lá. Yezhov insiste para que

eu continue a trabalhar com Orlov. Mas é difícil ocupar a cabeça com dois assuntos… Só

tenho uma e estou arriscando-a em dois lugares.

Caridad olhou para ele e, com uma cautela imprópria dela, comentou:

– Há quem diga que os assessores estão nos abandonando à nossa própria sorte. Fala-

se até da má vontade de alguns…

– Os que dizem isso são uns ingratos… Eu quero ir embora porque tenho outra missão.

Suei sangue na Espanha e pus minha própria pele diante dos tanques italianos em Madri

quando ninguém dava uma peseta pela cidade… – Tom bebeu uma taça do vinho que fora

servido e olhou para a toalha, de um branco cintilante, como se procurasse a mancha

inexistente. – Ninguém pode dizer que queira abandoná-los…

O silêncio caiu sobre a mesa e Mink atirou-se a ele, enchendo novamente sua taça

vazia.

– Eu sei que a questão espanhola dói, mas nós temos outros probleminhas, como o de

escolher os pratos, não é? Recomendo o chucrute alsaciano, as salsichas que vêm junto

são de primeira. Embora eu me incline ao cassoulet, adoro pato…

Antes de Tom voltar a vestir a pele de Kotov e regressar à Espanha, Jacques recebeu um

conselho que na realidade era uma ordem: devia apagar a Espanha e sua guerra da cabeça.

Para Jacques Mornard, o que acontecia ao sul dos Pireneus eram apenas notícias lidas nos

jornais. Ramón não podia permitir que aquela paixão aflorasse e rompesse a sua

identidade, nem sequer nos círculos mais íntimos, e, como medida preventiva, Tom proibiu-

o de ver ou de falar com Caridad até nova ordem. O mecanismo sutil que pusera em

marcha tornava inadmissível a existência desse tipo de deslize sentimental e patriótico.

Ramón Mercader tinha demonstrado ser capaz de estar acima dessas fraquezas, e as suas

paixões não deviam sair da obscuridade até serem convocadas por uma causa maior, talvez

a própria causa maior.

George Mink, com a sua fachada de filho de ucranianos emigrados para a França na

época da guerra civil russa, encarregou-se, a partir de então, de colocar Jacques no

mundo parisiense adequado a ele. Frequentaram durante semanas os locais da boêmia da

Rive Gauche, o hipódromo onde Jacques praticou seus conhecimentos até então teóricos

sobre apostas, percorreu as ruas históricas e agora degradadas do Marais, relacionou-se

com as coristas do Moulin Rouge, oferecendo-lhes champanhe, e percorreu ao volante as

ruas de Paris aprendidas nos mapas estudados em Malakhovka. Como se visitasse um

santuário, George levou-o ao Gemy’s Club, onde Louis Leplée apresentava a sua grande

descoberta, a Môme Piaf, uma mulherzinha volátil e um tanto desgrenhada que, com uma

voz imensa, entoava canções cheias de lugares-comuns e metáforas atrevidas que, no

entanto, deixaram o belga impávido e entediado. Com Jacques ao volante, visitaram

Bruxelas e Liège, os castelos fabulosos do vale do Loire e treinaram o paladar do jovem

com os chocolates belgas, os vinhos e queijos franceses, os pesados pratos normandos e



os aromas sutis da cozinha provençal. O apartamento da rua Léopold Robert adquiriu um

aspecto aburguesado e informal, e Jacques vestiu-se com a arte de alguns alfaiates judeus

alemães instalados há pouco tempo no Marais, chegando a ter no seu guarda-roupa doze

chapéus. Durante todo esse tempo, mantiveram-se afastados dos círculos políticos

franceses, do mundo dos emigrados russos e dos cenáculos dos republicanos espanhóis,

onde pululavam espiões de todos os serviços secretos do planeta, como se tivessem sido

convocados para uma convenção geral do mundo das trevas.

Quando Tom regressou, no início de junho, viu com satisfação como a sua criação

beirava a perfeição e sentiu-se satisfeito por ter sabido descobrir, num primitivo

comunista catalão, aquele diamante que brilhava como a joia mais requintada. Terminada

a sua estada na Espanha, Tom tinha voltado a Nova York, sendo informado de que a

operação Sylvia Ageloff fora ativada e teria início durante o mês de julho, quando a

moça, professora de high school, estivesse em férias de verão e, graças ao entusiasmo e à

generosidade econômica da sua velha amiga Ruby Weil, fizesse a viagem dos seus sonhos a

Paris. Sem dizer quem era a pessoa fotografada, Tom deu a Jacques um retrato de Ruby

Weil e viu que os olhos do jovem se iluminavam.

– Nada mal – admitiu.

Tom sorriu e, sem fazer comentários, entregou-lhe uma segunda fotografia na qual se

via uma mulher com cerca de trinta anos, óculos de aros redondos e lentes grossas, um

rosto magro coberto de sardas e o cabelo liso, caído sem graça, por onde espreitavam as

pontas das orelhas.

– Nem todos os vinhos são de Bordeaux, Jacques… – Disse Tom, sem deixar de sorrir. –

Esta é Sylvia Ageloff, sua lebre. Bem cozida, vai ver que fica até apetitosa.

Para suavizar a comoção, Tom contou-lhe que também estivera no México, onde

outras frentes da operação já tinham se colocado em marcha. Enquanto os homens do

Comintern atribuíram ao Partido Comunista a missão de exaltar os ânimos populares

contra a presença do renegado no país, quatro agentes, todos espanhóis, foram

colocados na capital para levar a cabo a operação, se a ordem fosse dada e as suas

possibilidades de sucesso fossem consideradas reais.

– Talvez esteja vivendo as melhores férias da sua vida, aqui em Paris, longe da guerra,

com dinheiro à vontade para gastar. Se precisar roer este osso – disse, batendo com a

unha na fotografia de Sylvia Ageloff e sorrindo – e se, no fim, não for você a fazer o

trabalho, daremos um bom desconto nas suas dívidas.

Jacques pensou que havia sacrifícios piores e, com esse consolo, dispôs-se a esperar

pela chegada da mulher que, se tivesse sorte, seria a sua passagem para o longínquo

Coyoacán e, talvez, para a história.

Desde o início de julho Tom e Mink tinham evaporado, e aqueles dias de espera pelo

momento zero, estivais e aprazíveis, foram para Jacques Mornard dias lentos,

ensombrados pela crise galopante vivida pela coligação do governo da Frente Popular na

França, mas, sobretudo, pelas notícias cada vez piores que iam chegando da Espanha,



onde havia começado a evacuação de voluntários das Brigadas Internacionais sem que o

Exército Popular, apesar da campanha intrépida do Ebro, conseguisse fazer retroceder

as tropas franquistas, expulsando-as do corredor que tinham aberto até o

Mediterrâneo. Os resíduos de Ramón ainda palpitantes em Jacques não podiam deixar de

se enervar perante aqueles fracassos, mas sua disciplina tinha conseguido mantê-lo

afastado dos locais onde se reuniam os voluntários evacuados, antes de regressarem aos

respectivos países. Ramón teria gostado de ouvir suas histórias, de respirar aquele

ambiente.

No dia 15 de julho, sem que Jacques estivesse à espera, um Tom pálido e alterado foi vê-

lo no apartamento da rua Léopold Robert. Sem sequer cumprimentá-lo, disse que tinha

acontecido um incidente muito grave: tudo parecia indicar que Orlov, o chefe dos

assessores do serviço secreto soviético na Espanha, tinha desertado. Naquele instante,

pela primeira vez, Jacques veria um resquício de fraqueza naquele homem que tanto

admirava por sua altivez diante de qualquer situação. Mas depressa compreendeu a

dimensão do desastre que o atormentava:

– Vamos atrás dele, mas o safado conhece todos os métodos e sabe como fazer as

coisas. Sabemos que está na França, talvez aqui mesmo em Paris, e a verdade é que eu acho

que ele vai escapar.

– Tem certeza de que desertou?

– Não tinha alternativa.

– E não era um homem de confiança?

– De tanta confiança que conhece toda a rede de espionagem soviética na Europa.

Jacques sentiu um abalo.

– Também está informado sobre mim?

– Não – tranquilizou-o Tom. – Você está fora do alcance dele. Mas os camaradas que

estão no México, não. Nem imagina o que Orlov sabe. Como dizem na Espanha, o sacana

deixou-nos com a bunda de fora… É um desastre.

– Juro que não compreendo. Orlov era um traidor?

Tom acendeu um cigarro, como se precisasse daquela pausa.

– Não, não creio, e isso é o pior. Obrigaram-no a desertar. O que aconteceu agora foi

que o louco do Yezhov mandou um telegrama a Orlov dizendo-lhe que viesse a Paris,

passasse pela embaixada para buscar um carro e se dirigisse à Antuérpia, a um barco onde

teria uma reunião muito importante com um enviado seu. Orlov nem sequer tinha de ser

muito inteligente para farejar que, se aparecesse, ia acabar fuzilado como Antonov-

Ovseienko e os outros assessores que Yezhov mandou buscar. No dia 11 saiu da Espanha e

evaporou.

Jacques Mornard sentiu a cabeça girar. Alguma coisa demasiado doentia e disparatada

estava acontecendo e, pelo que Tom dizia, as consequências podiam ser imprevisíveis.

– Se Beria e o camarada Stalin não deterem Yezhov, vai tudo à merda.

– E por que não o detêm de uma vez, porra? – Exaltou-se Jacques.

– Porque Stalin não quer, cacete! – Gritou Tom, atirando o cigarro para o chão. –

Porque ele não quer!

Tom levantou-se. A fúria que o dominava era desconhecida para Jacques, que



permaneceu em silêncio até que o outro, recuperando o controle, voltou a falar.

– Seu plano continua de pé. Orlov nem sequer sabe que você existe, e essa é a nossa

garantia. Agora é mais importante do que nunca que faça tudo direito. Enquanto não

soubermos onde está Orlov e que informações vai liberar, estamos em suspenso. Para já,

pusemos de quarentena três dos camaradas que estão no México e retiramos

definitivamente o outro… Orlov conhecia esse agente pessoalmente. Foi ele próprio

quem o recomendou para trabalhos da máxima responsabilidade.

Jacques continuou calado. Sabia que Tom precisava descarregar toda aquela tensão e

fazia isso na frente dele porque confiava em sua discrição e precisava mais do que nunca

da sua inteligência.

– Vou lhe contar uma coisa de que ia ficar a par mais cedo ou mais tarde e que já não

faz sentido você não saber. Esse agente que tiramos do México é uma mulher e trabalhava

com o nome de Pátria. Ao chegar o momento, caso fosse necessário, vocês teriam

trabalhado juntos…

Ramón sobressaltou-se. Seria possível que um disparate de Yezhov o tivesse privado de

algo tão belo que nem se atrevera a conceber?

– Está falando de…

– África de las Heras. Quando você chegou a Malakhovka, ela estava na cabana 9. Saiu

de lá dois meses antes de você. Orlov não sabe onde ela está, mas a conhece e não

podemos arriscá-la. É valiosa demais.

Ramón Mercader levantou-se e foi até a janela de onde se via o boulevard du

Montparnasse. A tarde caía e os cafés, com suas mesas ao sol, tinham se enchido de

clientes, despreocupados e repousados, que deviam falar de coisas importantes ou

menores de suas vidas, talvez insignificantes, mas pessoais. Saber que durante semanas

estivera a trinta metros de distância de África sem que lhes permitissem ver-se não era

uma notícia reconfortante. Era uma mutilação, mais uma, das muitas que tivera de sofrer

para chegar ao ponto obscuro de sua vida em que se encontrava: sem passado, sem

presente, com um futuro que dependeria das decisões de outros, dos rumos intangíveis da

história. Ramón voltou-se e olhou para Tom, que, com a cabeça baixa, fumava novamente.

– Fique sossegado. Eu me encarrego de que minhas coisas sigam o seu rumo. Não vou

desapontá-lo… E ela, está bem?

Atrás do balcão do bar estava o espelho mais comprido, impoluto e preciso de que Ramón

Mercader recordaria em toda a sua vida. Foi seu espelho de referência, com o qual

compararia todos os outros espelhos do mundo, o espelho onde tantas vezes teria

querido se ver, especialmente na gelada manhã moscovita de 1968 em que, sentindo a dor

abrasiva em sua mão direita e observando seu reflexo nos novos vidros do mausoléu do

deus dos proletários do mundo, vislumbrou o vazio que espreitava sua vida de trevas:

então imaginou que estava de frente para o espelho mágico do Ritz, e certamente

conseguiu se ver, tal como naquelas tardes de 1938, quando era Jacques Mornard e

conservava a fé e a saúde intactas, exibindo um terno de musselina ou de dril, estaladiço



de tanta goma, inflado de orgulho por saber que estava no centro do combate pelo

grande futuro dos homens.

Antes de partir, Tom explicara-lhe, com a sua meticulosidade habitual ao programar o

futuro, como decorreria aquele primeiro encontro com Sylvia Ageloff e Ruby Weil: na

tarde de 19 de julho, Jacques depararia com as mulheres no bar do Hotel Ritz, onde Ruby

e Sylvia entrariam acompanhadas pela livreira Gertrude Allison, para que ele,

aproveitando-se de sua relação de cliente de Allison, fosse apresentado às turistas e as

convidasse para um drinque. Sylvia cairia então na mira da espingarda do belga. A partir

desse momento, a forma como a presa seria abatida dependeria das habilidades e do pulso

firme de Jacques Mornard.

Mas naquela tarde, com os cotovelos apoiados no balcão, diante de uma tônica

levemente batizada com gim, pensava novamente que talvez a mudança brusca de atitude

de África, quando se separaram em Barcelona, não tivesse nada a ver com outros homens

e se devesse apenas a ordens para cortar suas antigas relações antes de se alistar na nova

missão. Aliviado com aquela ideia, observou através do espelho a entrada barulhenta e

sorridente de quatro mulheres. Reconheceu Allison, a loira Ruby Weil, e disse para si

mesmo que a jovem alta devia ser Marie Crapeau, uma francesa amiga da livreira.

Concentrou-se então na sardenta de óculos e pele leitosa, que escondia sua extrema

magreza sob uma saia plissada larga e uma blusa de babados, e sentiu como ressaltava no

vidro perfeito a esmagadora feiura de Sylvia Ageloff. Viu-as sentarem-se a uma mesa e

decidiu que devia voltar-se para observar, tal como os outros clientes, as mulheres que

chegavam em semelhante alvoroço. Compreendeu que nesse instante Jacques Mornard

atingiria a maioridade.

Gertrude Allison deu um grito de verdadeira surpresa:

– Mas vejam só quem está aqui!… Olá, Jacques!

Sorridente, de copo na mão, aproximou-se das mulheres deixando que seu encanto

pessoal, sua elegância e seu perfume se espalhassem e começassem a fazer seu trabalho.

Gertrude fez as apresentações e, quando ele apertou a mão de Sylvia, teve a sensação de

tocar num pássaro minúsculo e frágil. Gertrude Allison explicou-lhe quem eram aquelas

suas duas amigas norte-americanas, de visita a Paris, e convidou-o a sentar-se. Ele não

queria interromper a festa, mas perante tanta insistência… na condição de aceitarem o

seu convite para uma bebida.

– Jacques é fotógrafo – explicou Gertrude. – Continua trabalhando para o Ce Soir?

– Sempre que me pedem alguma coisa – disse, sem dar grande importância.

Gertrude voltou-se para as mulheres e explicou:

– É daqueles felizardos que não precisam trabalhar para viver.

– Não é bem assim – esclareceu, modesto.

– Mas deixa eu te dizer que as amigas aqui – disse, apontando para Sylvia e Ruby –

preferem os machos operários, bem suados e peludos… Elas são marxistas, leninistas e

vários “istas” mais…

– Trotskista – Sylvia quase não sorriu, mas não conseguiu conter-se. – Eu sou

trotskista – repetiu, e Jacques recebeu nos ouvidos a voz cálida porém cortante da

mulher.



– No chuveiro canta “A Internacional” – concluiu Gertrude Allison, e todos,

incluindo Sylvia, riram descontraídos.

– Felicito-as – disse, tornando evidente seu desinteresse. – Adoro pessoas que

acreditam em alguma coisa. Mas pra mim a política … – E sublinhou a frase com um

encolher de ombros. – Me interessam mais as canções no chuveiro…

Os atores estavam no palco, e Jacques encarregou-se de dirigir aquela encenação.

Meia hora depois, quando Gertrude e Marie foram embora, ele decidiu fazer companhia

às turistas por mais algum tempo e, ao despedir-se, combinaram de se encontrar para ir ao

hipódromo, onde ele tinha de tirar umas fotografias das corridas do dia seguinte. E, se

elas não tivessem outros compromissos, oferecia-se para lhes mostrar Paris la nuit, uma

vez terminado o trabalho.

O encanto de Jacques Mornard, a forma magnífica como gastava dinheiro, seu carro,

seu conhecimento da noite parisiense e aquele apartamento com ar boêmio num dos lados

do boulevard du Montparnasse, onde acabaram a noite tomando um cálice de Porto, foi

irresistível, sobretudo para alguém como Sylvia Ageloff, que não compreendia por que

razão aquele jovem (que não atingira, obviamente, os 28 anos que confessava ter), parecia

ter escolhido ela, e não a bela Ruby Weil, como alvo de seus galanteios.

Na manhã seguinte, um telefonema de Tom arrancou Jacques da cama, e combinaram

almoçar em La Coupole. Enquanto bebiam um aperitivo, Jacques contou-lhe que tudo

corria conforme o previsto e que a única coisa que lhe restava fazer era pedir a Sylvia

Ageloff para baixar a calcinha. A fim de que tudo funcionasse da maneira mais eficiente, o

melhor seria afastar Ruby de Paris, e Tom disse que George se encarregaria disso.

– Agora vamos comer qualquer coisa porque não sei quando poderei voltar a sentar-

me a uma mesa – disse Tom, pousando o cigarro no cinzeiro. – Orlov apareceu.

Jacques esperou. Sabia que Tom só lhe diria o que pudesse.

– Está em Montreal tentando um visto para entrar nos Estados Unidos. Quando

passou por Paris, descobriu que tínhamos a embaixada dos Estados Unidos sob vigilância e

foi para a do Canadá. Trazia com ele mais passaportes que uma delegação consular e eram

todos muito bons… eu próprio os tinha arranjado.

– E como souberam que estava no Canadá?

O garçom chegou e pediram os pratos.

– Orlov é o filho da puta mais filho da puta que já se inventou neste mundo – a voz de

Tom era uma mistura de raiva e admiração. – Assim que chegou, enviou um comunicado ao

camarada Stalin com cópia a Yezhov. Propõe um acordo: se não forem feitas represálias

contra a mãe e a sogra, que vivem na União Soviética, ele entregará aos serviços secretos

norte-americanos um pouco de pele e guardará a carne. E a carne que tem é muita, muita.

Pode acabar destruindo nosso trabalho de anos. Mas, se acontecer alguma coisa a essas

mulheres, à sua própria mulher, aos filhos ou a ele, um advogado se encarregará de

publicar uma declaração com tudo o que ele sabe e que já está no subterrâneo de um

banco de Nova York.

– E o que dizem em Moscou? Acham que ele cumprirá o acordo?

– Não sei o que dizem, mas penso que sim. Ele sabe que podemos tornar muito difícil a

vida da mãe e da sogra e que podemos encontrá-lo onde quer que ele se meta. E sabe o



que mais? Por culpa de Yezhov perdemos o demônio mais inteligente e cínico que

tínhamos. Julgo que Beria estará disposto a fazer um acordo com ele.

– E as operações no México?

– Toda a operação se mantém de quarentena até as coisas se acalmarem. O camarada

Stalin pediu-me que, enquanto isso, eu me instalasse na Espanha e tentasse consertar o

desastre que Orlov provocou.

– O que eu faço então?

– Você continua a ser nossa grande esperança. Já começou o jogo de xadrez, e as

aberturas costumam ser decisivas… e únicas. Você tem toda a minha confiança, Jacques.

Encarregue-se de Sylvia. Nós nos encarregaremos do resto.

Sylvia Ageloff explorava a nudez de Jacques Mornard e pensava que vivia um conto de

fadas. Sabia que pensar dessa forma era terrivelmente cafona, mas era-lhe impossível

encarar a situação de outra maneira. Se aquele jovem, filho de diplomatas, requintado,

culto, bonito e mundano não era o próprio príncipe encantado, que outra coisa podia

ser? A paixão com que Jacques despertara as molas enferrujadas de sua libido lançou-a

para além de todos os êxtases imagináveis, a ponto de aceitar a condição de se abster de

falar de política, o único assunto de sua vida de militante sem amores.

Os dias de passeios por Paris, por Chartres e pelas margens do Loire; o fim de semana

em Bruxelas, onde Jacques lhe mostrou os lugares de sua infância, embora tenha se

recusado (para o aborrecimento, ainda que passageiro, de Sylvia) a levá-la à casa paterna;

a compreensão infinita do amante, que aceitou levá-la a Barbizon para que ela visse,

mesmo à beira do bosque de Fontainebleau, a casa chamada “Ker Monique” onde há três

anos vivera o seu idolatrado Liev Davidovitch, tudo isso se complementou com noites nos

restaurantes mais luxuosos e nos cafés mais concorridos, onde se reunia a boêmia

intelectual parisiense (no Café de Flore, Jacques mostrou a uma Sylvia extasiada a mesa em

volta da qual bebiam e discutiam Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir e

alguns dos jovens que se autointitulavam existencialistas; no Gemy’s Club, fez com que ela

ouvisse Édith Piaf a duas mesas de Maurice Chevalier) e, sobretudo, com as madrugadas em

que a virilidade de Jacques Mornard se cravava no centro da sua vida e que a

transformaram, em poucas semanas, numa marionete cujos movimentos nasciam e morriam

nos dedos do homem.

Uma única preocupação tinha acompanhado Sylvia durante aqueles dias de glória.

Assim que chegara a Paris, em meados de julho, verificara-se uma agitação nos círculos

trotskistas devido ao desaparecimento de Rudolf Klement, um dos assistentes mais

próximos de Trotski e secretário-executivo da planejada IV Internacional Comunista. Do

México, o exilado tinha enviado um protesto à polícia francesa, porque a carta em que

Klement dizia renunciar à Internacional e ao trotskismo era, segundo ele, uma fraude

grosseira dos serviços secretos soviéticos. Por isso, quando em 26 de agosto o cadáver

esquartejado de Klement foi encontrado numa margem do Sena, Sylvia Ageloff caiu num

estado de depressão de que só sairia para assistir, como tradutora, à reunião fundadora



da Internacional trotskista em Périgny, nos arredores de Paris.

Num de seus fugazes aparecimentos, Tom aconselhou Jacques a apoiar Sylvia tanto

sentimental quanto politicamente, para terminar de forjar seu domínio sobre ela.

– Há um problema – disse Jacques, olhando para as águas do Sena que tinham banhado

o cadáver de Klement. – Sylvia tem de voltar em outubro para a sua high school. O que é

preferível, deixá-la ir ou segurá-la aqui?

– Orlov já está nos Estados Unidos e parece que vai cumprir sua parte do acordo. Mas

Beria suspendeu as operações especiais até tirarem Yezhov do caminho. Creio que o

melhor é retê-la aqui, fortalecendo sua posição. É difícil? – Jacques sorriu e abanou a

cabeça negativamente, enquanto atirava sua bituca no rio. – Para que Sylvia fique calma,

vamos arranjar-lhe algum trabalho. É melhor que se mantenha ocupada e ganhe alguns

francos.

– Não se preocupe, Sylvia não nos causará problemas.

Tom observou Jacques Mornard e sorriu.

– Esse é o meu campeão…! E merece uma história que lhe devo há muito tempo. Vamos

tomar uma vodka?

Atravessaram a praça do Châtelet à procura da rua de Rivoli, onde uns judeus polacos

tinham aberto um restaurante especializado em pratos kosher, ucranianos e bielorrussos,

servidos com uma abundância capaz de assustar seus concorrentes franceses. Servidos de

vodka, Tom sugeriu a Jacques que o deixasse pedir por ele, e o jovem aceitou. Depois de

beberem dois goles fulminantes, Tom acendeu um dos seus cigarros.

– Vai me contar como ficou coxo?

– E mais duas ou três coisas… Vamos ver, devo este coxear a um cossaco do Exército

Branco de Denikin. Deu-me um golpe de sabre na panturrilha que me cortou os tendões.

Isso foi em 1920, quando eu era chefe da Tcheka em Bachkina. Os médicos pensavam que eu

não andaria mais, mas passados seis meses só restava este coxear intermitente que você

pode ver… Há um ano que tinha saído do Partido Socialista Revolucionário e me tornara

membro do Bolchevique, embora desde o começo da guerra civil estivesse alistado no

Exército Vermelho, sempre com o objetivo de que me transferissem para a Tcheka. Sabe

por quê? Porque um amigo que tinha entrado na Tcheka me deixou deslumbrado com o

que me contou: eram o chicote de deus, não tinham lei e davam-lhes dois pares de botas

por ano, cigarros, um saco de embutidos. Tinham até automóveis para trabalhar. Quando

consegui entrar vi que era verdade. Os tchekistas recebiam carta branca e bons sapatos!

Mas não pense que foi fácil subir nem que eu vou lhe contar as coisas que fiz para obter

minhas primeiras gradações e, um ano depois, ser chefe numa cidade… Quando acabou a

guerra, levaram-me para Moscou para fazer a escola militar. Quando saí, chamaram-me do

Departamento de Estrangeiros. O fato é que em 1926 estava trabalhando na China, com

Chiang Kai-shek. Quando se deu o golpe contra os comunistas em Xangai, nós assessores

soviéticos caímos em desgraça e começaram a nos matar como se matam cães raivosos.

Meteram meu chefe, Mikhail Borodin, na cadeia, junto com outros companheiros,

acusados de serem “inimigos do povo chinês”, e os torturaram para mais tarde os matarem.

Eu consegui resgatá-los e tirá-los do país, mas tive de voltar a Xangai para evitar que

aqueles filhos da puta arrasassem o consulado soviético… Isso custou-me caro. Os



homens de Chiang Kai-shek me bateram tanto que me deixaram quase morto. Bliat’!… Tive

a sorte de um amigo chinês ir me buscar. Viajei 22 dias numa carroça, coberto de palha, até

que, mais morto que vivo, me deixaram na fronteira… Por ter resgatado Borodin e os

outros, deram-me a Ordem da Bandeira Vermelha… que, a propósito, devia devolver

agora, porque acabam de fuzilar Borodin depois de o acusarem de ser “inimigo do povo

soviético” – Tom sorriu com tristeza e terminou sua vodka. – Assim que me recuperei,

enviaram-me para cá, a fim de começar a me introduzir naquele que seria o meu destino: o

Ocidente. Nessa altura aconteceu uma coisa que talvez você até já desconfie…

– Você conheceu Caridad – disse Ramón, que a dada altura do diálogo tinha perdido

Jacques Mornard.

– Ela era uma mulher diferente. Tinha sete anos a mais do que eu, mas, ainda que o

negasse, se revoltasse e se atirasse no chão, via-se que tinha classe. Agradou-me e

iniciamos uma relação.

– Que ainda continua.

– Sim. Nessa época ela estava um pouco perdida, embora já simpatizasse com os

comunistas de Maurice Thorez. E eu estava trabalhando com eles…

– Ela se filiou ao Partido por sua causa?

– Teria se filiado de qualquer forma. Caridad precisava mudar de vida, pedia

veementemente uma ideologia que a orientasse.

– Caridad é uma colaboradora ou trabalha com vocês?

– Colabora conosco desde 1930, mas entrou no quadro em 1934 e seu primeiro trabalho

foi nas Astúrias, na revolta dos mineiros… Isso pode lhe esclarecer muitas coisas acerca

dela que antes talvez não compreendesse.

O jovem assentiu, tentando realocar certas recordações das atuações de Caridad.

– Por isso regressou à Espanha quando a Frente Popular ganhou. E por isso está aqui,

em Paris… Ou é porque é sua amante?

– Na Espanha trabalha para nós e agora está aqui porque vai ser muito útil nesta

operação e porque lá as coisas vão de mal a pior… A República está caindo aos pedaços.

Dentro de alguns dias, e para causar impacto, Negrín vai propor a saída dos brigadistas

internacionais. Ele ainda acredita que a Grã-Bretanha e a França podem apoiá-los e que,

com essa ajuda, podem até ganhar a guerra. Mas a Grã-Bretanha e a França se borram de

medo, estão cortejando Hitler e não vão apostar um centavo em vocês. Desculpe tocar

nesse assunto, mas é preciso fazê-lo para que você não tenha ilusões: essa guerra está

perdida. Nunca conseguirão resistir até começar uma guerra europeia, como Negrín

deseja.

– E vocês vão deixar de ajudá-lo?

– Já não é um problema de armas, embora não possamos desperdiçá-las. A Europa

inteira vai nos recusar pão e água. E no território da República o moral está de quatro.

Quando Franco decidir marchar sobre Barcelona, estará tudo acabado…

Ramón sentiu sinceridade nas palavras de Tom. Mas recusou-se a dar-lhe o gosto de

censurá-lo por discutir o destino do seu país. Sentia a fúria habitual remoendo-o por

dentro e preferiu atacá-lo por outro flanco.

– Você tem uma mulher em Moscou, não é?



Tom sorriu.

– Uma não, duas…

– E me escolheu por eu ser filho de Caridad?

O assessor manteve-se em silêncio por alguns segundos.

– Acreditaria em mim se eu dissesse que não?… Desde a primeira vez que o vi soube que

era especial. Há anos que o observo… E sempre tive um pressentimento contigo. Por isso,

quando Orlov recebeu a ordem de que devíamos procurar espanhóis com condições de

trabalhar em ações secretas, pensei imediatamente que você era a melhor peça que eu

podia entregar. Mas alguma coisa me fez achar que não devia falar de você para Orlov ou

mesmo para os outros. Agora sei por quê: você vale muito para eu te entregar nas mãos de

qualquer um…

Ramón não sabia se devia sentir-se lisonjeado ou ofendido por ter sido escolhido

como se fosse um garanhão. Além disso, e apesar do que Tom dizia, a sombra de Caridad

continuava obscurecendo o fundo daquela história. Mas a possibilidade de estar mais

perto do epicentro de um grande acontecimento por mérito próprio provocava-lhe uma

satisfação intensa.

– Se puder, me conte mais, só para saber…

– Quanto menos souber, melhor.

– É que… algum dia você vai me dizer seu verdadeiro nome?

Tom sorriu, terminou de engolir uma das empanadas que lhes serviram como entrada e

bebeu mais vodka, olhando fixamente para o jovem.

– O que é um nome, Jacques? Ou agora é Ramón?… Aqueles cachorros de que você

gosta tanto têm nome, mas e daí? Continuam a ser cachorros. Ontem fui Grigoriev, antes

era Kotov, agora sou Tom aqui e Roberts em Nova York. Sabe como me chamam em

Lubianka?… Leonid Alexandrovitch. Escolhi esse nome para que não soubessem o meu,

porque iam se dar conta de que sou judeu, e os judeus não são muito queridos na Rússia…

Sou o mesmo e sou diferente em cada momento. Sou todos e não sou nenhum, porque sou

mais um, pequenininho, na luta por um sonho. Uma pessoa e um nome não são nada… Olha,

tem uma coisa muito importante que me ensinaram assim que entrei na Tcheka: o homem é

irrelevante, substituível. O indivíduo não é uma unidade excepcional, mas um conceito que

se soma e forma a massa, esta sim real. Mas o homem enquanto indivíduo não é sagrado e,

portanto, é prescindível. Por isso arremetemos contra todas as religiões, especialmente o

cristianismo, que diz essa tolice de o homem ter sido criado à semelhança de Deus. Isso

nos permite ser ímpios, desfazer-nos da compaixão que gera a piedade: o pecado não

existe. Sabe o que isso significa?… É melhor que nem você nem eu tenhamos nomes

verdadeiros e que nos esqueçamos de que alguma vez tivemos um. Ivan, Fiodor, Leonid? É

tudo a mesma merda, é nada. Nomina odiosa sunt. Importa o sonho, não o homem, e menos

ainda o nome. Ninguém é importante, todos somos prescindíveis… E, se você chegar a

tocar a glória revolucionária, fará isso sem ter um nome real. Talvez nunca mais o tenha.

Mas será uma parte magnífica do maior sonho que a humanidade já teve – e, erguendo o

copo de vodka, brindou: Saúde para os inomináveis!

 

 



Assim que abriu a porta, teve o pressentimento de que acontecera alguma desgraça.

Pensou no jovem Luis; pensou mesmo numa ordem que cancelava a operação e até a própria

vida de Jacques Mornard. Há seis meses não a via e tinha apreciado aquela distância. Só

sentiu um alívio quando Caridad lhe sorriu, como se tivessem partilhado a mesa na noite

anterior. Ela colocou um cigarro na comissura dos lábios, observando-lhe o tronco nu e

recém-saído do banho.

– Malaguanyada bellesa! – Disse em catalão, beliscando um dos mamilos do filho,

coberto apenas por uma toalha, e entrando no apartamento.

Ramón não conseguiu evitar que a pele se eriçasse e, com toda a delicadeza que lhe

permitiram a raiva e a fraqueza, afastou a mão quente de Caridad.

– O que está fazendo aqui? Não tínhamos combinado que não…? – Sem pensar, ele

também falava em catalão.

– Ele que me mandou. Eu sei melhor do que você o que se pode e o que não se pode

fazer.

Caridad tinha mudado nos meses decorridos desde aquele único encontro em Paris.

Era como se tivesse dado uma cambalhota em direção ao passado e sepultado a imagem de

combatente republicana, andrógina e com cartucheira, com que tinha passeado por

Barcelona e que ainda arrastava ao chegar a Paris, apesar da roupa justa e dos sapatos de

pele de crocodilo. Agora se vestia com a informalidade elegante de uma burguesa boêmia.

Tinha clareado o cabelo, cujas ondas espalhavam-se em formas definidas. Usava maquiagem

no rosto e unhas compridas e cheirava a perfumes caros. Voltava a dominar à vontade os

sapatos de salto alto e até fumava com outros movimentos. Jacques pôde ver em Caridad

as últimas centelhas da Caridad que Ramón conhecera havia muitos anos, antes da queda

que a levou à depressão e à tentativa de suicídio.

– Como vão as coisas com a sua lagartixa trotskista? – Perguntou, continuando a falar

em catalão, enquanto tirava o foulard de seda que lhe cobria o pescoço e os ombros.

Com movimentos calculados, instalou-se numa das poltronas de couro, diante de uma

janela cujos vidros deixavam ver as copas das árvores já ocres do boulevard Raspail.

– Como devem ser – disse, entrando no quarto à procura de um roupão de cetim.

– Faz café, por favor.

Sem responder, dirigiu-se à cozinha e preparou a infusão que ele próprio ainda não

bebera.

– O que o Tom quer? – Perguntou da cozinha.

– Tom tem de ficar lá na Espanha e me enviou…

– E o que se passa com George?

– Está em Moscou.

– Yezhov mandou chamá-lo? – Ramón espreitou da cozinha em direção à sala e viu

Caridad com um cigarro numa mão e o isqueiro na outra, com o olhar fixo na janela, como

se se dirigisse aos vidros.

– Yehzov já não manda chamar ninguém. Foi afastado do jogo. Agora é Beria quem

manda.

– Quando foi isso? – Ramón deu um passo em direção à sala, com a atenção dividida

entre a ebulição do café e o que Caridad lhe dizia.



– Há uma semana. Tom pediu-me que viesse lhe dizer, porque as coisas podem se colocar

em marcha a qualquer momento. Assim que Beria limpar a merda que Yezhov fez e o

camarada Stalin der a ordem, nos colocaremos em movimento. Quando Mink voltar

saberemos mais…

Ramón sentiu os músculos tonificarem-se. Era a melhor notícia que podia receber.

– Te disseram alguma coisa de Orlov?

– Está em Washington, cantando como uma cançonetista. Ainda representa um perigo

em muitos aspectos, mas não para nós. Afinal, não foi por causa dele que tiramos do

México os outros camaradas que já estavam lá.

– Os espanhóis?

Caridad acendeu o cigarro antes de responder.

– Sim. Com Yezhov caíram quase todos os que dirigiam a rede de Nova York e do

México. Um desastre…

Ramón Mercader tentou se situar nesse novo quebra-cabeças de traições, deserções,

conflitos e perigos reais ou fictícios e, como costumava lhe acontecer, sentiu-se perdido.

As razões finais das decisões de Moscou eram demasiado intrincadas e talvez nem o

próprio Tom conseguisse conhecer todos os interstícios daquelas caçadas. Só

corroborava a necessidade, tão repetida por Tom, da discrição como melhor vacina para

se pôr a salvo das traições. Mas, na confusão de tensões em jogo, percebeu com maior

nitidez o que seu mentor tinha qualificado como a subida do valor de suas ações. Foi uma

sensação contraditória, de receio da responsabilidade e de júbilo por se saber mais perto

da grande missão. Tirou o café do fogo e dispôs-se a servi-lo.

– E o Tom? Vai continuar na Espanha? – Perguntou em francês.

– Por ora, sim – continuou ela em catalão. – Já não há muito o que fazer lá, mas ele tem

de ficar até o fim. Negrín briga com ele, mas não consegue viver sem ele… O Exército

Republicano continua a recuar. A Espanha está perdida, Ramón.

– Não diga isso, porra! – Gritou, novamente em francês, e o café derramou num dos

pires. – E não fale mais comigo em catalão!

Caridad não replicou e ele esperou até se acalmar. Não sabia se eram as notícias da

Espanha e a incerteza que se acrescentavam ao destino de Luis, que há algumas semanas

atravessara a fronteira para se juntar ao Exército Republicano, ou simplesmente a

insistência malévola da mãe em remexer no passado e provocar a diluição de Jacques

Mornard. Acabou de servir o café e entrou na sala levando as xícaras numa bandeja.

Sentou-se diante dela, evitando que o roupão se abrisse.

– O que Tom acha que vai acontecer?

– Os franquistas vão avançar sobre a Catalunha – respondeu ela, agora em castelhano

– e ele acha que não vão conseguir detê-los. Desde que esses veados franceses e esses

ingleses de merda assinaram aquele pacto com Hitler e Mussolini, não foi só a

Tchecoslováquia que se fodeu, também nós nos fodemos e ninguém mais pode nos ajudar…

Estem ben fotuts, noi. T’asseguro que estem ben fotuts…

– E o que vão fazer os soviéticos?

– Não podem fazer nada. Se se meterem na Espanha, começará uma guerra que neste

momento seria o fim da União Soviética…



Ramón ouviu o raciocínio de Caridad. De alguma forma concordava com ela, mas era

doloroso verificar que os soviéticos se retiravam enquanto Hitler engolia a

Tchecoslováquia e dava cada vez mais apoio a Franco. Talvez a tática soviética de

consentir o sacrifício da República fosse a única possível, mas não deixava de ser cruel. O

Partido, pelo menos, aceitara-a, e a própria Pasionaria tinha dito que, se a República

tinha de se perder, que se perdesse; o que não podia se comprometer era o destino da

União Soviética, a grande pátria dos comunistas… Mas o que ia acontecer àqueles

homens, comunistas ou simples republicanos, que tinham lutado, obedecido e acreditado

durante dois anos e meio para nada? Deixavam-nos à mercê dos franquistas? O que

aconteceria aos catalães quando Franco ocupasse Barcelona? Onde estaria combatendo

agora o jovem Luis? Ramón preferiu não fazer essa pergunta em voz alta. Viu Caridad

terminar o café e devolver a xícara à bandeja. Nessa altura inclinou-se e provou o seu.

Tinha esfriado.

– Tom não quer que eu fale sobre a Espanha. Jacques não se interessa pela Espanha –

disse, tentando recompor-se.

– Jacques lê os jornais, ou não? E o que vai dizer à namorada trotskista quando ela

lhe jogar na cara que Stalin vai fazer um pacto com Hitler, tal como os franceses e os

ingleses? Porque é isso que aquele réptil renegado anda a escrever na merda do seu

boletim.

– Jacques irá lhe dizer o mesmo de sempre: que mude de assunto, que esse problema não

é seu.

Caridad olhou para ele com aquela intensidade verde e incisiva que ele sempre

receara tanto.

– Tenha cuidado. Essa mulher é uma fanática, e Trotski é seu deus.

Jacques sorriu. Tinha uma carta para vencer Caridad.

– Engana-se. Eu sou o deus dela, e Trotski, quando muito, é seu profeta.

– Você se tornou irônico e arguto, rapaz – disse ela, sorridente.

Caridad levantou-se e começou a pôr o foulard sobre os ombros. Ramón teve tanta

vontade de que ela ficasse como de que fosse embora. Voltar a falar em catalão tinha

sido como visitar uma região fechada para si próprio, onde não tinha querido entrar,

embora, uma vez lá dentro, lhe provocasse uma sensação de confortável pertencimento.

Além disso, sabia que ela estava em contato com Montse e, sobretudo, com o pequeno

Luis, e talvez até soubesse alguma coisa sobre África. Mas agora menos do que nunca podia

inclinar-se diante dela e revelar suas fraquezas. Fora a primeira vez que se sentira

realmente superior a ela e não queria desperdiçar essa sensação.

A visita de Caridad deixou-o cheio de expectativas a respeito das ordens que podiam

chegar de Moscou, mas deixou-lhe também um sabor amargo diante do destino já

decretado do sonho republicano que, por mais que se esforçasse, Jacques Mornard não

conseguia afastar da mente de Ramón Mercader. Por isso, naquela tarde de princípio de

dezembro, teve de recorrer a toda a sua disciplina para esconder no fundo de si próprio

as paixões de Ramón quando Sylvia lhe pediu que a acompanhasse na visita a uns

camaradas norte-americanos que tinham lutado na Espanha, integrados nas tropas

internacionais evacuadas pelo governo da República, e que agora estavam em Paris.



– E o que é que eu tenho a ver com essa gente? – Perguntou, evidenciando seu

aborrecimento pela proposta.

Sylvia, admirada e talvez até ofendida, tentou convencê-lo.

– Essa gente estava lutando contra o fascismo, Jacques. Embora sobre muitas coisas eu

pense diferente de alguns deles, respeito-os e admiro-os. A maior parte deles nem sabia

marchar quando partiu para a Espanha, mas foram capazes de lutar por todos nós.

– Eu não pedi a eles que lutassem por mim – conseguiu dizer.

– Nem eles te perguntaram. Mas sabem que na Espanha se decidem muitas coisas, que o

auge do fascismo é um problema de todos, seu também.

O inverno se antecipara e o ar era cortante. Jacques deu-lhe o braço e fez com que

ela entrasse num café. Ocuparam uma mesa afastada e, antes de o garçom se aproximar,

Jacques gritou:

– Dois cafés! – E olhou para Sylvia. – O que tinhamos combinado?

A moça tirou os óculos, embaçados devido à mudança de temperatura, e limpou as

lentes com a barra da saia. Nesse instante Jacques descobriu que tinha medo de si mesmo.

Como podia ser tão feia, tão tonta, tão imbecil a ponto de lhe dizer por quem lutava

cada um? Quanto tempo poderia resistir ao lado de um ser que naquele momento era

repugnante?

– Desculpa, meu amor. Não quis…

– Não parece.

– É que é realmente importante. Na Espanha decide-se muita coisa, e Stalin está

novamente permitindo que Hitler e os fascistas consigam o que querem. Stalin nunca quis

nem permitiu que os espanhóis fizessem a revolução que os salvaria e…

– Do que você está falando? – Jacques fez a pergunta e compreendeu de imediato que

tinha cometido um erro.

Ele simplesmente não podia mostrar interesse pelo que Sylvia estava falando e se

obrigou a recuperar o controle. Nem aquelas acusações infames nem a feiura de Sylvia

Ageloff iriam vencê-lo. Os cafés foram servidos e aquela pausa ajudou-o a terminar de se

recompor.

– Sylvia, se quiser, vá lá ver esses salvadores da humanidade e fale com eles sobre

Stalin e seu querido Trotski. Está no seu direito. Mas não me envolva nisso. Não me

interessa. Consegue entender isso uma merda de vez?

A mulher encolheu-se sobre si mesma e mergulhou num longo silêncio. Ele, finalmente,

bebeu um gole de café. Dois meses antes, a insistência incontrolável de Sylvia em falar de

política tinha provocado a primeira discussão séria do casal. Naquela tarde Jacques

acompanhara-a à casa do trotskista Alfred Rosmer, em Périgny, para que a jovem

participasse como secretária na reunião que, segundo ela, tinha sido mais o aborto que o

nascimento da Internacional trotskista. Enquanto regressavam a Paris, depois de dobrá-

la e fazê-la prometer que não voltaria a falar com ele sobre tais assuntos, Jacques

aproveitara a conjuntura para tentar fazer com que ela desistisse de regressar a Nova

York no início do ano escolar e para lançar – foi como colocar uma corda no pescoço de

Sylvia – a possibilidade de se comprometerem formalmente. Mas agora a paixão política

tinha voltado a trair Sylvia, que, com receio da reação do namorado, murmurou:



– Sim, meu amor. Agradeço por me deixar ir. Mas, se não quiser, não vou.

Jacques sorriu. As águas voltavam ao seu leito. Sua superioridade restabelecera-se e

compreendeu que conseguia ser muito cruel com aquele ser desvalido. Mais, gostava de sê-

lo. Um componente maligno de sua personalidade revelava-se naquela relação e ele

descobria o prazer que lhe provocava a possibilidade de submeter vontades, gerar medo,

exercer poder sobre outras pessoas até fazê-las rastejar diante dele. Teria algum dia a

oportunidade de exercer aquele domínio sobre Caridad?, pensou, dizendo para si mesmo

que, mesmo não tendo nome nem pátria, era um homem dotado de ódio, de fé e, além

disso, de um poder que ia usar sempre que lhe fosse possível.

– Claro que quero que vá, se isso te deixa feliz – disse, satisfeito, magnânimo. – Eu

preciso fazer umas compras para enviar aos meus pais algum presente de Natal. E você, o

que quer ganhar?

Sylvia descontraiu. Olhou para ele e, em seus olhos míopes, havia gratidão e amor.

– Não se preocupe comigo, querido.

– Você vai ver cmo vou te surpreender – disse, tomando sua mão sobre a mesa e

obrigando-a a inclinar-se para lhe dar um beijo nos lábios.

Jacques sentiu como a mulher se agitava de emoção e disse a si mesmo que tinha de

administrar com cuidado o seu poder: um dia podia matá-la de overdose.

Passados menos de dois anos, Ramón Mercader perceberia que as provas de força moral a

que fora submetido durante as amargas semanas finais de 1938 e as primeiras de 1939 não

tinham passado de um ensaio grotesco das experiências que viveria no momento mais

crítico da sua vida e que lhe exigiam até a última molécula de sua capacidade de

resistência para impedir o desmoronamento completo.

Embora as notícias que, ao longo do mês de dezembro, chegassem da Espanha fossem

esboçando a dimensão do desastre, Jacques Mornard conseguiu manter a imagem de seu

asséptico distanciamento político. Evitou que se discutisse política diante dele ainda com

maior veemência e, algumas vezes, chegou a abandonar alguns encontros em que os

presentes se empenhavam em refestelar-se com aqueles assuntos desagradáveis e tolos de

guerra, fascismo e política francesa.

Na solidão do seu apartamento, no entanto, lia todos os artigos da imprensa que

pudessem revelar alguma coisa sobre a situação espanhola e ouvia os noticiários da rádio

como se procurasse uma luz de esperança no meio das trevas. Mas cada notícia era uma

facada no coração de suas ilusões. Então dava rédea solta à raiva contida, à impotência,

e rogava pragas, dava pontapés nos móveis, jurava vingança. Aqueles desabafos, quase

histéricos, deixavam-no esgotado e revelaram-lhe as fraquezas de Jacques Mornard face

às paixões de Ramón, mas corroboraram seu desprezo por tudo o que cheirasse a fascismo,

burguesia e traição aos ideais do proletariado. Seus desejos ocultos de trocar de lugar

com o irmão Luis, que continuava a lutar com o que restava do Exército Popular no meio

do caos e das veleidades dos políticos espanhóis, tornaram-se uma obsessão e jurou que,

quando chegasse o momento de agir contra os inimigos, seria implacável e impiedoso, tal



como os inimigos de seu sonho estavam sendo com aquela tentativa de criar um mundo

mais justo.

A falta de notícias de Tom somava-se às suas incertezas. Receava pelo destino do

assessor, tão propenso a envolver-se e a transgredir os limites. Se o matassem ou o

fizessem prisioneiro na Espanha, todo o esforço realizado e a estrutura montada

poderiam vir abaixo, como já tinha acontecido com outras frentes da operação. Outra de

suas preocupações era que o prazo para o regresso de Sylvia estava se esgotando. A jovem

tinha de retomar o trabalho na segunda semana de fevereiro e tinham fixado o dia 1

o

como a data da partida. Embora Jacques soubesse que um pouco de pressão podia dissuadi-

la, sentia que conviver mais tempo com Sylvia exigiria um esforço para o qual não estava

preparado e receava que o sentimentalismo dela pudesse fazê-lo explodir a qualquer

momento.

O reaparecimento de George Mink, na segunda semana de janeiro, trouxe um pouco de

alívio à ansiedade de Jacques Mornard. O recém-chegado marcou um encontro no

cemitério de Montparnasse e Jacques pensou que nunca entenderia totalmente os

soviéticos: na noite anterior tinha nevado sem piedade e aquele devia ser o dia mais frio

de todo o inverno.

Como tinham combinado, Mink esperava por ele junto do túmulo do príncipe

D’Achery, duque de San Donnino, e de madame Viez, na sétima divisão da avenida do

Oeste. A neve tinha formado uma camada de gelo compacto sobre a qual era preciso

andar com cuidado. O cemitério, como era de se esperar, estava deserto, e, ao ver a figura

escura de Mink no meio da paisagem branca, ladeado pelos dois leões que tornavam único

o mausoléu do príncipe, Jacques se deu conta de que nada poderia parecer mais suspeito

do que um encontro naquele local, com aquele clima.

– Bom dia, amigo Jacques.

– Bom dia? Não gostaria de tomar um café num lugar mais quente?

– É que adoro os cemitérios, sabe? Há anos que vivo num mundo onde não se sabe quem

é quem, o que é verdade e o que é mentira, e ainda menos por quanto tempo estaremos

vivos… Aqui, pelo menos, uma pessoa se sente rodeada de uma grande certeza, da maior

certeza… Além disso, este tempo de hoje não é frio. Digo, frio de verdade…

– Por favor, George. Precisa ser aqui?

– Sabia que, quando Trotski e Natália Sedova se conheceram, costumavam vir aqui para

ler Baudelaire diante de seu túmulo?

– Mesmo que estivesse este frio de merda?

– O túmulo de Baudelaire fica por ali. Quer ver?

Saíram do cemitério gelado e caminharam até a praça Denfert-Rochereau, onde

Jacques já tinha tomado café anteriormente. Mesmo no interior do local que

escolheram, Jacques manteve o sobretudo, porque agora sentia que o frio nascia em seu

íntimo.

Mink tinha regressado há quatro dias, cheio de ordens que Beria lhe dera

pessoalmente. Além disso, tal como esperava, na embaixada de Paris também havia

orientações enviadas da Espanha por Tom.



– O que se sabe de Tom? Os franceses estão ameaçando fechar a fronteira.

– Para Tom isso não é um problema. Ele sempre consegue sair.

– Quais são as ordens? O que tenho de fazer? Sylvia deve ir embora?

– Deixe-a ir. Mas com uma coleira no pescoço: prometa-lhe casamento.

Jacques respirou aliviado ao receber aquela autorização.

– E o que digo a ela? Que irei visitá-la, que ela venha me ver no verão?…

– Não lhe prometa nada. Diga que a avisará da sua decisão por carta. A ordem de

Moscou pode chegar amanhã ou dentro de seis meses, e é preciso que estejamos

preparados para esse momento. Quando Tom regressar, ele organizará as coisas. Beria

quer que a partir de agora se ocupe só desse trabalho. Ordens de Stalin. A propósito, ele

próprio deu o nome a esta operação: Utka.

– Utka?

– Utka, pato… E qualquer método será bom para caçá-lo: envenenamento da comida

ou da água, explosão em casa ou no carro, estrangulamento, punhalada nas costas,

pancada na cabeça, tiro na nuca – Mink tomou fôlego e concluiu: – Nem sequer se

descartou o ataque de um grupo armado ou uma bomba lançada do ar.

Jacques se perguntou que quadrante daquele tabuleiro lhe caberia. Era evidente que,

por fim, alguma coisa começava a tomar forma, embora lhe escapassem as razões da

lentidão com que a operação se punha em marcha.

– O que se disse em Moscou quando derrubaram Yezhov?

Mink sorriu e bebeu seu chá.

– Nada. Em Moscou não se fala dessas coisas. As pessoas tinham tanto medo de Yezhov

que não vão se curar durante muito tempo.

Jacques olhou para a praça. Tinha preguiça de enfrentar novamente o frio para

voltar ao apartamento onde Sylvia o esperava. Compreendeu que precisava de ação. Por

onde andaria África naquele exato momento? O que estaria fazendo seu irmão Luis? Em

que aventuras Tom teria se metido? Ele não tinha alternativa senão esperar, inativo,

encenando um apaixonado que não deseja a partida da amada.

– Quando voltaremos a nos ver?

– Se não houver nada de novo, quando Tom regressar. Se tiver alguma coisa urgente

para me perguntar, me procure no cemitério. Estou sempre por ali.

Durante os dias anteriores à partida de Sylvia, Jacques comportou-se de forma que

teria deixado admirados Josefino e Cícero, seus professores de Malakhovka. Impondo-se

ao seu desânimo e aos desejos de ficar longe daquela farsa, explorou ao máximo o alívio

que lhe provocava desembaraçar-se da mulher e esmerou-se em atenções, encheu-a de

presentes, para ela e para as irmãs, e manteve a disciplina de fazer amor com ela todos os

dias, até que uma Sylvia extasiada e satisfeita regressou a Nova York. Jacques executara

seu trabalho e sentiu-se feliz com o espaço de liberdade recuperado.

Da Espanha, pelo contrário, só lhe chegavam as dolorosas agonias da guerra. A queda

de Barcelona parecia ser o ato final, e as notícias de que Franco tinha entrado numa

cidade que o aclamava encheram Ramón Mercader de amargura. Desde o fim de janeiro os

jornais franceses reuniam, com diversos graus de alarme, a notícia da debandada de

combatentes, oficiais, políticos e pessoas desesperadas e receosas de represálias que



tentavam atravessar a fronteira. Já se falava em centenas de milhares de pessoas,

esfomeadas e sem recursos, que ultrapassariam as capacidades logísticas das forças da

ordem e a possibilidade de acolhimento francesas. Alguns políticos, no auge do cinismo,

reconheciam que talvez tivesse sido melhor ajudá-los a ganhar a guerra do que serem

obrigados agora a recebê-los, alimentá-los e vesti-los, ninguém sabia por quanto tempo.

Os jornais de direita, enquanto isso, bradavam sua solução: que os enviassem para as

colônias. Gente assim era o que fazia falta na Guiana, no Congo e no Senegal.

Alterado pelas paixões de Ramón, Jacques Mornard percebeu que precisava romper a

inércia, mesmo ao preço de quebrar a disciplina. Sabia a que se arriscava por desobedecer

as ordens estritas de permanecer longe de tudo o que cheirasse a Espanha, mas a fúria e o

desespero ultrapassavam-no. Além disso, Tom continuava sem aparecer e, se aparecesse,

não era obrigado a saber. Em 6 de fevereiro, pegou o carro, as máquinas fotográficas e sua

credencial de jornalista e rumou a Le Perthus, a zona da fronteira onde se encontrava a

maior concentração de refugiados.

Ao meio-dia do dia 8, quando o jornalista belga Jacques Mornard conseguiu chegar ao

ponto mais próximo da fronteira permitido pelos oficiais do exército e pela polícia

francesa, foi recebido pelo fedor maligno da derrota. Verificou que, do promontório

onde estavam os repórteres de guerra, não conseguiria reconhecer nenhuma das pessoas

que, já em território francês, eram levadas como rebanho pelos soldados senegaleses,

encarregados de vigiar e controlar os refugiados. A cena era mais patética do que a sua

imaginação teria lhe permitido conceber. Uma maré humana, coberta com mantas

esfarrapadas, viajando em alguns carros ou amontoada em carroças desconjuntadas

puxadas por cavalos famélicos, ou simplesmente a pé, arrastando malas e volumes onde

guardavam todos os pertences de sua vida, aceitava em silêncio as ordens para ela

incompreensíveis, gritadas em francês e sublinhadas por gestos intimidantes e por

cassetetes ameaçadores. Aquelas eram pessoas atiradas para um êxodo de proporções

bíblicas, empurradas apenas pela vontade de sobreviver, seres repletos de uma lista

enorme de frustrações e perdas, patentes em olhares de onde até a dignidade já tinha se

esvaído. Jacques sabia que muitos daqueles homens e mulheres tinham cantado e dançado

com as vitórias republicanas, tinham se colocado, pelos mais diversos motivos, atrás das

barricadas que periodicamente se erguiam em Barcelona, que eram os mesmos que tinham

sonhado com a vitória, com a revolução, com a democracia e a justiça e que tinham

praticado em muitas ocasiões a violência revolucionária de forma impiedosa. Agora a

derrota rebaixava-os à condição de párias sem um sonho a que se agarrar. Muitos vestiam

o uniforme do Exército Popular e, depois de entregarem suas armas, acatavam em silêncio

as ordens dos senegaleses (Reculez! Reculez!, insistiam os africanos, desfrutando do seu

pedaço de poder) sem se importarem em manter um mínimo de compostura no desastre.

Jacques soube por um correspondente britânico, acabado de chegar de Figueres, que a

maior parte das crianças que fugiam da Espanha vinham afetadas pela pneumonia e que

muitas delas morreriam se não recebessem ajuda médica imediata. Mas a única ordem que os

franceses tinham era a de se apropriar de todas as armas e conduzir os refugiados,

grandes e pequenos, para acampamentos cercados por arame farpado, onde

permaneceriam até que fosse decidida a sorte de cada um deles. Uma sensação de asfixia



tinha começado a dominá-lo e não se surpreendeu quando as lágrimas lhe embaçaram o

olhar. Deu meia-volta e afastou-se, tentando acalmar-se. Pensou, tentou pensar,

obrigou-se a pensar que aquela era uma derrota previsível mas não definitiva. Que as

revoluções também tinham de aceitar seus reveses e de se preparar para o assalto

seguinte. Que o sacrifício daqueles seres desvalidos e o daqueles que, como seu irmão

Pablo, tinham morrido durante os quase três anos de guerra representava apenas uma

oferenda mínima diante do altar de uma história que, no fim, os reivindicaria com a

gloriosa vitória do proletariado mundial. O futuro e a luta constituíam a única esperança

naquele momento de frustração. Mas descobriu que as palavras de ordem não o aliviavam

e que num momento impreciso daquela tarde lacerante tinha perdido Jacques Mornard

em algum recanto da sua consciência e voltado a ser, plena e profundamente, Ramón

Mercader del Río, o comunista espanhol. E alegrou-se por saber que pelo menos Ramón

tinha uma grande missão a cumprir naquele mundo impiedoso, ferreamente dividido entre

revolucionários e fascistas, entre explorados e exploradores, e que cenas como aquela,

longe de abalarem-no, fortaleciam-no e tornavam seu ódio mais compacto, blindado e

total. “Sou Ramón Mercader e estou cheio de ódio!”, gritou em seu íntimo. Quando se

voltou para ver pela última vez o rosto mesquinho de uma catástrofe que fortalecia suas

convicções, sentiu as máquinas fotográficas balançarem e lembrou-se de que o tolo do

Jacques Mornard tinha se esquecido de tirar uma única fotografia do naufrágio. Foi

nesse instante que um jornalista francês, quase com asco, disse as palavras que

transformariam a forma do seu sorriso:

– Que vergonha! Não foram capazes de ganhar e agora vêm se esconder aqui!

O murro que Ramón lhe deu foi brutal. Dos quatro dentes que lhe arrancou, dois

caíram na terra úmida e dois perderam-se no estômago do infeliz jornalista, que

certamente pelo resto de sua vida perguntaria a si próprio que coisas terríveis tinha dito

para provocar a fúria daquele louco desenfreado que, como se não bastasse,

desaparecera como um sopro de vento.
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Das infinitas batalhas que tinha travado, de qual delas se recordava como a mais árdua?

As que travara com Lenin nos dias da cisão entre bolcheviques e mencheviques? As tensas

e dramáticas de 1917, quando se decidia o nascimento ou o aborto da revolução? As

furiosas da guerra civil, sempre próximas da violência fratricida? As mesquinhas da

sucessão e de luta pelo controlo do partido? As da sobrevivência física e política

naqueles anos de exílio e marginalização? E quem tinha sido seu adversário mais temível?

Lenin, Plekhanov, Stalin? Quando Liev Davidovitch olhava para a folha em branco na

qual não se atrevia a pousar a caneta, pensava: Não, a batalha nunca fora tão árdua nem

o adversário tão escabroso, porque nunca se vira obrigado a lutar por algo tão

essencial.

Desde que Natália Sedova deixara a Casa Azul e ele se refugiara com os guarda-costas

numa cabana das colinas de San Miguel Regla, sob o pretexto da necessidade de

exercícios físicos, mas tão necessitado da interposição de alguma distância com a Casa

Azul como de se deixar envolver pela solidão de seu desespero e vergonha, tinha

tentado descobrir a melhor maneira de se aproximar de sua mulher, sabendo

perfeitamente que sua dignidade seria a primeira peça que teria de sacrificar em prol do

objetivo supremo.

O sentimento de culpa, até então ausente, tinha se desencadeado, e não só por ter

ofendido Natália. Durante aquele infâme mês de junho de 1937, a vida de dois de seus mais

queridos e constantes amigos tinha sido devorada pela fúria de Stalin, enquanto ele,

mergulhado na rejuvenescida espuma da libido, dedicava o melhor de sua inteligência a

idealizar maneiras de burlar a presença de Diego e Natália para correr atrás de Frida à

casa vizinha de Cristina Kahlo, na rua Linares, local de seus encontros sexuais. Van

Heijenoort e os jovens guarda-costas tiveram de ser coniventes com os encontros,

prestando-se às ficções que o cérebro febril de Liev Davidovitch ia gerando: desde

caçadas, pescarias e passeios às montanhas até a procura de documentos que tinha de

localizar pessoalmente, utilizara todos os pretextos. Para seus protetores, a situação

tinha sido angustiante porque sabiam os riscos físicos que existiam em cada escapadela e

tinham consciência, sobretudo, de que a revelação escandalosa de um affaire podia

destruir o casamento do exilado e afetar seu prestígio de revolucionário generosamente

acolhido na Casa Azul ou até mesmo provocar uma reação violenta de Rivera… Mas ele

tinha decidido não olhar para os lados, preocupado apenas em desafogar ânsias e

receber a atividade sexual sem preconceitos de Frida, capaz de lhe revelar, aos 57 anos,

meios e práticas de cuja existência mal suspeitava. Nunca como naqueles dias de luxúria a

loucura tinha rondado com tanta força a mente de Liev Davidovitch e, quando se



observava no espelho, via a imagem de um homem que quase não conhecia e que, no

entanto, continuava a ser o mesmo.

Na tarde de 11 de junho, depois de um combate matinal com Frida, dedicara-se à

redação de uma das passagens mais obscuras de sua relação com Stalin: a reconstrução do

dia de 1907, exatamente trinta anos antes, quando a lógica dizia que tinham se

conhecido em Londres, onde talvez tivesse sido escrito o prólogo daquela guerra.

Natália, que já sentia no ar a densidade do engano, tinha entrado no quarto e, sem

dizer uma palavra, pousou o jornal em cima da folha onde ele escrevia. Sem erguer os

olhos, Liev Davidovitch leu o título e sentiu a angústia crescer-lhe no peito enquanto

devorava a notícia extraída do Pravda: em Moscou, iniciara-se o processo contra oito

altos oficiais do Exército Vermelho, encabeçados pelo marechal Tukhatchevski, o

segundo homem da hierarquia militar, e os autos tinham sido conclusos para sentença. O

tribunal que os julgava, anunciava o despacho, era uma seção especial do Supremo,

composto pela “fina flor do glorioso Exército Vermelho”.

De imediato, o antigo comissário da Guerra reparara que, ao contrário dos

julgamentos efetuados no último ano, não se acusava Tukhatchevski e os outros generais

de trotskismo, mas de serem membros de uma organização a serviço do Terceiro Reich.

Mesmo sabendo que os velhos oficiais do Exército Vermelho estavam na mira de Stalin,

Liev Davidovitch estava longe de imaginar que, a menos que tivesse provas muito sólidas

da existência de uma conspiração, o Coveiro se atrevesse a uma decapitação da cúpula

militar do país numa altura em que a guerra parecia inevitável. Ele sabia que desde a

substituição de Tukhatchevski como vice-primeiro-comissário da Defesa, havia dois meses,

muitas deviam ter sido as detenções ordenadas entre a alta oficialidade; mais, tinha a

certeza de que o destino daqueles militares fora decidido quando se tornou público que

o responsável administrativo e político do exército, o velho bolchevique Gamarnik,

tinha se suicidado, enquanto quatro de seus assessores desapareciam misteriosamente.

Na manhã seguinte, Moscou tornou público o fuzilamento sumaríssimo dos acusados

que, garantia, tinham reconhecido sua traição. A estupefação e a dor paralisaram Liev

Davidovitch. Ele sabia que talvez Stalin tivesse razão em recear que os líderes do

exército pudessem urdir uma conspiração para afastá-lo do poder, mas era inadmissível

acusar aqueles homens (alicerces militares da revolução nos dias mais difíceis) de agentes

de uma potência fascista, sobretudo quando a lista de réus era encabeçada, precisamente,

por comunistas e judeus, como os generais Iakir, Eidemann e Feldmann. Mas, se na

realidade os militares tinham conspirado, por que não tinham agido? Por que tinham

adiado o golpe quando estavam avisados de que andavam atrás deles?

Nunca antes Liev Davidovitch sentira tanto receio pelo futuro da revolução e do

país. Ao mesmo tempo, estava convencido de que, se Stalin se atrevia a dar aquele salto

mortal, era porque tinha nas mãos a promessa de Hitler de respeitar as fronteiras da

União Soviética em caso de guerra. Se não fosse assim, os chefes fascistas teriam de pensar

que Stalin estava definitivamente louco ao aceitar a história daquela conspiração que

nenhum ser racional engoliria, pois só o fato de ter colocado três altos oficiais de

origem judaica como os líderes de uma conspiração pró-alemã teria parecido

inacreditável até para os próprios nazis, presumíveis associados dos traidores. A



conclusão inevitável era a de que, com aquele processo, Stalin dava outro passo na sua

aproximação com Hitler, que Trotski tantas vezes denunciara desde a vitória eleitoral

do fascismo.

Durante vários dias, Liev Davidovitch tinha deixado de procurar Frida, refugiando-se

no consolo seguro de sua Natacha, para quem a morte de Tukhatchevski, como tantas

outras que lhes perturbavam a memória, eram perdas de seus próprios afetos. Stalin vai

matar mais quantos?, perguntara-lhe Natália uma noite, enquanto tomavam café no

quarto, e ele deu-lhe sua resposta: enquanto restasse um bolchevique com memória do

passado, os carrascos teriam trabalho… A guerra de morte já não era contra a oposição,

mas contra a história. Para fazê-la como se deve, Stalin teria de matar todos que

conheceram Lenin, todos que conheceram Liev Davidovitch e, evidentemente, todos que

conheceram Stalin… Tinha de silenciar todos que tinham sido testemunha de seus

fracassos, do genocídio da coletivização, da loucura assassina de suas obras e seus campos

de trabalho… E depois teria ainda de expulsar do mundo os que o tinham ajudado a

aniquilar a oposição, o passado, a história, além das testemunhas incômodas… E Serguei?

E Liova? E por que ainda não veio atrás de nós?, interrogou-se então a mulher. Ele

reparou que os olhos de Natália Sedova tinham o brilho opaco da dor, sentiu no peito a

pressão da vergonha pelas suas fraquezas e não quis lhe dizer que seus filhos estavam tão

condenados a morrer como eles próprios. Talvez alterado pela dor, cometeu nesse

instante um dos deslizes mais imperdoáveis de sua vida e perguntou a Natália se ela tinha

medo de morrer. De azul-mate, os olhos dela adquiriram a cor do aço, como a de uma

adaga úmida, e ele sentiu um medo que nunca sentira de nada na vida: não, não receava a

morte, disse a mulher. Só receava que morressem o respeito e a confiança.

Sentindo que se afogava numa onda de vergonha, Liev Davidovitch pensou que

chegara o momento de pôr fim à sua relação com Frida.

Dias depois, Liev Davidovitch diria para si mesmo que outra notícia, dessa vez vinda da

Espanha, fora a culpada pelo adiamento da decisão de acabar com seus amores

clandestinos. A depressão em que ameaçou mergulhá-lo a confirmação de que o seu velho

colega Andreu Nin desaparecera depois de ser detido, devido a acusações semelhantes às

que se utilizavam em Moscou, impedira-o de dominar a luxúria que o mantinha preso ao

sexo voraz da mulher de Diego Rivera.

A história da detenção e do desaparecimento de Nin estava repleta de contradições

e, como já era habitual, de desafios grosseiros à credibilidade. Recorrendo a diversas

fontes, o exilado conseguiu delimitar que em 16 de junho a polícia tinha levado o

comunista catalão de Barcelona para Valência. A última notícia confirmada colocava-o,

na noite de 22, numa prisão especial de Alcalá de Henares, de onde, segundo a imprensa

oficial, tinha sido resgatado de forma rocambolesca por um comando alemão,

encarregado de levá-lo para território fascista e, mais tarde, de enviá-lo para Berlim.

A acusação de que Nin era um espião franquista, além de grosseira, era insustentável.

Os homens de Stalin na Espanha nem sequer tinham se preocupado muito com a



verossimilhança de suas imputações. O desaparecimento e a morte quase certa daquele

amigo que há mais de dez anos Liev Davidovitch conhecera em Moscou e que tinha se

juntado à oposição sem nunca renunciar aos seus próprios critérios políticos de

comunista convicto e anárquico só podia dever-se à assombrosa capacidade de Nin para

resistir às torturas da GPU sem assinar as declarações que, com certeza, lhe puseram à

frente. Um lutador como ele teria sabido, desde o início do seu calvário, que seu destino

estava decidido mas que de seus lábios dependiam o prestígio do seu partido e a vida de

seus companheiros, acusados de promotores de um golpe de Estado. E vencer Stalin deve

ter sido sua última obsessão enquanto era torturado e se recusava a assinar a

condenação da esquerda espanhola e da sua própria memória.

A imagem do jovem Tukhatchevski, sempre marcial, transformado em plena guerra civil

num dos esteios do novo Exército Vermelho, e a imagem desmazelada e passional de

Andreu Nin, deslumbrado com a realidade soviética mas sem deixar de questioná-la,

acompanhariam Liev Davidovitch no enterro do seu último suspiro juvenil. Embora depois

dos primeiros embates eróticos Frida tenha começado a enviar-lhe sinais que podiam ser

entendidos como de contenção, o homem, embriagado de sexo, recusara-se ou fora

incapaz de entendê-los, mesmo tendo reparado que, após os primeiros encontros, ela

tentara esquivar-se (satisfeita talvez a sua curiosidade político-sexual, cumprida a sua

possível vingança contra as infidelidades de Rivera), fazendo com que ele a perseguisse

ainda com mais sanha. Quando, por fim, se deitavam na intimidade, ela tentava despachar

o assunto com rapidez, enquanto ele lhe confessava repetidamente como a amava,

desejava-a, sonhava com ela.

A tensão chegou a erguer-se como uma nova barricada no interior da Casa Azul, e foi

Natália Sedova quem, no início de julho, ateou fogo ao pavio quando, sem consultar

ninguém, se mudou para um apartamento no centro da cidade, dando a Rivera a desculpa

de que preferia estar só enquanto se submetia a um tratamento médico por “problemas

femininos”. Diante de tal situação, Frida deve ter percebido que aquele disparate

começava a ultrapassar os limites do controlável e nessa mesma tarde entrou no quarto

de seus hóspedes e atacou o amante pelo flanco que ele menos esperava: tinham de

esclarecer as coisas de uma vez por todas. E ele tinha de tomar uma decisão definitiva: ia

com a mulher ou ficava com ela? A alternativa agitou o homem, mas ele respondeu sem

pensar: aquela opção nunca tinha se colocado. Com seus passos difíceis, Frida se

aproximou, acariciou o rosto do amante, chamando-o Piochitas – o nome que os

mexicanos dão ao cavanhaque –, e disse-lhe que a brincadeira tinha acabado. Já não era

divertida e podiam ferir outras pessoas que não mereciam. E não dizia isso por Diego, um

porco bêbado, nem por ela, que Diego transformara em uma porca sem rédeas, mas por

Natália, que era uma rainha.

Nesse instante, Liev Davidovitch compreendeu que talvez nunca conseguisse saber

com certeza que reação química havia deflagrado no interior de Frida para que ela

tivesse se lançado naquela aventura. Perguntou-se se não teria sido usado apenas como

instrumento de vingança contra Rivera (seria possível que o pintor não tivesse percebido

nada?); se o seu halo histórico não motivara o deslumbramento curioso da jovem; se até a

compaixão por vê-lo sofrer a rejeição da irmã não teria convencido Frida, tão liberal, de



que umedecer os calores de um homem com o dobro de sua idade era apenas um ato de

divertida misericórdia que em nada afetava sua desenvolta moralidade. Mas, quando o

perfume de Frida se diluiu no ar do quarto, Liev Davidovitch conseguiu sorrir. A

brincadeira tinha acabado? Só para Frida. Agora cabia a ele limpar toda a sujeira

acumulada em seu espírito e tentar salvar, com o mínimo possível de danos, a confiança e o

amor de Natália Sedova. Mas trinta anos de vida em comum diziam-lhe que teria de lidar

com um animal indomável, que oferecia com a mesma veemência a sua solidariedade e o seu

ódio, o seu amor e a sua rejeição. Tenho medo, pensou.

Passados alguns dias, observando da janela as montanhas áridas de San Miguel, um Liev

Davidovitch já decidido a sacrificar sua dignidade e superar seus medos pegou um papel e

deu início à mais intensa e estranha correspondência, que chegou a duas cartas por dia,

onde reconhecia a dependência sentimental e biológica que tinha de sua mulher. Ao sair

da Casa Azul, Natália deixou-lhe um bilhete capaz de feri-lo como uma adaga: ela olhara

no espelho, dizia, e vira a morte dos seus encantos nas mãos da velhice. Não lhe

censurava nada, apenas colocava a ela mesma e a ele diante de um fato irreversível. Mas

Liev Davidovitch compreendeu o sentido da mensagem: aquela velhice chegava após

trinta anos de vida em comum, ao longo dos quais Natacha vivera por ele e para ele.

Nesse instante, começou a escrever súplicas, assinadas frequentemente com “seu velho

cão fiel”, que batiam de forma cada vez mais lamurienta à porta de um coração que

tentava reconquistar com recordações do passado e urgências sentimentais e físicas do

presente, expressas às vezes numa linguagem tão direta que ele próprio se admirava…

Quando, finalmente, recebeu uma carta dela, preocupada com o pessimismo que impedia o

marido de se concentrar no trabalho, ele soube que a batalha estava ganha e que o

senso de bondade de sua querida Natacha vencera: “Você continuará a me levar nos

ombros, Nata, como tem me levado ao longo de sua vida”, escreveu-lhe e, no dia seguinte,

com o séquito inevitável, tomou o rumo da capital ao encontro da mulher de sua vida.

Um acontecimento verificado em Paris, de que Liova o pusera a par, atraíra a sua atenção

desde que voltaram para a Casa Azul. Ignace Reiss, nome de guerra de um dos chefes dos

serviços secretos soviéticos na Europa, aproximara-se de Liev Sedov para informá-lo da

sua decisão de desertar. O jovem, com a cautela previsível, tivera dois encontros com o

agente, e este contara-lhe, entre outros horrores, que, de acordo com os alemães,

Yezhov e vários militares designados por Stalin fabricaram acusações falsas para

processar os chefes do exército. Segundo Reiss, o expurgo ainda em vigor de militares era

não apenas uma limpeza necessária à segurança política de Stalin, mas parte da

colaboração mantida entre o stalinismo e o nazismo, sob a cobertura de seus respectivos

ódios, com o objetivo de negociar a aliança com que chegariam à guerra. Os serviços

secretos desempenhavam, nesse momento, a parte mais ativa daquela cooperação, e o que

mais horrorizava Reiss era a traição que esse pacto representava para todos os

revolucionários que no mundo se incorporavam à luta antifascista ao lado da União

Soviética, para os comunistas que, apesar do que acontecera em Moscou, ainda lhes



obedeciam.

Enquanto lia os relatórios sobre Reiss, o exilado não conseguia se libertar do asco

que lhe provocava comprovar aquelas traições aos princípios mais sagrados. E, apesar das

infâmias que, pelo seu ofício, Reiss certamente tinha cometido, não podia deixar de sentir

admiração por um homem que, estava consciente disso, colocara sua cabeça sob o

machado do carrasco. Seu maior receio, no entanto, era que a ruptura de Reiss tivesse

implicado Liova e a IV Internacional, e que, quando a ira de Stalin e seus testas de ferro

se desencadeasse, os trotskistas fossem novamente as vítimas preferidas.

Liev Davidovitch não teve de esperar muito para conhecer o desenlace daquela

história que acabaria por atingir o próprio centro da sua vida: em 6 de setembro, Liova

deu-lhe a notícia de que Reiss fora assassinado alguns dias antes, numa estrada perto de

Lausanne. A polícia suspeitava de um comitê para a repatriação de cidadãos russos, uma das

coberturas da NKVD criadas em Paris. Mas, nesse mesmo dia, por um caminho paralelo,

recebeu outra carta, enviada pelo seu colaborador Rudolf Klement, onde este

comentava que Reiss lhe garantira que entre os planos da polícia stalinista estava a

eliminação dos trotskistas fora da União Soviética e que Liev Sedov encabeçava a lista.

Por isso, Klement aconselhava tirar tirar dali o jovem, que, além disso, estava à beira de

um colapso físico e nervoso devido às tensões econômicas e políticas no meio das quais

realizava seu trabalho, a que se acrescentavam as complicações familiares provocadas pela

mulher, Jeanne, que se declarara partidária da facção política de seu ex-marido, Raymond

Molinier. Por isso, depois de uma conversa com Natália, em que consideraram as opções

para o futuro do rapaz, Liev Davidovitch escreveu a Liova, pedindo-lhe sua opinião a

respeito dos receios de Klement, antes de lhe propor qualquer alternativa para

proteger sua vida.

Enquanto esperavam pela resposta de Liova, chegou finalmente o esperado veredicto

da Comissão Dewey. Tal como Liev Davidovitch previra, Dewey e os demais membros do

júri tinham chegado à conclusão de que os processos de Moscou de agosto de 1936 e de

janeiro de 1937 tinham sido fraudulentos e, por isso, declaravam-nos, ele e o filho,

inocentes. Entusiasmado, enviou um telegrama a Liova, exigindo-lhe que desse a maior

difusão possível aos resultados do contraprocesso, que convocasse jornalistas e

partidários para iniciar uma ofensiva propagandística, enquanto ele se dedicaria a

preparar os artigos que deviam acompanhar o texto da sentença num número especial do

Boletim.

Passados apenas alguns meses, Liev Davidovitch tentaria compreender como a vida e a

história foram se entrelaçando naqueles momentos até conduzirem à maior das

tragédias. Porque, no meio da voragem de otimismo desencadeada pelo veredicto,

receberam a resposta de Liova aos receios de Klement: o jovem considerava (tal como o

pai) que por ora era insubstituível em Paris e não podia delegar suas tarefas a Klement,

encarregado da coordenação da adiada fundação da IV Internacional, nem a Étienne,

seu colaborador mais responsável. Era verdade, confessava, que tinha problemas de

dinheiro, que vivia numa água-furtada fria, que as relações com Jeanne tinham se

complicado e que o que acontecera em Moscou o afetou mais do que previra, pois

praticamente todos os homens entre os quais tinha crescido e que tinham sido seus



modelos foram caindo depois de admitirem traições desmedidas. Enquanto liam a carta,

Natália e Liev Davidovitch voltaram a discutir o destino de Liova e naquele momento

pareceu-lhes injusto pedir-lhe que fosse para o México, quase com certeza sem a mulher, e

se isolasse como eles porque, se não se escondesse, apenas substituiria um perigo por

outro. Liev Davidovitch disse então à mulher que confiava na capacidade de Liova para

decidir por si e que talvez Stalin pensasse que matá-lo podia ser uma medida um tanto

excessiva. Para ele nada é excessivo, tinha comentado Natália. Apesar de concordar com

o marido, ela teria preferido ter o rapaz mais perto deles.

Foi por aqueles dias que apareceu em Coyoacán um tal Josep Nadal. O homem dizia ser

catalão, militante do Poum e amigo próximo de Andreu Nin. Em vista da repressão

desencadeada na Espanha contra seu partido, Nadal preferiu interpôr um oceano. Como

pedia para se encontrar com o camarada Trotski, van Heijenoort teve um primeiro

encontro com ele e, ao regressar, confessou a Liev Davidovitch que sentira um incômodo

ao conversar com o homem num restaurante da capital. As mortes de Nin e Reiss, somadas

aos receios de Klement, avisavam Liev Davidovitch e o seu círculo mais próximo da nova

ofensiva stalinista no exterior da União Soviética, e todos sabiam que qualquer modesto

operário espanhol, qualquer refugiado alemão, qualquer intelectual francês podia ser o

anjo negro enviado por Moscou. Mas, motivado pelo que o recém-chegado sabia, ao que

parece, sobre o desaparecimento de Nin, Liev Davidovitch decidiu recebê-lo, embora

tenha aceitado que Jean van Heijenoort estivesse presente durante a conversa.

O catalão acabou por se revelar um homem loquaz e de raciocínio afiado que, apesar

da sua inclinação excessiva por cigarros, cativou Liev Davidovitch. Conforme disse, para

ele não havia dúvidas: Nin estava morto e seus assassinos tinham sido dirigidos pelos

homens de Moscou que impunham a sua lei na área republicana. Os comentários ouvidos

indicavam inclusive o assessor soviético chamado Kotov e o comunista francês André

Marty, célebre por sua brutalidade, como sendo os organizadores da operação

encarregada de sequestrar e eliminar Nin quando este se recusou a assinar as confissões

de sua colaboração com os franquistas.

Nadal, que pela sua proximidade com Andreu estava a par de muitos meandros

políticos, confirmaria a Liev Davidovitch várias suspeitas acerca da estratégia de Moscou

em relação à Espanha. Para ele, era evidente que Stalin jogava pelo domínio e eventual

sacrifício da República com várias cartas, uma delas a financeira. Depois de conseguir que

Negrín, então de ministro das Finanças (recompensado agora com a chefia do governo,

Nadal dixit), autorizasse a saída do tesouro espanhol para território soviético, aquela

enorme quantidade de dinheiro parecia ter-se evaporado e exigiam agora do governo

republicano novos pagamentos em metal pela ajuda militar que englobava aviões,

artilharia, munições e até a manutenção diária de assessores enviados para o país. As

armas recebidas, dissera-lhe Nin, eram suficientes para que a República resistisse algum

tempo, mas insuficientes para fazer frente aos fascistas apoiados por Hitler e Mussolini. E

a razão oculta de não ter sido vendido mais material de guerra ao governo era não

interessar a Stalin um exército republicano tão bem equipado a ponto de aspirar à

vitória, porque, aí chegado, podia tornar-se incontrolável… Mas, como o jugo

financeiro não lhe garantia tudo, Stalin tinha ordenado também o controle político da



República.

A ofensiva contra os trotskistas do Poum, os anarquistas, os grupos sindicalistas e até

os socialistas que não se vergavam à política de Moscou tinha começado no próprio ano

de 1936, mas a grande repressão dera-se a partir dos acontecimentos de maio em

Barcelona. Segundo Nadal, o resultado daquela operação já podia ser sentido. Agora os

comunistas dominavam os três setores que mais interessavam Stalin: a segurança interna,

o exército e a propaganda. Enquanto isso, os assessores do Comintern e os homens da

GPU trabalhavam à vista de todos, decidindo orientações políticas e dirigindo a

repressão. Os dois representantes mais visíveis da Internacional tinham sido, até há

algumas semanas, o francês Marty e o argentino Vittorio Codovilla, o primeiro

encarregado das Brigadas Internacionais e o outro, do controle do Partido Comunista.

O repúdio por esses homens era tão evidente que Marty era conhecido como “o

Carniceiro de Albacete”, devido à sua crueldade com os voluntários internacionais, e a

própria Internacional tivera de substituir Codovilla, transformado num ditador, pelo

mais discreto Palmiro Togliatti.

Liev Davidovitch tinha ouvido a exposição do poumista sem fazer perguntas. Nadal

fumava com um prazer defasado, como se a abstinência a que fora submetido na Espanha

ainda lhe cobrasse o preço da ansiedade. Tratando-o por camarada Trotski, perguntou-

lhe então o que restaria do sonho de uma sociedade soviética que conduziria à vitória

da justiça, à democracia e à igualdade quando se soubesse que tinham sido os homens de

Moscou a mandar matar Nin e outros revolucionários? O que restaria quando se soubesse

que os homens da União Soviética manipulavam os comunistas e os encarregavam da

liquidação política e mesmo física daqueles que se lhes opunham, enquanto exigiam mais

dinheiro em troca de armas e assessores? O que sobreviveria quando fosse conhecido que

impediam a revolução proletária que tantos homens como Andreu pensavam que salvaria a

Espanha?… Liev Davidovitch despediu-se de Nadal quase convencido de que pelo menos

aquele homem não seria o assassino enviado por Stalin. E não, disse-lhe, apertando-lhe a

mão, ele não sabia o que ficaria de pé do pobre sonho comunista.

Naquele mês de novembro, a revolução fez seu vigésimo aniversário e Liev Davidovitch,

seus 58 anos. Como o dia do seu santo quase coincidia com o Dia dos Mortos, que os

mexicanos celebram com uma festa para trazer os defuntos de volta à vida e levar os vivos

a debruçar-se sobre o Além, Diego e Frida encheram a Casa Azul de caveiras vestidas das

formas mais estranhas e construíram um altar, com velas e comidas, para recordar os seus

mortos. Liev Davidovitch achou saudável aquela proximidade mexicana com a morte,

porque os familiarizava com a única meta que todas as vidas partilhavam, a única de que

não é possível escapar, mesmo contra a vontade de Stalin.

Mas o estado de espírito de Liev Davidovitch não era propício a festejos. Dias antes,

recebera a informação de que, depois da queda do marechal Tukhatchevski, Yezhov tinha

se encarniçado contra a família do militar. Enquanto dois dos irmãos, a mãe e a mulher

do marechal eram fuzilados, uma das filhas, de treze anos (que Liev Davidovitch pegara



no colo pouco depois de nascer) tinha se suicidado por puro terror. Aquela limpeza

familiar não o surpreendeu muito, pois parecia ser uma prática habitual: no caso de sua

própria irmã Olga e do filho mais velho dela, culpados por serem mulher e filho do mesmo

Kamenev que dirigira o Conselho dos Sovietes, em Outubro de 1917, ela foi detida e ele,

fuzilado. Três irmãos, uma irmã e Stephan, o filho mais velho do mesmo Zinoviev que

protegera Lenin nos dias mais difíceis de 1917, também tinham sido executados, enquanto

outros três irmãos, quatro sobrinhos e quem sabe quantos mais familiares daquele

bolchevique permaneciam nos chamados gulags, verdadeiros campos da morte. E o seu

pobre Serioja, o que teria acontecido ao seu filho?

Desde que Yezhov substituíra Iagoda, a onda de terror, desencadeada dez anos antes

com a coletivização forçada da terra e a luta contra os camponeses proprietários de

terras, tinha atingido níveis de insanidade que pareciam dispostos a devorar um país

prostrado pelo medo e pela prática da denúncia. Dizia-se que nas repartições do Estado,

nas escolas, nas fábricas, uma em cada cinco pessoas era informante habitual da GPU. De

Yezhov sabia-se também que se gabava do seu antissemitismo, do prazer que lhe provocava

participar nos interrogatórios e de o seu maior regozijo ser ouvir o detido incriminar-se,

vencido pela tortura e pela chantagem. Ele e seus interrogadores avisavam a vítima de

que, se não confessasse, seus familiares seriam deportados para campos onde não

sobreviveriam (ou seriam, simplesmente, fuzilados): “Você não poderá se salvar e também os

condena”, era essa a fórmula mais eficaz para obter a confissão de delitos nunca

cometidos. Trotski costumava perguntar às pessoas com quem falava se seu filho Serguei

teria resistido a essas ameaças, às dores físicas e mentais. Ainda devo acalentar a

esperança de que sobreviva num campo de prisioneiros no Ártico, quase sem comida, com

dias de trabalho a que os mais habituados só conseguiam resistir durante três meses antes

de caírem prostrados como cadáveres em vida?

A dor mais recente, no entanto, chegara-lhe através de uma fonte inesperada. Há

várias semanas, um grupo de escritores e ativistas políticos que se diziam próximos das

posições do velho revolucionário tinham se obstinado, no calor dos vinte anos de

Outubro, em procurar os defeitos do sistema bolchevique que proporcionaram a

entronização do stalinismo. Para isso, quiseram desenterrar, com particular insistência, a

repressão sangrenta da revolta dos marinheiros de Kronstadt e, invocando a pureza da

verdade histórica, decidiram tornar pública a responsabilidade do exilado nos

acontecimentos. O argumento mais utilizado fora de que aquela repressão podia ser

considerada o primeiro ato do “terror stalinista” inerente ao bolchevismo no poder, e

equiparavam a resposta militar e o fuzilamento de reféns aos expurgos de Stalin. Devido à

sua responsabilidade à frente do exército, consideravam o então comissário da Guerra o

progenitor daqueles métodos de repressão e de terror.

Fora doloroso para Liev Davidovitch saber que homens como Eastman, Victor Serge

ou Souvarine sustentavam aquelas opiniões acerca de uma responsabilidade que o

acossava há anos, mas incomodava-o, sobretudo, que tivessem retirado do seu contexto

um motim militar, verificado no tempo da guerra civil, e o tivessem colocado ao lado de

processos fabricados e fuzilamentos sumários de civis em tempos de paz. Mas magoava-o

ainda mais que não fossem capazes de perceber o fato de que uma discussão como aquela



só servia para beneficiar Stalin, justamente quando Liev Davidovitch estava mais

empenhado em denunciar o terror em que viviam e morriam os opositores do montanhês,

incluindo muitos homens e mulheres que nunca tinham sonhado em se opor a ele.

Durante semanas, Liev Davidovitch se embrenharia naquela disputa histórica. Para

começar a rebatê-los, o exilado teve de aceitar a responsabilidade que lhe correspondia

como membro do Politburo, por ter aprovado, ele também, a repressão daquela estranha

sublevação, mas recusou-se a aceitar a acusação de que ele pessoalmente favorecera a

repressão e incentivara a crueldade com que tinha se manifestado. “Estou disposto a

considerar que a guerra civil não é precisamente uma escola de conduta humanitária e

que, de um lado e de outro, se cometem excessos imperdoáveis”, escreveu. “É verdade que

em Kronstadt houve vítimas inocentes, e o pior excesso foi o fuzilamento de um grupo de

reféns. Mas, mesmo tendo morrido inocentes, o que é inadmissível em qualquer tempo e

lugar, e mesmo tendo sido eu, como chefe do exército, o derradeiro responsável pelo que

aconteceu ali, não posso admitir uma equiparação entre o esmagamento de uma rebelião

armada contra um governo frágil e em guerra com 21 exércitos inimigos e o assassinato

frio e premeditado de camaradas cujo único crime foi pensar e, quando muito, dizer que

Stalin não era a única nem a melhor opção para a revolução proletária.”

Mas Liev Davidovitch sabia que Kronstadt ficaria eternamente marcado como um

capítulo negro da Revolução e que ele próprio, cheio de vergonha e de dor, carregaria

para sempre essa culpa. Também sabia que, se em Kronstadt os bolcheviques (e incluía-se a

si próprio e a Lenin) não tivessem reprimido sem piedade a rebelião, talvez tivessem aberto

as portas à restauração. Assim, simples, terrível e cruel, podem ser a revolução e suas

opções, pensou nessa altura e continuaria a pensar até o fim, sem que nada o fizesse mudar

de opinião.

Quando, no fim de novembro, chegou a carta de Liova informando-o da saída tardia do

número do Boletim com os resultados da Comissão Dewey, Liev Davidovitch preferiu não

lhe responder. Nas últimas cartas trocadas tinham estado à beira de uma ruptura.

Simplesmente não conseguia admitir que Liova tivesse precisado de quatro meses para

preparar a edição mais importante do Boletim. Todas as justificativas eram inadmissíveis e

chegou a pensar que houvera negligência e até incapacidade por parte do filho. Numa

dessas cartas, questionou inclusive se não seria melhor transferir a publicação para Nova

York e colocá-la nas mãos de outros camaradas. Natália, que recebia outras missivas do

filho, dissera-lhe que Liova se sentia ofendido porque não compreendia como o pai podia

ser tão insensível, sabendo os problemas que o acossavam. Insensível?!, protestou ao ouvir

a mulher, um homem com a experiência de Liova não percebe o que está em jogo? Liova é um

excelente soldado e estamos em guerra, acrescentou, sem desconfiar até que ponto e

quão rapidamente lamentaria sua exaltação, sua falta de sensibilidade.

Foi no princípio do ano que decidiram que o exilado deveria passar uma temporada

longe da Casa Azul. Rivera garantia ter visto homens suspeitos rondando os arredores e,

para evitar riscos, optaram por transferi-lo para casa de Antonio Hidalgo, um bom amigo



dos Rivera que vivia perto do bosque de Chapultepec. Liev Davidovitch aceitou satisfeito

a sugestão, porque desejava aproveitar o isolamento para adiantar a biografia de Stalin.

Precisava tirar aquela nuvem escura da cabeça. Natália, enquanto isso, ficaria em

Coyoacán, e combinaram que ela só o visitaria se a estada se prolongasse. Até quando

viveremos a fugir, escondidos, provocando paranoia até em homens como Diego Rivera?,

pensou, enquanto se internava no bosque de ciprestes.

Os dias vividos na casa de Antonio Hidalgo depressa perderiam seus contornos e

daquela estada só recordaria o final da tarde de 16 de fevereiro de 1938. Da janela do

escritório que lhe disponibilizaram, vira Rivera atravessar o jardim com o chapéu na mão.

Liev Davidovitch escrevia nesse instante um artigo em que utilizava a polêmica sobre

Kronstadt para fazer a defesa da ética comunista. Quando Diego chegou ao estúdio, ele

viu em seu rosto que alguma coisa grave acontecera e, sem pensar, quase se recusando a

pensar, interrogou-o.

Liova morrera em Paris. Quando Liev Davidovitch ouviu aquelas palavras sentiu que a

terra se abria e ele ficava suspenso no ar, como uma marionete. Nunca se recordaria se

chegou a agredir Diego fisicamente, mas sim que o chamou de embusteiro, canalha… até se

deixar abater numa cadeira. Quando começou a recompor-se, Rivera contou-lhe que,

depois de ler a notícia nos jornais da tarde, tinha telegrafado a Paris para obter uma

confirmação. Só quando a obteve se atrevera a ir ter com ele. Hidalgo propôs-lhe então

que entrasse em contato com Paris para se informar melhor, mas ele recusou. Nada ia

mudar o destino do filho morto, e a única coisa que desejava nesse momento era estar

com Natália.

Antes de se porem a caminho, pediu a Diego todas as informações. Os fatos eram e

continuariam a ser confusos. Em 8 de fevereiro, um mal-estar de Liova transformou-se

numa crise e os médicos diagnosticaram uma apendicite, decidindo-se por uma operação de

urgência. Para evitar que os assassinos da GPU pudessem localizá-lo, Liova optara por

ingressar numa clínica privada dos arredores de Paris, dirigida por emigrados russos. Só

Jeanne e seu colaborador Étienne sabiam de seu paradeiro porque, levando as precauções

ao extremo, Liova dera entrada na clínica como monsieur Martin. A operação foi um

sucesso, mas, passados quatro dias, ainda não se sabia por quê, o jovem sofrera uma

estranha recaída. De acordo com as testemunhas, delirava, perambulava pela clínica e

gritava de dor. Os médicos voltaram a operá-lo, mas seu organismo, vencido pelo

esgotamento, não resistiu a essa segunda intervenção.

Enquanto se dirigiam para Coyoacán, Liev Davidovitch sentia a cabeça pulsar e o

corpo tremer. Não conseguia deixar de pensar que seu filho tinha morrido sozinho,

longe da mãe, sem ter voltado a ver as próprias filhas, desaparecidas na União Soviética.

E que só tinha 32 anos. Ao entrar no quarto, deu com Natália Sedova sentada na cama,

vendo antigas fotografias de família. Como nunca antes na sua vida, desejou morrer

naquele instante, desaparecer para sempre e não ser obrigado a dar aquela notícia à

mulher. Ela, ao vê-lo (nunca o vira tão desvalido e envelhecido, dir-lhe-ia semanas mais

tarde), levantou-se empurrada pelas únicas duas perguntas que podia fazer: Liova?

Serioja? A mente humana é um grande mistério, mas é, sem dúvida e simultaneamente, sábia e

sibilina, porque nesse instante o exilado sentiu que teria preferido dizer Serioja em vez



de Liova. A vida de Serguei, se ainda a conservava, pertencia a Stalin; a de Liova parecia-

lhe mais sua, mais real. Era tanta a dor que ia provocar em Natália que não se atreveu a

dizer “morreu” e balbuciou que o pequeno Liova estava muito doente. Natália Sedova não

precisou de mais nada para saber a verdade.

Fecharam-se durante oito dias, sem receber visitas nem condolências, quase sem comer,

só Natália e ele: ela lia e relia as cartas do filho morto e chorava; ele, deitado ao seu

lado, chorava com ela, lamentando a sorte do jovem, fazendo suposições sobre como

devia tê-lo protegido, sobre como devia tê-lo tratado, culpando-se por não ter

reconhecido diariamente o seu grande trabalho, por não tê-lo obrigado a sair da

França. Mas decidiu que também não queria esquecer a dor. Era o terceiro filho que

perdia e não sabia quando teria de chorar por Serioja, que talvez já estivesse morto,

sacrificado também pelo ódio de um criminoso.

Lentamente, começaram a desenredar o novelo sórdido que envolvia o fim de Liova e

compreenderam que havia algo obscuro em sua morte e que essas trevas só podiam

proceder de um lugar: o Kremlin. Os médicos da clínica continuavam sem conseguir

explicar o motivo de sua recaída, mas um deles confessara a Jeanne que desconfiava que o

tivessem envenenado com algum produto desconhecido. Jeanne e Étienne achavam agora

estranho que Liova tivesse decidido esconder a sua origem justamente numa clínica de

russos, e diziam desconhecer quem teria podido sugerir-lhe aquele local. Além disso, não

faziam ideia de quem, além deles e de Klement, saberia de seu paradeiro.

Liev Davidovitch estava convencido de que os remorsos nunca o deixariam em paz. A

morte do rapaz, fosse por que motivo fosse, parecia mais ligada ao destino do pai que ao

seu, e era uma consequência direta da vida e das ações do progenitor. A ausência de Liova

deixara nele e em Natália uma desolação profunda, porque sentiam que nenhum de seus

filhos tinha sido tão próximo. “Ele era a nossa parte jovem. E não me perdoo por não

termos sido capazes de salvá-lo”, escreveu, como homenagem de despedida. “A velha

geração com que um dia empreendemos o caminho da revolução foi varrida do palco.

Aquilo que as deportações e as prisões czaristas, aquilo que as privações do exílio, a

guerra e as doenças não fizeram Stalin conseguiu fazer, o pior chicote da revolução…”,

escreveu nas linhas finais do obituário de Liova, convencido de que, mais cedo ou mais

tarde, o mundo teria a certeza de que Stalin também matara o menino que, nas manhãs

frias e pobres de Paris, a caminho da escola, entregava na tipografia os apelos à paz e à

revolução proletária pelas quais viveu e agora tinha morrido!… Que a dor se transforme

em raiva, que me dê forças para continuar!, escreveu e voltou a chorar.
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O dia 8 de janeiro de 1978 pode ter sido o mais frio de todo aquele inverno, e atribuí à

temperatura e à chuva intermitente que varria o mar e a areia a ausência do homem que

amava os cachorros. Teria adoecido, quem sabe, e por essa razão faltava pela primeira vez

a um encontro marcado? Na tarde seguinte, assim que entreguei as provas revisadas na

tipografia, corri para a fila de ônibus do percurso de La Estrella e voltei à praia. Embora

ainda estivesse frio, o céu estava limpo e o mar revelava uma calma pouco habitual para a

temporada. Caminhando pela beira-mar ou encostado a alguma casuarina esperei

novamente, novamente em vão, até o cair da noite. Nos dez dias seguintes, resistindo aos

protestos de Raquelita, atravessando uma cidade e meia como um condenado, repeti seis

vezes a mesma rotina e regressei àquele pedaço de praia, suplicando pelo aparecimento do

homem, dos cachorros e da conclusão daquela história absorvente.

Enquanto distraía a mente para propiciar seu regresso – atirava moedas ao ar, fechava

os olhos durante dez minutos, contando os segundos, e coisas assim –, avaliei todas as

possibilidades para justificar a ausência de López, embora o sacrifício anunciado de Dax e

os problemas de saúde do homem me parecessem os mais prováveis. Na sexta ou sétima

viagem inútil, comecei a considerar se o melhor não seria averiguar como chegar até

López – a pista dos singulares borzóis, atores num filme, parecia-me ser a mais viável –, mas,

passados alguns dias, decidi que não tinha o direito de fazê-lo e que, para mim, o melhor

era não tentar fazê-lo. Brincar com o fogo já é suficientemente perigoso, ainda mais

querer saltar para dentro da fogueira. Finalmente, prestes a ter uma crise com Raquelita

e já em pleno mês de fevereiro, comecei a espaçar as minhas viagens à praia e, como se

estivesse tratando de outra dependência, procurei uma forma de superar a ansiedade que

tinha me deixado aquele vazio expectante, repleto de interrogações.

Passados muitos anos confessaria ao meu amigo Dany que, no dia em que fui devolver-

lhe os livros sobre Trotski, quase consegui vencer meus receios de contar-lhe a história

dos encontros com o homem que amava os cachorros. O fato de ser o único depositário

de um relato capaz de, por si só, demolir os alicerces de tantos sonhos obrigava-me a

drenar o horror que tinham me inoculado e me provocava uma espécie de vertigem

mental, pior que as vertigens que López sofria. Aquela administração duvidosa dos ideais,

a manipulação e a ocultação das verdades, o crime como política de um Estado, a

construção cínica de uma grande mentira provocavam-me indignação e novos e maiores

temores.

Naquele momento, na realidade, o que me intrigava ainda mais era desconhecer o

destino final de Mercader, de quem sabia apenas – pelo artigo dobrado dentro da

biografia de Trotski – que fora para a cadeia no México e que mais tarde fora acolhido



numa Moscou de certa forma hostil a ele e a seus atos, uma cidade onde, segundo López,

seu amigo tinha morrido, confinado em um anonimato que incluía a própria tumba.

Como não conseguia tirar da cabeça o homem que amava os cachorros, comecei a

pensar se não devia fazer alguma coisa para averiguar o que Ramón Mercader podia ter

pensado, sentido, acreditado, durante aqueles anos de castigo e de prisão e, mais tarde,

quando regressou a um mundo que já não se parecia – embora continuasse a ser o mesmo –

com o mundo de onde tinha partido, há mais de vinte anos, cheio de fé, de convicções e

com uma missão de morte nas mãos.

O que ainda não me ocorrera, e só me ocorreria dali a alguns anos, fora a

possibilidade de pôr preto no branco a confissão que López me fizera e menos ainda a de

escrever um livro sobre o crime de Mercader e a história e os interesses de seus

demiurgos, talvez pelo relato ter ficado incompleto e muitos dos pormenores da parte

conhecida escaparem à minha compreensão e à minha capacidade de relacioná-los e situá-

los num contexto histórico; ou talvez por não saber se López reapareceria a dada altura

e, fosse ele quem fosse, eu ter lhe prometido não contar nem escrever o seu relato.

Talvez não tenha me lembrado porque, na realidade, me esquecera a tal ponto de que

alguma vez quisera ser escritor que já quase não pensava como um. Mas o caso é que a ideia

de escrever aquela história incompleta não me veio à cabeça e, se veio, foi de uma forma

muito tímida (e já vão ver que não escolhi um adjetivo qualquer). Só passados vários anos,

quando comecei a espremer a memória para tentar reproduzir os pormenores daquilo que

López tinha me contado, soube que a verdadeira causa daquele longo adiamento, a causa

única e real, tinha sido o medo. Um medo maior do que eu.

Nos meses que se seguiram ao desaparecimento do homem que amava os cachorros, pelas

vias mais sinuosas, quase sempre em voz baixa, fui perseguindo os poucos livros existentes

na ilha capazes de me ajudar a compreender a relação dramática entre Stalin e Trotski e

o que tinha representado aquele confronto doentio e o sucesso previsível de Stalin e de

seus métodos para o destino da Utopia. Remexendo na montanha de literatura de bafo

stalinista que continuava a chegar ao país vinda de Moscou, desempoeirando panfletos

roídos dos anos 1950 que iam do trotskismo mais elementar ao anticomunismo da Guerra

Fria, engolindo em seco enquanto lia Um dia na vida de Ivan Denisovitch, de Soljenitsin,

publicado em Cuba havia anos, fui dando forma a um conhecimento fragmentário e difuso

que, apesar de todos os encobrimentos (ainda faltavam quase dez anos para a glasnost e

a primeira rodada de revelações de alguns segredos do terror), trouxe também uma

sensação inevitável de assombro e incredulidade (o asco viria à superfície pouco depois)

acerca da manipulação grosseira da verdade a que tantos homens tinham sido submetidos.

Enquanto isso, cada vez que podia dava um pulo até a praia, convencido de que devia

tentar a sorte. E muitas vezes, quando ouvia o timbre do telefone, pensava se não seria

López quem chamava.

Foi um fato muitíssimo doloroso, embora não inesperado, o que me arrancou

abruptamente do marasmo de indagações, especulações e leituras onde me abandonara o



homem que amava os cachorros. Meu irmão William tinha lutado durante dois anos para

que revogassem a decisão de afastá-lo definitivamente do curso de Medicina. Naquele

combate de cartas, quase sempre sem resposta, e de entrevistas com pequenos

funcionários, William entrara por um caminho perigoso e desafiador: exigia que o

aceitassem na universidade sem ter de esconder sua condição de homossexual irreversível

e total. Com receio do que pudesse lhe acontecer (“O que mais pode me acontecer,

Iván?”, perguntou-me, e eu respondi: “Sempre pode acontecer mais alguma coisa”), tentei

convencê-lo de que a ancestral homofobia nacional, com toda a sua mesquinhez social,

política, cultural e religiosa, não estava preparada para assimilar aquele desafio, mas sim

para esmagar quem o lançasse. Talvez meu irmão e seu ex-professor de Anatomia, também

alistado na cruzada, tivessem confundido não só a própria capacidade para engolir

olhares de desprezo e as mais diversas humilhações, mas, sobretudo, suas possibilidades de

sucesso. Os vexames, marginalizações e ofensas a que foram sujeitados nos lugares onde

compareceram à procura de uma justiça em que acreditavam acabaram por devastá-los e,

depois de dois anos de combate encarniçado, deram-se por vencidos da pior das maneiras:

tentando fugir pela tangente que os levaria à hipotética salvação ou ao despenhadeiro

certo.

O desaparecimento de William adquiriu toda a sua dimensão trágica quando dois

agentes da polícia foram à nossa casa de Víbora Park e informaram os meus pais que, de

acordo com as investigações efetuados até aquela altura, seu filho William Cárdenas

Maturell e o cidadão Felipe Arteaga Martínez, ex-professor de Anatomia da Faculdade

de Medicina, de acordo com um guarda da marina do rio Almendares, tinham roubado uma

lancha a motor com o objetivo de viajar através do Estreito da Florida até os Estados

Unidos. O barco, virado e sem o motor, fora encontrado por pescadores dois dias atrás,

a uns quarenta quilômetros a norte de Matanzas, e, segundo o serviço da guarda-

costeira dos Estados Unidos, nenhuma pessoa com as características de William Cárdenas

ou de Felipe Arteaga tinha sido resgatada nas últimas 96 horas. Tinham alguma notícia do

filho? Sabiam alguma coisa acerca de seus planos?

Meus pais – Sara e Antonio – agarraram-se à esperança de que William estivesse em

algum recife do norte cubano, em alguma praia perdida das Bahamas ou a bordo de algum

barco que, por qualquer razão, não tivesse dado a notícia do resgate. Mas, à medida que

os dias passavam e as esperanças começavam a naufragar devido ao seu próprio peso, um

sentimento de culpa por não terem apoiado o filho e por terem-no feito sentir, eles mais

do que ninguém, o peso da rejeição foi se apoderando do estado de espírito de ambos até

lançá-los na depressão. Eu, de minha parte, lamentava não ter sido suficientemente

solidário com William e tê-lo deixado sozinho naquele combate desproporcional por

meio do qual meu irmão aspirava apenas a um reconhecimento de sua liberdade sexual e a

seu direito, sendo homossexual, de estudar a carreira de sua vida.

O ambiente até então tenso da casa de Víbora Park tornou-se fúnebre. Em poucos

meses, meus pais transformaram-se em velhos que viviam praticamente fechados no quarto.

Minha casa cheirava a túmulo e a culpa e, para escapar daquele ambiente, transformei-me

numa espécie de fugitivo que passava todo o tempo possível no trabalho e que, ao sair, se

sentava na Biblioteca Nacional para ler sobre a vida e a obra dos escritores suicidas (dei



para isso, e continuo sem saber de onde veio aquela necessidade quase necrofílica). O

ambiente doentio de casa e o distanciamento físico e mental com que tentava evadir-me

mergulharam a minha relação com Raquelita num primeiro período de crise – parece que

tenho magnetismo para as crises –, que tocou no fundo quando decidimos que o melhor

era nos separarmos por uns tempos. Receei, como nunca nos últimos cinco anos, que a

minha solidão, o desespero, a urgência em evadir-me da realidade me aproximassem de uma

garrafa e voltasse a cair no fosso daquela dependência.

As desgraças precipitaram-se pouco mais de um ano depois do desaparecimento de

William, passados mais de dois anos do meu último encontro com o homem que amava os

cachorros – lembrava-me sempre de que tinha sido uma palavra tão batida como

“igualmente” a última coisa que lhe dissera, desejando-lhe feliz Natal… –, porque em

março de 1981 morreria o meu pai e, quatro meses depois, seria a vez da minha velha. Não

telefonei a nenhum dos amigos que me restavam, nem à maior parte dos familiares, nem aos

meus colegas de trabalho, e por isso só assistiram aos velórios alguns vizinhos e os

parentes que, de alguma maneira, ficaram sabendo.

Com aquelas ausências me vi diante das dimensões reais da minha solidão e da

demonstração de como as decisões da história podem meter-se pelas janelas de algumas

vidas, devastando-as a partir de dentro. A casa familiar de Víbora Park, construída pelo

meu pai quando eu ainda era criança e William nem sequer tinha nascido, transformou-se

numa espécie de mausoléu por onde vagueavam fantasmas e recordações, ecos de risos,

choros, cumprimentos, conversas que tiveram lugar ao longo de 25 anos, quando éramos

uma família, se não feliz, pelo menos normal, um clã que pela lógica da vida podia até

aumentar com a incorporação de Raquelita e a chegada previsível – inicialmente tão

desejada pelo meu pai – de alguns netos que rejuvenescessem aquelas paredes levantadas

com o seu esforço, o seu amor e as suas mãos.

Dany foi um dos amigos que assistiu ao velório da minha mãe. Raquelita telefonou-lhe

e ele veio fazer-me companhia e desculpar-se por não ter sabido, até aquele momento, da

morte do meu pai. Lembro-me de que, por essa época, Dany andava exultante e afastado

porque o seu primeiro livro de contos tinha acabado de ser publicado depois de receber

um prêmio no mesmo concurso em que eu obtivera uma menção honrosa… há dez anos ou

há dez séculos. Dois dias depois do enterro, Dany voltou à minha casa e pediu-me

desculpa pelas deslealdades que, segundo ele, fora acumulando para comigo: não ter

estado ao meu lado quando do desaparecimento de William, da morte do meu pai, da

minha separação de Raquelita e, sobretudo, por não ter sido eu o primeiro a receber um

exemplar do seu livro publicado, porque, conforme disse, tudo o que ele fizesse e viesse a

ser como escritor devia a mim, aos meus conselhos, aos livros que eu o fizera ler.

Enquanto falávamos e tomávamos café, sentados no terraço que dava para o pátio de

casa, disse-lhe que não havia nada a se desculpar. A vida é uma vertigem e cada qual deve

gerir a sua. Como precisava fazer isso com alguém, confessei-lhe que me perseguia um

grande sentimento de culpa e ele tentou convencer-me de que eu não era responsável

por nada do que acontecera e disse-me uma coisa que até esse momento eu não tinha

pensado.

– Iván, o problema é que você passou a vida atirando a culpa na direção dos alvos mais



fáceis. E quase sempre escolheu a si mesmo, porque é mais simples e porque assim pode se

revoltar, embora o que esteja fazendo seja apenas autoflagelação. Faça as contas: você

deixou de escrever, tornou-se alcoólico e se meteu nessa revista de merda, ou seja, nem

sequer tentou um trabalho à sua altura. Quando o conheci, você era um tipo ambicioso, as

pessoas falavam de você como uma promessa, puseram seus contos em todas as antologias

de jovens escritores que se publicavam…

– Eu era uma fraude, Dany, nem era escritor nem prometia nada. Usaram-me quando fui

útil porque tinham afastado quase todos os verdadeiros escritores. E puseram-me de

castigo quando precisaram.

– Mas você tinha de ter continuado a escrever, porra!

– Perdi a vontade, meu irmão.

Tenho certeza de que, naquele instante, Dany devia estar se comparando comigo. A

estrela do pupilo começava a ascender, enquanto a do mestre, tão brilhante a certa

altura, tinha se apagado e era já impossível assinalar o ponto do firmamento onde alguma

vez cintilara. Tenho a certeza de que sentiu compaixão por mim. E não me importei que

tivesse sido esse o sentimento.

Creio que a presença de Dany me salvou da depressão e, talvez, de alguma coisa pior.

Decidido a arrancar-me daquela crise, meu amigo convidou-me para assistir a leituras dos

seus contos e então vi vários de meus antigos colegas escritores, alguns ainda

empenhados em sê-lo, mas descobri sobretudo a existência de uma nova legião de “jovens

narradores”, como nessa altura os qualificavam, que timidamente começavam a escrever

de maneira diferente, histórias diferentes, com menos heróis e mais gente sofrida e triste,

como na vida real; começou a emprestar-me livros nunca publicados na ilha, que arranjava

através de amigos que iam ao exterior e, mesmo que não gostasse muito, foi várias vezes

comigo jogar squash nos campos da praia, sem imaginar minhas segundas (ou seriam

primeiras?) intenções de espreitar o areal na esperança de ver dois galgos russos seguidos

por um homem de óculos com armação de tartaruga e uma atadura na mão. Passados alguns

meses deixei-me inclusive arrastar para umas festas literárias, regadas com o álcool

abundante da bonança ilusória dos anos 1980 (como eu não bebia, chamavam-me o

Aquático), reuniões intelectualoides nas quais sentíamos que as pessoas começavam a

libertar-se de algumas amarras da ortodoxia, mas sobretudo (porque era o mais

interessante para mim) onde se podiam encontrar sempre poetisas etéreas, com vestidões

compridos plissados (indianos, diziam elas), que se negavam a usar sutiãs e viviam

desesperadas para esquecer a poética transcendente e receber aquilo a que nessa altura

chamávamos, lezamianamente, “oferenda de varão” ou, simplesmente, em bom havanês, “pau

pra todo lado”.

Eu acompanhava Dany àqueles lugares sem grande entusiasmo, mas ao mesmo tempo fui

sentindo, por puro contágio mais que por desejo real, uma pulsão cada vez mais

perceptível, que começou a acordar o monstro fechado no meu íntimo: o desejo de

voltar a escrever. Foi nessa altura que, já convencido de que López não regressaria,

comecei a escrever, nuns blocos de folhas amarelas que trouxera da revista, a história

que o homem que amava os cachorros me contara. Fazia-o sem ter a menor ideia do fim

que daria àqueles apontamentos de uma história cujas avenidas eram constantemente



bloqueadas pelo desconhecimento e pela impossibilidade de vencê-lo, e fazia-o

perseguido, sobretudo, por uma sensação crescente de que brincava com fogo.

Felizmente, para mim e para a minha paz de espírito, a febre literária que a proximidade de

Dany me provocava abandonou-me quando Raquelita voltou a viver comigo, no início de

1982. Nesse mesmo ano tivemos Paolo e, em 1983, nasceu Francesca, e dediquei-me a

recuperar a ilusão de que ainda podia construir uma existência normal, com uma família e

o som vivo dos risos e dos choros sem consequências das crianças.

Aquele foi um parêntese de paz. No país vivia-se cada vez melhor e pude dedicar-me a

ver meus filhos crescendo e a forjar em minha mente a ilusão de um futuro que talvez lhes

sorrisse. Em Moscou, enquanto isso, começou-se até a falar de mudanças, de

aperfeiçoamento, de transparência, e muitos de nós pensamos que, sim, era possível fazer

melhor, viver melhor, porque até os chineses, depois de terem passado por uma Revolução

Cultural de que muito pouco ou nada sabíamos, reconheciam que não era preciso viver

mal para ser socialista. Quem diria!

A primeira fenda por onde começou a entrar água no barco da minha tranquilidade

abriu-se quando Raquelita pediu o divórcio, em 1988. Embora ela tivesse se esforçado

durante anos para preservar um casamento que visivelmente não funcionava, o que

Raquelita chamava de a apatia (de merda) com que eu encarava tudo e o que considerava

a perda do meu espírito de luta na defesa das coisas mais elementares da minha vida

(também de merda) acabaram por decepcioná-la e vencê-la. Raquelita tinha aspirado

desde sempre a coisas na vida, a ascensões e recompensas, a carros e comodidades que

pareciam cada vez mais possíveis para todos num socialismo que amadurecia e se

aperfeiçoava. Mas, segundo ela – e era verdade –, eu conformava-me em acalentar

expectativas para o futuro (dos outros) de um canto do presente onde me aninhara, com

a única esperança de que me deixassem viver em paz.

– Você é um infeliz, um perdedor, um tolo – disse-me ela (muitas vezes) naqueles dias. –

Não é escritor nem nada. Você me enganou e eu não aguento mais.

E costumava acrescentar, quando queria acabar comigo:

– Se você não quer viver sua vida, pendure-se numa árvore, porque eu vou fazer o

possível para viver a minha e o impossível para que meus filhos vivam a deles.

Mesmo tendo alguma razão (eu era e sou um infeliz: um não feliz), em suas explosões de

ódio Raquelita era traída pela semântica: mais que um perdedor, eu era um derrotado, e

entre um estado e outro havia – há, haverá sempre – um abismo de conotações e

implicações. E, apesar disso, com a sua fuga, ela também pagava o resultado da sua má

pontaria: eu nunca fui o homem que ela procurava e ainda não entendo como alguém tão

perspicaz para o cálculo cometeu aquele enorme erro de avaliação.

O verdadeiro golpe foi separar-me de meus filhos, e sofri amargamente quando eles se

transformaram numa ausência prolongada. E dessa vez até Dany teria de admitir meu

acerto quando escolhi um culpado para o que acontecera, que não podia ser outro

senão eu mesmo, apesar de, como sempre, não ser o único responsável, como é fácil



deduzir. Essa nova queda na solidão e no vazio – quantas já contava? chegariam a doze? –

completou-se quando, sem forças para travar qualquer luta, aceitei, com o pedido do

divórcio, a troca da casa de Víbora Park por duas menores: por um lado, uma casinha com

jardim e dois quartos no bairro Sevillano para Raquelita e as crianças e, por outro, o

apartamento úmido, de fundos e já rachado de Lawton onde fui parar. Reconheço, no

entanto, que senti algum alívio quando me despedi da casa familiar, cheia de recordações,

e comecei a vida de eremita de onde me arrancou, passados dois anos, aquela menina com

ar de passarinho desvalido que, com lágrimas nos olhos, me suplicou que salvasse seu

poodle, acometido por uma obstrução intestinal.

Quando já não esperava, tive um novo, alarmante e esclarecedor contato com o homem

que amava os cachorros. Foi em 1983, meses antes do nascimento de Francesca, e posso

dizer com precisão porque recordo nitidamente de Raquelita vir dizer-me que havia

alguém à minha procura e consigo vê-la com aquela barriga esparramada, tão diferente da

que abrigara Paolo. Se há alguns anos eu tinha me torturado perguntando-me que

conjunção astral teria me levado até López e me transformado, segundo ele, no

depositário excepcional da história de seu defunto amigo Ramón Mercader, naquele

momento me atormentaria a certeza de que o homem que amava os cachorros não tinha

chegado à minha vida só por acaso, antes me perseguira intencionalmente e continuava a

me perseguir mesmo depois de, por uma lógica elementar, julgá-lo morto e enterrado,

mesmo depois de, para o meu bem e para a minha indolência, eu ter me imposto e

conseguido esquecer-me dele e das reações adversas que me provocava a história

contada por ele: rancor, medo, curiosidade, asco e os cada vez mais adormecidos mas

ainda latentes e perigosos desejos de escrever.

A carta – se é que se pode chamar de carta um pacote com mais de cinquenta folhas

escritas à mão numa caligrafia muito espremida, quase infantil, ainda que corretamente

redigidas – chegou-me às mãos através de uma mulher muito negra e magra. Conforme me

disse, tinha sido uma das enfermeiras que cuidaram de López quando sua doença se

agravou. A mulher, que só a muito custo se sentou na sala da minha casa e não se atreveu

sequer a inventar para si um nome pelo qual eu pudesse chamá-la, começou por me exigir a

maior discrição. Contou-me que tinha aqueles papéis guardados desde meados de 1978,

quando o companheiro López, como o chamava, entregou-os antes de sair de Cuba. Nessa

época, o homem tinha entrado num estado de extrema gravidade e teve de sair daqui

para se submeter a um tratamento de choque. A mulher não sabia – conforme disse – nem

que doença era, nem para onde fora López, se ainda vivia ou se estava morto, embora ela

tivesse a certeza absoluta de que essa última possibilidade deve ter se verificado, tão mal

estava. Explicou-me que, antes de partir, o doente lhe pedira, muito discretamente, que

fizesse o favor de entregar aquele envelope de papel pardo a um rapaz com quem tinha

feito amizade e deu-lhe o meu nome e os dados de onde vivia. A enfermeira lhe prometera

cumprir a incumbência, mas demorara quase cinco anos porque tinha medo de que isso

pudesse prejudicar a ela ou mesmo a mim. Prejudicar-me, por quê? López não era um simples



republicano espanhol que trabalhava e vivia em Cuba com todas as autorizações

imagináveis? Ou será que a enfermeira tinha lido aqueles papéis (e descoberto outras

verdades)? A mulher, simultaneamente escorregadia e precisa, só me respondeu à terceira

pergunta e acrescentou uma nota reveladora: não, não tinha lido a carta, também não

tinha falado a ninguém sobre sua existência, e esperava de mim a mesma discrição,

sobretudo a respeito dela e do seu papel naquela história. E antes de ir embora fez-me um

pedido que soava como advertência: se alguma vez alguém me perguntasse de onde tinham

saído aqueles papéis, ela nunca vira nada semelhante nem nunca estivera na casa do

destinatário. E desapareceu.

Assim que comecei a ler o manuscrito, compreendi duas coisas: antes de tudo, que a

estranha enfermeira sem dúvida o lera e, em consequência disso, precisou de cinco anos

até decidir trazê-lo. De qualquer forma, quando terminei a leitura, compreendi ainda

menos o fato de ela ter vencido seus receios e decidido procurar-me, mas senti-me grato

por ela não ter destruído a carta, como eu próprio talvez tivesse feito naquela situação.

Numa nota que introduzia o documento, Jaime López desculpava-se comigo por não

ter voltado à praia, mas primeiro o seu estado de espírito e depois a sua saúde tinham-no

impedido. A deterioração da saúde de Dax e o sacrifício inevitável do animal afetaram-no

muito mais do que ele próprio esperara, e as vertigens de que sofria tinham se tornado

tão violentas que praticamente não conseguia andar e até lhe impediam a concentração,

razão pela qual lhe tinham feito novos encefalogramas e mudado o tratamento por uns

medicamentos que o mantinham num limbo de sonolência quase todo o dia. Mas nunca se

esquecera de que devia “ao rapaz” aquela parte da história e, pedindo desculpa pela letra

– eu devia ter visto a caligrafia redonda e bonita que tinha antes, dizia – e por alguma

divagação que certamente faria, entrava no relato do que sabia acerca dos anos finais de

seu velho amigo Ramón Mercader, graças ao encontro inesperado com aquele fantasma

do passado, justamente no dia em que caía a primeira nevasca do inverno moscovita de

1968.

Enquanto lia, senti que o horror me inundava. Segundo o homem que amava os

cachorros, depois daquele encontro casual, Ramón fora lhe contando os pormenores

que eu já conhecia acerca da sua entrada no mundo das trevas, sua transformação

espiritual e mesmo física e suas ações sob a pele de Jacques Mornard e Frank Jacson. Mas

também lhe confiara tudo o que, com os anos, tinha conseguido saber sobre si próprio e

sobre as maquinações e os objetivos mais sinistros dos homens que o levaram até

Coyoacán e lhe colocaram uma picareta nas mãos. Se antes eu tinha pensado que López

excedia com frequência os limites da credibilidade, o que contava naquela longa missiva

superava o concebível, apesar de tudo o que, desde o nosso último encontro, eu pudera

ler acerca do mundo obscuro mas tão bem encoberto do stalinismo.

Como é fácil deduzir, aquela história (recebida anos antes das revelações da

glasnost) foi como uma explosão de luz, capaz de me iluminar não só sobre o destino

tétrico de Mercader, mas sobre o de milhões de homens. Aquela era a própria crônica do

aviltamento de um sonho e o testemunho de um dos crimes mais abjetos já cometidos,

porque não atingia apenas o destino de Trotski, ao fim e ao cabo antagonista naquela

luta pelo poder e protagonista de vários horrores históricos, mas o de muitos milhões de



pessoas arrastadas – sem que o tivessem pedido, muitas vezes sem que ninguém jamais tivesse

lhes perguntado seus desejos – pela ressaca da história e pela fúria de seus patrões –

disfarçados de benfeitores, de Messias, de eleitos, de filhos da necessidade histórica e da

dialética inelutável da luta de classes…

Mas quando li a carta de Jaime López não suspeitava que teriam de passar outros dez

anos – quase dezesseis desde meu último encontro com ele – para encontrar os códigos

que, finalmente, me permitiram encaixar de modo tão revelador todas as peças daquele

quebra-cabeça feito de sordidez e toneladas de manipulação e encobrimento: os

componentes que ajustaram o tempo e moldaram a obra de Ramón Mercader. Aqueles dez

anos acabaram por ser, além disso, os que viram nascer e morrer as esperanças da

perestroika e que provocaram em muitos o espanto gerado pela abertura da glasnost

soviética, pelo conhecimento do verdadeiro rosto de personagens como Ceauşescu e

pela mudança de rumo econômico na China, com a consequente revelação dos horrores

da sua Revolução Cultural genocida, realizada em nome da pureza marxista. Foram os

anos de uma ruptura histórica que alteraria não só o equilíbrio político do mundo, como

as próprias cores dos mapas, as verdades filosóficas e, sobretudo, mudaria os homens.

Naqueles anos, atravessou-se a ponte que ia do entusiasmo por aquilo que é suscetível de

ser melhorado à decepção de comprovar que o grande sonho estava com uma doença

fatal e que em seu nome até genocídios tinham sido cometidos, como o do Camboja de Pol

Pot. Por isso, no fim, o que parecia indestrutível acabou desfeito, e o que considerávamos

inacreditável ou falso acabou por ser a ponta de um iceberg que escondia em suas

profundezas as verdades mais macabras daquilo que acontecera no mundo pelo qual

Ramón Mercader lutara. Aquelas foram as revelações que nos ajudaram a focalizar os

vultos imprecisos que, durante anos, só tínhamos entrevisto na penumbra e a atribuir-

lhes um perfil definitivo, tão pavoroso como se pode imaginar. Aqueles foram os tempos

em que se concretizou o grande desencanto.
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Jacques sentiu que retrocedia no tempo: mal o viu, recordou o encontro com Kotov dois

anos atrás, na ainda aprazível Plaza de Cataluña. Agora Tom, com o colarinho do blusão

aberto e segurando na mão o lenço estampado com que costumava proteger o pescoço,

apanhava o sol raquítico da manhã de março com uma avidez de urso recém-acordado da

hibernação de inverno. Mas, nesses dois anos, tudo mudara na vida e nas esperanças de

Ramón. Aquele encontro, num banco dos Jardins de Luxemburgo, era prova de muitas

transformações, que incluíam o desvanecimento do sonho espanhol e os quilos perdidos

pelo assessor desde a última vez que se viram.

– Que bênção, não é verdade? – Disse Tom, sem mudar de posição.

– Ainda bem que você prefere os parques aos cemitérios – comentou, instalando-se

junto do chefe. À sua frente estendia-se uma ampla vista do lago, do palácio e dos jardins,

onde algumas flores amarelas de miolo púrpura, nascidas nas últimas ilhotas de neve,

lutavam para anunciar o fim do inverno. Com a dádiva do primeiro sol primaveril, os

idosos e as babás tinham se apropriado dos bancos e Tom parecia orgulhoso e feliz.

– Moscou estava um bloco de gelo.

– Está vindo de lá?

O soviético limitou-se a assentir. Jacques acendeu um cigarro e esperou. Já conhecia

aqueles rituais.

– Quis ir para Madri com o que resta da República, mas mandaram-me embora. Bom, já

não há muito que fazer. O fim é uma questão de dias… Bliat’!

Jacques sentiu que a indignação de Ramón o assediava novamente, mas soube conter

um acesso de fúria que podia ser inapropriado. Há vários dias que vinha arrastando a

raiva que lhe causara saber que a Grã-Bretanha e a França tinham chegado ao extremo

do cinismo de reconhecerem o caudilho fascista como legítimo governante espanhol. E

agora os franceses, sempre orgulhosos de sua democracia republicana, não só detinham os

refugiados em campos de concentração, como chegavam ao cúmulo de nomear Pétain seu

embaixador junto do governo de Franco quando a República ainda existia. O que mais lhe

doía, no entanto, era ter lido nos jornais parisienses que os soviéticos também tinham se

desinteressado pela Espanha quando viram chegar o desastre final.

– O que dizem em Moscou? – Atreveu-se a perguntar.

– O que você e eu já sabemos: que sem unidade não se pode vencer o inimigo. E é

verdade. Neste momento, os republicanos estão matando-se uns aos outros em Madri,

enquanto Franco manda limpar suas botas para desfilar na Gran Vía. Pobre Espanha, o

que a espera não é fácil…

Jacques lamentou ter perguntado. Para as derrotas, havia invariavelmente uma razão



e um culpado previsível, sempre o mesmo.

Tom permaneceu em silêncio, ainda imóvel, como se só o que importasse fosse receber

aqueles diluídos raios de sol.

– Reuni-me em Moscou com Beria e Sudoplatov, o oficial de operações que vai nos

servir de ligação. Stalin pediu que puséssemos a máquina em movimento.

– Vamos para o México? – Jacques Mornard imediatamente lamentou que a ansiedade o

houvesse traído.

– Você não vai pra lugar algum, ainda não. Eu parto dentro de alguns dias. O Pato

comprou uma casa e vai se mudar. Tenho de reconhecer o terreno, fazer ajustes,

organizar umas coisinhas… O jogo de xadrez.

– E eu o que faço?

– Espera, meu querido Jacques, espera. E, entretanto, que nem lhe passe pela cabeça

fazer outra loucura… Isso de se exibir em Le Perthus e de andar distribuindo murros… –

Tom tinha baixado lentamente a cabeça e, depois de passar o lenço pela cara, como se

quisesse limpar-se do sol, pousou um olhar frio e distante em Jacques Mornard, que se

sentiu gelar por dentro. – Eu sempre sei tudo, mudak… Não brinque comigo. Nunca. Um

dia posso arrancar-lhe as bolas e…

O jovem manteve-se em silêncio. Qualquer explicação poderia piorar a situação.

– Eu sei que é duro para um homem como você – continuou Tom, amarrando o lenço ao

pescoço –, mas a disciplina e a obediência vêm primeiro. Achei que já tivesse aprendido… –

Disse, voltando a olhar para o pupilo. – O que é mais importante, um impulso pessoal ou a

missão?

Jacques sabia que era uma pergunta retórica, mas a pausa de Tom obrigou-o a

responder:

– A missão. Mas eu não sou de gelo…

– O que é mais importante – continuou o outro, subindo o tom de voz – conservar o

terreno conquistado ou perder alguém de quem esperamos tanto? Não me responda, não

me responda, limite-se a pensar… – Tom deu-lhe tempo para pensar, como se realmente

fosse necessário, e acrescentou: – Vamos abrir outras frentes no México. Temos de

começar quase desde o início, plantar os oficiais de possíveis operações e decidir em

alguns meses qual deles vamos utilizar. Mas você irá pelo seu próprio caminho, continua

sendo minha arma secreta. E não posso me dar ao luxo de perdê-lo. Já sei que não é um

pedaço de gelo… Falei de você ao camarada Stalin, que está de acordo em que o

conservemos como nosso trunfo.

Ramón não podia acreditar. O camarada Stalin conhecia-o? Sabia de sua existência?

Entre suas infinitas preocupações também constava ele? A muito custo conseguiu

controlar o orgulho para ficar à altura das circunstâncias, confessando o que

considerava ser a sua maior fraqueza:

– Desculpe, Tom, mas há dias em que não consigo deixar de ser Ramón Mercader.

– Isso eu já sei, e é lógico que seja assim. Mas Jacques Mornard tem de saber controlar

Ramón Mercader. É esse o objetivo. Conseguirá libertar ou reter à vontade Ramón

Mercader?

– Não sei…



Tom moveu o tronco e as nádegas pela primeira vez. Procurou a melhor posição para

olhar o jovem e sorriu-lhe.

– Agora vem um momento importante para você: vai ser simultaneamente Ramón

Mercader e Jacques Mornard. Tem de aprender a usar um ou outro em cada momento

específico, porque quando for preciso precisará sair de Jacques para entrar em Ramón

quase sem pensar. Para aqueles que o conhecem em Paris, continuará sendo Jacques

Mornard. Enquanto isso, Ramón vai se relacionar novamente com Caridad, com seus

irmãos, e para esse círculo íntimo vai ser um comunista espanhol cheio de ódio contra os

fascistas, os trotskistas quinta-colunistas e os traidores burgueses que deram cabo da

República e que dariam qualquer coisa para fazer desaparecer a União Soviética.

– Não se preocupe. Tenho esse ódio cravado aqui – e apontou para o peito, em que

sentia pulsar o ódio, muito perto de onde palpitava o orgulho.

– A partir de agora, Caridad faz parte da operação. Ela, você e eu formamos uma

equipe. O que fizermos só nós saberemos. George Mink fica fora desse círculo… Ouça-me

bem, rapaz, estamos no centro de uma coisa muito grande, histórica, e talvez a vida lhe dê

a oportunidade de prestar um serviço extraordinário à luta pela revolução e pelo

comunismo. Está preparado para fazer uma coisa que pode ser a maior glória para um

comunista e despertar a inveja de milhões de revolucionários no mundo?

Ramón Mercader olhou por instantes os olhos de Tom. Eram tão transparentes que

quase podia ver através deles. Recordou então o cadáver de Lenin e os vidros em que

vira a si próprio, sobreposto ao rosto do Grande Líder. E soube que era um privilegiado.

– Não duvide nem por um segundo – disse. – Estou preparado.

Ramón sentiu-se mais à vontade assim que passou a conviver com Jacques Mornard como se

fosse um traje que se usa apenas em algumas ocasiões.

Durante as semanas de espera, que se transformaram em meses, obrigou o belga a

escrever para Sylvia com frequência, prometendo-lhe sempre um reencontro próximo,

passeou com ele por Paris e frequentou as amizades da namorada, sobretudo a livreira

Gertrude Allison e a jovem Marie Crapeau, com quem foi ao cinema várias vezes ver as

comédias dos irmãos Marx, de que os dois gostavam tanto que chegavam a chorar de rir.

Jacques apareceu no hipódromo, transformado em ponto de encontro das centenas de

espiões, de todas as bandeiras imagináveis, que pululavam pela cidade, no famoso Café Les

Deux Magots e noutros locais prediletos de uma boêmia parisiense espantosamente alheia

aos perigos que se entreviam no horizonte.

Enquanto isso, Ramón, na companhia de Caridad, viajou com o jovem Luis, recém-

chegado da Espanha, e com a reaparecida Lena Imbert até a Antuérpia, onde os jovens

embarcaram com destino à União Soviética para que Luis continuasse seus estudos e

crescesse como revolucionário na pátria do proletariado e entre os comunistas

espanhóis exilados. Visitaram várias vezes a irmã Montse, radicada em Paris com seu

recente marido Jacques Dudouyt, cuja única característica notável, de acordo com

Caridad, era sua qualidade como cozinheiro.



Procurando sinais dos novos tempos, Ramón e Caridad seguiram com interesse as

informações que chegavam de Moscou, onde o camarada Stalin protagonizava um novo

Congresso do Partido, no qual, com a sua coragem habitual, se atrevia a criticar os

excessos de alguns funcionários durante os expurgos e processos dos anos anteriores.

Conforme esperavam, a cabeça de Yezhov recebeu a maior parte das reprimendas e

auguraram-lhe um desenlace semelhante ao do seu antecessor, Iagoda. Mas o mais

importante para o país dos sovietes, naquele tempo de definições face às ameaças de

guerras imperialistas, era conseguir a perfeita unidade do povo em torno de um partido

monolítico, como aquele que emergiu de um congresso no qual o secretário-geral

destituiu mais de três quartos dos membros do Comitê Central eleito quatro anos antes,

substituindo-os por homens de incansável fé revolucionária. As exigências do presente

impunham-se, e o camarada Stalin preparava o país para a mais férrea resistência

ideológica.

Nessa altura, Ramón descobriu que sua relação com Caridad começava a adquirir um

novo semblante. O fato de agora ser ele quem estava no centro de uma missão cujas

proporções ela nem sequer vislumbrava na madrugada em que apareceu na serra de

Guadarrama colocava-o num nível a que a mãe não podia ascender. Sua tendência para

controlar destinos teve de vergar-se diante de poderes que a ultrapassavam. Talvez a

influência de Tom tivesse contribuído para aquela mudança, exigindo que a mulher se

mantivesse no lugar que agora ocupava numa relação triangular que tanto dependia do

equilíbrio das partes. Ver que Caridad deixava de ser uma presença opressiva aliviou-o e

contribuiu para que sua inatividade forçada não se complicasse com atritos

desnecessários.

Fiel à sua mobilidade trepidante, Tom partira para Nova York e para o México no

início de abril, pouco depois da entrada definitiva das tropas franquistas em Madri.

Quando regressou, no fim de julho, o agente trazia consigo uma mistura de satisfação e

preocupações pelo progresso de uma operação que ainda se movia em ritmo cauteloso.

Durante a semana que, por sugestão de Tom, foram passar em Aix-en-Provence, além de

percorrerem a rota de Cézanne e desfrutarem das sutilezas da comida provençal, que o

assessor adorava, Ramón e Caridad ficaram a par dos pormenores do mecanismo posto em

marcha. Por uma via paralela à sua, explicou-lhes Tom, o camarada Grigulievitch (Ramón

interrogou-se desde o início se aquele não seria o novo nome de George Mink)

estabeleceu-se no México e começou a trabalhar com a comunidade local, que,

eventualmente, levaria a cabo uma ação contra o Pato. Valendo-se de um enviado do

Comintern, começaram obtendo o apoio do Partido, descobrindo (sem grande surpresa)

que dois de seus líderes, Hernán Laborde e Valentín Campa, não se atreviam a juntar-se a

uma possível ação, levantando o argumento de considerarem Trotski um cadáver político

e de que qualquer ato violento contra ele poderia acabar dificultando as relações do

Partido com o presidente Cárdenas. Aquela hesitação dos dirigentes não impedira a

definição de outros dois objetivos: a possibilidade de encontrar um grupo de militantes

dispostos a efetuar uma ação armada contra o renegado e a preparação de uma campanha

massiva de rejeição à presença de Trotski no México, com que se procurava criar um

sentimento adverso, até mesmo agressivo, em relação ao exilado.



Enquanto isso, nos Estados Unidos, os colegas de Tom tinham conseguido infiltrar

vários jovens comunistas nas fileiras dos trotskistas com o objetivo de conseguir que

algum deles fosse enviado como guarda-costas para a toca do Pato. Esse homem, se

conseguisse ser colocado no interior da casa do renegado, teria a missão de dar

informações sobre seus movimentos e, de acordo com um dos planos previstos, facilitar

inclusive a entrada de um comando ou de um agente solitário encarregado de perpetrar

o atentado. Como o próprio Tom pudera verificar, a nova casa de Trotski era

praticamente inexpugnável. Às características do edifício (muros altos, portões

blindados, o rio que corria num dos lados e tornava quase impossível o acesso por esse

flanco), tinham acrescentado um sistema de vigilância composto por sete homens

armados, aos que se somavam os policiais mexicanos que protegiam a residência, e um

mecanismo elétrico que ativava luzes e disparava alarmes.

– Até termos esse homem lá dentro, a cozinheira que trabalha na casa do Pato vai nos

manter informados. É uma agente do Partido.

– E, nesses planos, onde entra Jacques? – Quis saber Ramón, que não se descobria

naquele tabuleiro mortal, desenhado em todos os seus pormenores, e onde a figura do

renegado parecia estar totalmente cercada, sem qualquer possibilidade de fuga.

– Todos têm o seu lugar. Jacques vai continuar a avançar, não se preocupe – disse o

assessor, bebendo de sua taça de vinho.

Tom, Caridad e Ramón ocupavam uma das mesas que os donos do restaurante,

aproveitando a estação estival, tinham colocado na calçada anexa à principal via da

cidade. Já tinham escolhido os pratos – Ramón, por pura coincidência, interessara-se por

uma receita de pato – e pedido um vinho leve e fresco que lhes despertava o apetite.

Assemelhavam-se a três amáveis burgueses em visita turística, e as maneiras de Caridad e de

Ramón à mesa, o chapéu panamá de Tom, os gostos gastronômicos mundanos de cada um

deles colocavam-nos na categoria de burgueses ilustrados, conhecedores dos prazeres

da vida que se compram com dinheiro.

– Quando me derem a ordem, vamos os três para o México – disse Tom, olhando para

Ramón. – O papel de Jacques Mornard nessa caçada depende de muitas coisas ainda

distantes. Mas seria crucial que Sylvia conseguisse colocá-lo na casa. Ainda não sabemos

se conseguiremos introduzir o espião norte-americano, de modo que a possibilidade de

Jacques estar perto poderia ser importante. E, se fosse necessário, se tudo que estamos

planejando falhasse ou não fosse seguro por uma razão ou por outra, então Jacques

entraria em ação.

– E por que não utilizam a cozinheira? – Perguntou Caridad. – Pode envenená-lo…

– Esse seria o último recurso. Stalin pediu uma ação ruidosa, um castigo exemplar.

– E o norte-americano não poderia fazê-lo? – Insistiu a mulher.

Tom olhou para ela e serviu-se de mais vinho.

– Em princípio, sim. Poderia ser um trotskista desencantado que brigou com o seu

líder… Mas e se falhar e for detido? Quem garantirá o silêncio desse homem? – Tom fez

uma pausa expectante, respondendo a si mesmo. – Esse é um risco que não podemos

correr… Nunca, em caso algum, a União Soviética e o camarada Stalin podem ser

envolvidos na ação. Está ouvindo, Ramón? – A voz do homem tinha quebrado seu ritmo



monótono e tornara-se enfática. – Por isso estamos trabalhando com o pessoal

mexicano, para que pareça uma coisa de política e de disputas locais. Os mexicanos não

terão qualquer informação sobre a ligação de Grigulievitch comigo e muito menos sobre

minha ligação com Moscou. Estamos cogitando que algum dos nossos homens, presumível

republicano espanhol que os conheceu na guerra, ajude Grigulievitch e os controle a

partir do interior. Se eles fizerem bem as coisas, muito bem, o trabalho estará cumprido e

nós teremos tido umas férias nos trópicos.

– A cidade do México não é assim tão tropical – Caridad atreveu-se a retificá-lo, e

Tom riu ruidosamente.

– Querida, os trópicos são qualquer lugar onde não seja preciso passar metade do ano

morrendo de frio, pisando na merda da neve.

Paris parecia prestes a derreter debaixo do sol e do medo. As temperaturas bélicas,

incrivelmente altas durante aquele quente agosto, desfizeram finalmente as displicências

dos políticos e deram lugar a uma preocupação nervosa pela crescente agressividade dos

discursos nazis, que já tinham provocado a mobilização do exército e dos reservistas.

Circulavam notícias alarmantes de grandes concentrações de tropas na Alemanha e

discutia-se sobre quais podiam ser os próximos objetivos de um império agressivo que já

tinha engolido a Áustria e parte da Tchecoslováquia e dispunha agora de um aliado

esgotado mas fiel ao sul dos Pireneus. Depois de muitas dilações e ilusões, a iminência da

guerra instalava-se no medo dos parisienses.

Tom tinha desaparecido novamente, sem comunicar qual era o seu destino. Ramón,

utilizando Jacques Mornard com mais frequência, vagueou insistentemente pelo mundo

que partilhara com Sylvia, porque encontrou nos círculos trotskistas níveis de alarme

que rondavam a histeria. Do México, o exilado lançara-se numa campanha de advertência

sobre a proximidade de uma conflagração militar e, cada vez que o fazia, voltava a

expressar seu receio pela debilidade defensiva soviética em consequência dos expurgos a

que fora submetido o Exército Vermelho durante os dois anos anteriores. Jacques

Mornard, sempre alheio às paixões políticas, ouvia aqueles argumentos e não podia deixar

de ver neles uma incitação oculta aos inimigos da União Soviética para aproveitarem

aquela conjuntura em que tanto insistia o renegado.

Na manhã de 23 de agosto, quando uma Caridad desfigurada e nervosa, como que

devolvida aos dias turvos do passado, chegou ao apartamento de Jacques, o jovem, que

bebia a caneca de café com que tentava limpar os efeitos do champanhe consumido na

noite anterior, adivinhou a gravidade dos acontecimentos que a mulher lhe revelaria

imediatamente e que, de tanta comoção, acabariam por acordá-lo.

– A União Soviética e os nazis assinaram um pacto – sussurrou Caridad em espanhol, e,

embora o jovem não compreendesse o que significavam aquelas palavras, a que loucura se

referiam, sentiu que era Ramón quem, já totalmente lúcido, ouvia a sua mãe. – Estão

anunciando em todas as emissoras. Os jornais vão publicar novas edições à tarde.

Assinaram-no Molotov e Ribbentrop. Um pacto de amizade e de não agressão. Mas que



porra está acontecendo?

Ramón tentou processar a informação, mas sentia que alguma coisa lhe escapava. O

camarada Stalin pactuava com Hitler? Tinha acontecido o que o Pato previra?

– O que mais dizem, Caridad? O que mais dizem? – gritou, de pé diante da mulher.

– É isso que dizem, collons! Um pacto com os fascistas!

Ramón esperou alguns segundos, como se precisasse que o abalo se dissipasse por entre

as razões que começou a perseguir desesperadamente, como aqueles porcos que

procuravam trufas no Dax da sua adolescência, e agarrou-se ao poste mais sólido que

tinha à mão:

– Stalin sabe o que faz, sempre soube. Não se precipite. Se assinou um pacto com Hitler

é porque tem razões para isso. Por algum motivo terá sido …

– Na Concorde e em Rivoli queimaram bandeiras soviéticas. Muita gente diz que vai

sair do Partido, que se sente traída… – Disse Caridad, remexendo mais na ferida.

– Esses veados desses franceses não podem falar de traição, porra! Ribbentrop estava

se entendo com eles aqui em Paris enquanto Franco massacrava os republicanos.

Caridad deixou-se cair no sofá, sem forças para rebater ou apoiar as palavras de

Ramón, o qual, apesar da convicção que acabava de expressar, não conseguia superar a

vertigem que o dominava. Onde diabos estaria Tom? Por que não aparecia com seus

argumentos? Como podia ter desaparecido justamente agora, quando mais precisavam

dele?

– E quando caralho chega o Tom? – Acabou por gritar, sem ter plena consciência de

até que ponto ficara dependente das ideias e das palavras do seu mentor.

Durante anos, Ramón recordaria aquele dia amargo. Rompidos todos os esquemas que

sustentavam suas crenças, enfrentava o inconcebível, porque se concretizara a

aproximação entre Stalin e Hitler que Trotski anunciara durante anos. Tal como ficaria

sabendo dali a alguns meses, a desilusão foi tão dolorosa que vários comunistas espanhóis,

presos nas cadeias franquistas, se suicidaram de vergonha e desencanto ao tomarem

conhecimento do acordo: aquela era a última derrota que podiam sofrer suas

convicções.

No dia seguinte, quando um Ramón cheio de dúvidas, com o rádio ligado e rodeado de

jornais, abriu a porta certo de que daria novamente de cara com Caridad, o rosto

sorridente com que deparou teve o efeito imediato de lhe devolver a tranquilidade

perdida durante um dia e meio.

– Uma jogada de mestre – disse Tom, batendo no ombro de Ramón quando passou ao

seu lado. – Uma jogada incrível…

– Estava em Moscou? – Perguntou, ainda dominado pela ansiedade.

– Faz um café? – O recém-chegado varreu com a mão os jornais que ocupavam o sofá,

sem pôr uma ênfase particular nesse gesto; limitava-se a limpar um local que tinha lixo

acumulado, de modo a poder acomodar-se melhor, com um suspiro, como se estivesse muito

cansado. – Estou sem dormir há quase dois dias – comentou, e Ramón compreendeu a

indireta. Foi até a cozinha para fazer o café e de lá ouviu Tom perguntar: – Diga-me a

verdade, o que pensou? Fica entre nós.

Ramón percebeu que, apesar do calor, suas mãos ficaram frias.



– Que Stalin sabe o que faz.

– Sério? Pois te felicito, porque o camarada Stalin nunca fez uma coisa com tanta

certeza. Tem mesmo consciência das dúvidas dos comunistas europeus.

– Eu sou um comunista espanhol – precisou ele, ouvindo a gargalhada de Tom.

– Sim, claro, e com certeza se lembra de que há um ano as democracias europeias

aceitaram caladinhas que Hitler comesse um pedaço da Tchecoslováquia. E agora não

querem que Stalin proteja a União Soviética?

Ramón apareceu com o café, servido em duas grandes xícaras, e quase com pressa Tom

começou a beber o seu.

– Ouça-me bem, rapaz, porque você precisa entender o que aconteceu e por que

aconteceu. O camarada Stalin precisa de tempo para reorganizar o Exército Vermelho.

Entre espiões, traidores e renegados, foi necessário expurgar 36 mil oficiais do exército e

4 mil da marinha. Não teve outro remédio senão fuzilar treze dos quinze comandantes de

tropa, afastar mais de sessenta por cento das chefias. E sabe por quê? Porque Stalin é

grande. Aprendeu a lição e não podia permitir que nos acontecesse o mesmo que com

vocês na Espanha… Agora, diga-me, acha que assim se pode lutar contra o exército

alemão?

Ramón provou seu café. Uma ponta de lógica começava a romper a densidade das

dúvidas. Tom inclinou-se para ele e continuou:

– Stalin não pode permitir que a Alemanha invada a Polônia e chegue até a fronteira

soviética. Primeiro, está em jogo o fator moral: isso seria como entregar-lhes uma parte

de nós. E, depois, está o fator militar: da Polônia, os fascistas estariam a um passo de Kiev,

Minsk e Leningrado.

– E o que garante o pacto?

– Para começar, que a Polônia oriental será nossa. É a melhor maneira de mantê-los

afastados de Kiev e Leningrado. Com os alemães a essa distância e com um pouco de tempo

para preparar melhor o Exército Vermelho, talvez nunca se decidam por atacar a União

Soviética. É isso que Stalin procura garantir com esse pacto. Está começando a

entender? – Ramón assentiu, e ele, reclinando-se, continuou: – As contas são claras. O

exército alemão tem oitenta divisões. Bastam para se lançarem contra o Ocidente ou

contra a União Soviética, mas não contra as duas frentes ao mesmo tempo. Hitler sabe e

foi por isso que aceitou assinar. Mas esse papel não significa nada, não quer dizer que

renunciemos a nada. Encare-o como uma solução tática, porque tem um único fim: ganhar

tempo e espaço.

– Compreendo – disse Ramón, sentindo as tensões diminuírem. – De qualquer forma…

– Começou, mas Tom interrompeu-o.

– Alegra-me que tenha entendido, porque terá de aceitar muitas coisas que outros

podem achar estranhas. A guerra está logo ali na esquina e, quando começar, teremos de

tomar decisões muito graves e choverão sobre nós acusações terríveis. Mas lembre-se de

que a União Soviética tem o direito e o dever de se defender, mesmo que seja à custa da

Polônia ou de quem quer que seja… Felizmente temos o camarada Stalin, e ele vê mais

longe que todos os políticos burgueses… Tão longe que ordenou que você se ponha em

marcha.



Ramón sentiu um abalo. Uma reviravolta imprevista da conversa que, de repente, o

incluía numa manobra política gigantesca apagou os últimos vestígios de dúvida e encheu-

o de orgulho.

– Já deu a ordem?

– Começamos a aproximar-nos… Tudo depende do que acontecer nos próximos meses.

Se os alemães arrasarem a Europa, colocamo-nos em movimento. Não podemos correr o

risco de o Pato continuar vivo. Os alemães podem usá-lo como líder de uma

contrarrevolução. E ele está tão desesperado pelo poder, tão cheio de ódio pela União

Soviética, que não hesitará um segundo em prestar-se a ser o fantoche de Hitler numa

agressão contra nós.

– E o que fazemos?

Tom remexeu no bolso da camisa e tirou um passaporte.

– Não podemos arriscar que um fechamento de fronteiras te apanhe aqui… Você vai

para Nova York… Jacques Mornard vai embora porque a guerra vai começar e ele não

está disposto a lutar pelos outros. Comprou esse passaporte canadense por 3 mil dólares

e vai visitar Sylvia antes de partir para o México, onde tem um trabalho como agente de

um comerciante, um tal de Peter Lubeck, importador de matérias-primas…

– Nesse caso, volto a ser Jacques Mornard?

– Em tempo integral, embora com dois nomes. De acordo com este passaporte, você é

Frank Jacson… E não se preocupe, Caridad e eu vamos estar sempre por perto.

Ramón observou o passaporte onde, sob a fotografia do seu rosto, leu seu novo nome,

e sentiu-se feliz por saber que se aproximava da frente de um combate que podia decidir o

futuro da revolução socialista. Quando ergueu os olhos do passaporte, viu que Tom tinha

adormecido, com a cabeça caída sobre o ombro. Da boca dele começou a ecoar um

ressonar profundo. Deixou-o recuperar as forças. Para eles, a guerra estava prestes a

começar.

Nos dias dilacerados pela dúvida que se sucederiam, e nos anos dificílimos que se seguiram,

Ramón Mercader dedicou muitas horas a evocar a vida de Jacques Mornard e descobriu

que sentia por ele doses semelhantes de admiração e pena. O que Jacques fez daquela vez,

por exemplo, foi um ato mecânico, uma decisão que, nesse momento, pareceu ser a única

possível tratando-se de alguém como ele: assim que desembarcou em Nova York, meteu-se

num táxi e foi ver Sylvia. Nem sequer considerou a hipótese de tirar dois dias para

apreciar a cidade sem ter de arrastar o peso morto daquela incômoda mulher.

Definitivamente, Jacques era um pouco tonto e obedecia demasiado ao puritanismo de

Ramón e às ordens de Tom, pensaria ele ao ter condições de avaliá-lo com um

distanciamento crítico e de ver outras alternativas para atos como aquele.

Quando abriu a porta e o viu, Sylvia quase desmaiou. Apesar das cartas em que ele lhe

confirmava seu amor, sua promessa de casamento e a proximidade do reencontro, aquela

mulher, ofuscada como estava e estaria inclusive até o instante em que seria brutalmente

expulsa de seu sonho, tremeu todos os dias que durou a separação, receando que aquele



presente do céu se evaporasse e a devolvesse à sua solidão de uma trintona feia e sem

expectativas. Durante aqueles meses de distância, tinha sofrido cada instante, pensando

que Jacques podia se apaixonar por outra mulher, ou que não se adaptaria à sua vida de

sempre, tão cheia de reuniões e de trabalhos políticos, ou que Jacques era demasiado

homem para tão pouca mulher… Agora, a felicidade de tê-lo à sua frente a fez chorar,

enquanto o beijava como se quisesse torná-lo definitivamente real com o calor de seus

lábios.

– Meu amor, meu amor, meu amor – repetia como que possuída, começando a arrastar

Jacques para o quarto do pequeno apartamento do Brooklyn.

Naquela noite, saciados seus apetites, Sylvia soube finalmente que seu amante se

convertera num desertor. Ele explicou-lhe que a sua firme decisão de não se alistar no

exército o levara a arranjar um passaporte no mercado negro, graças ao qual pôde sair

da França. A generosidade da mãe fornecera-lhe o dinheiro para a compra do passaporte

(ficaram caríssimos por causa da guerra, disse), para a viagem e para trazer mais alguns

milhares de dólares com que poderiam viver em Nova York até aparecer alguma coisa

economicamente satisfatória. Perante a decisão de seu homem, que vinha procurá-la

depois de tomar uma decisão extrema, Sylvia sentiu-se atordoada de felicidade.

Jacques insistiu que fossem jantar fora. Ela propôs-lhe um restaurante próximo,

enquanto já planejava os passeios que fariam para familiarizar seu amante com Nova York.

Na banca de revistas, o vendedor preparava-se para fechar as persianas e Jacques

apressou-se em comprar um dos jornais da tarde. Assim que chegou à banca, o cabeçalho

repetido em todos os vespertinos prendeu-se à sua retina: naquela madrugada, a

Alemanha invadira a Polônia.

Com vários jornais nas mãos, entraram no modesto restaurante, mobilado com mesas

de fórmica, instalaram-se e comentaram que aquela ação significaria, sem dúvida, o início

da guerra. As reações britânica e francesa à invasão alemã exibiam um tom que só podia

levar a uma declaração de guerra e especulava-se se os Estados Unidos também se uniriam

a elas. Enquanto lia, Jacques compreendeu que, mais uma vez, Tom analisara com

perspicácia a estratégia soviética, e soube que estava agora alguns passos mais perto do

cumprimento da sua missão.

Sylvia acabou por se revelar uma excelente guia da cidade. Devido ao seu trabalho

político e às ações comunitárias, conhecia cada palmo da metrópole. Jacques pôde ver

com seus próprios olhos a convivência, num espaço limitado, do esplendor rutilante e da

pobreza mesquinha sobre os quais se apoiava aquele espelho do capitalismo. Com Tom

ainda na Europa, dedicou todo o seu tempo a Sylvia e sentiu-se orgulhoso por conseguir

satisfazer as necessidades daquela sempre esfomeada mulher.

Tal como tinham combinado, a partir de 25 de setembro Jacques compareceu, em dias

alternados, num bar da Broadway onde, a dada altura, Tom o encontraria para lhe

entregar as novas instruções. O pretexto dado a Sylvia foi a necessidade de procurar um

antigo colega de estudos, radicado há anos na cidade e com relações suficientes para lhe

arranjar um bom trabalho.

Na tarde de 1

o

 de outubro, quando viu entrar Andrew Roberts, vestido com



elegância deslumbrante e exibindo maneiras sofisticadas, Ramón sentiu uma onda de

inveja. Quantas peles conseguia usar aquele homem? Das histórias que lhe contara,

quantas seriam verdadeiras? Além de sua fidelidade à causa, que parte visível dele era

real? Agora parecia um ator daqueles filmes de fanfarrões de Chicago que tanto

agradavam aos norte-americanos. Até o seu riso se adequava ao aspecto de gangster

cinematográfico.

– Muito trabalho? – Perguntou em inglês, ao sentar-se ao lado de Jacques.

– Diria que demasiado, mister Roberts. Aquela mulher quer sempre mais.

– Use sua fúria espanhola. Se fosse sueco, estava lascado – e riu sonoramente,

enquanto se dirigia ao barman: – O mesmo de sempre, Jimmy. E para o meu amigo também.

– E Caridad? – Perguntou Jacques, escondendo sua surpresa pela familiaridade com

que Roberts tratava o barman.

– Por ora, esqueça-a. Quero você o tempo todo vivendo e pensando como Jacques

Mornard.

– Por que demorou tanto?

– Com a guerra tudo se complicou. Tive de arranjar um novo passaporte, não podia

sair como polaco.

– E o que sabe do México?

– Está tudo em marcha. Preciso que chegue lá dentro de duas semanas.

– Para fazer alguma coisa?

– Precisa se familiarizar com o terreno. Desde que o Exército Vermelho entrou na

Polônia, as coisas estão correndo como o camarada Stalin previu. Pressinto que a ordem

está por chegar.

Mister Roberts recebeu a vodka gelada e, antes de o barman colocar o copinho à

frente de Jacques, ele já lhe devolvia o seu, vazio.

– Hoje está com sede, mister Roberts – disse Jimmy, enchendo o copo e afastando-se.

– Dentro de alguns dias, a Europa vai se transformar num inferno – suspirou Roberts.

– Levo Sylvia?

– Por ora, é preferível deixá-la aqui. Tem um emprego no México, numa empresa

importadora. Seu amigo belga colocou-o em contato com o senhor Lubeck, que precisa de

alguém que fale várias línguas e mereça mais confiança que um mexicano. É um trabalho

fácil e bem remunerado… Precisaremos de Sylvia no México depois, quando o terreno

estiver dominado.

– E o espião norte-americano?

O barman regressou com outra vodka e Roberts mostrou-lhe seu sorriso de homem

duro e de sucesso.

– Nada, ainda. Mas assim é melhor. Se chegasse agora, seria cedo demais. Grigulievitch

está vendo o caso mal parado com os mexicanos. Cada um quer fazer as coisas à sua

maneira e para amanhã.

Jacques provou sua vodka e Roberts esvaziou a dele.

– A partir de agora você é Jacson para todos os assuntos legais; para Sylvia e para as

pessoas que conhecer através dela, é Jacques. Tome cuidado com como fala. A ideia é ir

melhorando pouco a pouco seu espanhol.



O barman retirou o copo vazio e devolveu-o cheio. Roberts sorriu-lhe. Lentamente,

Jacques acabou de beber a sua vodka.

– Parece preocupado, rapaz – disse Roberts.

– Às vezes tenho medo de que tudo isto – Jacques Mornard abriu as mãos, abarcando

o bar e a cidade – seja só por vontade. Estou há dois anos me preparando para algo que

talvez nunca faça. Deixei meus companheiros na Espanha, não tenho um único amigo,

transformei-me em outra pessoa e tudo isso pode ter sido em vão.

Mister Roberts deixou-o terminar e manteve-se alguns instantes em silêncio.

– Esse trabalho é assim, rapaz. Atiram-se muitas linhas, mesmo que o peixe seja um só.

Cada um de nós é uma linha. Alguma terá a possibilidade de agarrar o peixe e as outras

voltarão sem nada, mas terão cumprido sua função dentro da água. É crucial que consiga

se aproximar do Pato. Tudo o que soubermos acerca do funcionamento daquela casa vai

ajudar bastante. Mas, enquanto isso, continuará sendo uma linha com um anzol na ponta.

E garanto-lhe que há de ser aquela que mais perto ficará do peixe, e com a melhor isca.

No momento decisivo, talvez não fique com a glória por inteiro, mas terá feito o seu

trabalho de forma disciplinada e silenciosa e, embora ninguém venha a saber que esteve

tão perto da grande responsabilidade, os homens do futuro terão um mundo mais seguro

e melhor graças a pessoas como você.

– Agradeço o consolo. Ultimamente você está gostando de falar como Caridad.

– Não é um consolo nem um discurso, é uma verdade. De modo que vá para o México e

se prepare… Lembre-se de que, desde a primeira vez que te vi em Barcelona, tive um

pressentimento muito forte a seu respeito e não sou dos que se enganam com facilidade.

Por isso chegamos até aqui. Dos que estão no México, sabe quantos deles sabem da minha

existência? Nenhum. E nunca saberão. Se forem eles os encarregados de tirar o Pato do

caminho, ninguém ficará sabendo que existiu um tal de Roberts, não, um tal de Tom, bah,

não, pois era Grigoriev, ou seria Kotov? Enfim, deve ter havido um homem que os colocou

perante a história. Quem foi?… Eu sou um soldado que luta nas trevas e só desejo cumprir

meu dever. – Mister Roberts tirou algumas notas e prendeu-as com o copo. – Vamos, na

esquina estão passando o último filme dos irmãos Marx.

Jacques sorriu e olhou para seu mentor.

– Sinto muito, mister Roberts, fiquei de ir jantar com a minha namorada. Espero vê-lo

em breve. Obrigado pela bebida.

– De nada, mister Jacson. Boa sorte com a sua namorada e com o seu trabalho.

Os homens apertaram as mãos e Roberts viu Jacques afastar-se em direção à saída.

Nesse momento, voltou ao seu banco e apoiou os cotovelos no balcão.

– Jimmy, acho que meu copo está vazio.

Colocou a assinatura de Jacques Mornard e dobrou cuidadosamente a folha. Ao tentar

enfiá-la no envelope com o timbre do Hotel Montejo, Ramón teve novamente a certeza

de que os fabricantes de folhas e envelopes para correspondência deviam chegar a um

acordo: ou cortavam alguns milímetros das folhas ou acrescentavam alguns aos



envelopes. Nada o incomodava tanto como estragar sem necessidade uma coisa que

desejava que fosse impoluta. Por isso enfiou com muito cuidado a folha no envelope. Com

a língua molhou a cola e fechou-o, pressionando-o com a base do abajur para uma adesão

perfeita.

Acabou de se vestir e, antes de colocar o chapéu, escreveu seu nome debaixo do timbre

do hotel e, no meio do envelope, o endereço de Sylvia Ageloff. Desceu, entregou a carta

na recepção e dirigiu-se ao Paseo de la Reforma. No meio do burburinho habitual,

encaminhou-se pela calçada à procura da garagem onde costumava estacionar o Buick

reluzente e olhou com indiferença para a nativa que, na esquina, vendia tortillas

aquecidas num comal de pedra. O cheiro adocicado da farinha de milho acompanhou-o

até chegar ao carro, preto e brilhante. Sem olhar para o mapa da cidade, rumou a

Coyoacán.

Há uma semana que Jacques Mornard, com o passaporte em nome do cidadão

canadense Frank Jacson (por que não Jackson? quem diabos deixara cair aquele k que o

obrigava a dar explicações?) chegara à Cidade do México e quase não tinha tido tempo

para se aborrecer. Além das várias cartas escritas a Sylvia, começara a preparar a logística

indispensável ao bom andamento de sua missão e ao suporte de seu personagem. Depois de

comprar o carro, de segunda mão mas em perfeito estado, conseguira uma caixa postal num

edifício de escritórios da rua Bucareli, dando ao encarregado a justificativa de que,

enquanto procurava um refúgio, precisava receber correspondência num lugar que não

fosse o hotel. Além disso, tinha passeado por escritórios, restaurantes e lojas do centro,

praticando seu castelhano afrancesado e dedicara horas a ler os jornais de maior

circulação, tentando ficar a par das peripécias da política local, até ter uma opinião

aproximada da forma como, chegado o momento e na presença de diferentes

interlocutores, devia falar de cada assunto. Tinha verificado que, como era de costume,

enquanto os partidos de direita definiam seus objetivos com bastante clareza, os de

esquerda andavam metidos nas mais dilacerantes controvérsias. Por fim, voltara a

estudar os mapas do México que acabara de comprar (rasgara antes de partir os que

tinha em Paris, para evitar que Sylvia pudesse vê-los em suas malas) e recuperou a imagem

da cidade, dando agora rosto a algumas de suas ruas, praças e parques.

Apesar da ausência crônica de indicações, guiou sem se enganar uma única vez até o

cruzamento das ruas Londres e Allende, em Coyoacán. Parou o carro e trancou-o.

Protegendo-se do sol com os óculos escuros de aros dourados comprados em Nova York,

observou a Casa Azul, propriedade de Diego Rivera e Frida Kahlo, onde o exilado tinha

vivido mais de dois anos. Era uma casa rodeada por muros altos, pintados de cores

berrantes, e observou que numa das paredes laterais ainda se notava a diferente textura

dos quadrados onde devem ter existido janelas, entaipadas muito depois de os muros

terem sido erigidos: uma marca do medo. Fumando um cigarro, afastou-se à procura da rua

Morelos, para acessar a avenida Viena, na realidade uma ruela pedregosa, paralela ao

leito do moribundo rio Churubusco. Dois quarteirões antes de chegar à fortaleza,

aproximou-se de uma lojinha e pediu um refrigerante a um empregado desdentado e

remelento. Sem qualquer recato, limpou o gargalo da garrafa antes de beber. A casa, ocre

e amuralhada, dominava o quarteirão onde se erguia. As torres de vigilância, empinadas



sobre os muros altos, proporcionavam uma visão privilegiada aos homens que, nesse

instante, conversavam animadamente e, de vez em quando, olhavam para o interior da

casa, como se esperassem alguma coisa. Na esquina tinham construído uma casinhola de

madeira diante do qual se via um policial, e descobriu outros dois homens fardados que

vagueavam diante do portão de placas de aço por onde deviam entrar os carros. Uma

porta menor, à direita, servia para dar passagem aos visitantes e moradores. O ambiente

dos arredores exalava uma pobreza secular e veio-lhe à mente a imagem de um castelo

medieval rodeado das barracas de seus servos.

Após beber apenas meio refrigerante, avançou para a casa fortificada. Tentou fixar

cada pormenor, cada árvore e cada pedra metida na terra da denominada avenida. Sem

parar, com o chapéu na cabeça e usando os óculos, passou diante da toca do Pato. Se na

Casa Azul descobrira marcas do medo, tinha agora ao seu lado um monumento à angústia.

O homem que se enclausurara atrás daqueles muros estava convencido de que sua vida

tinha sido marcada por uma cruz indelével e devia saber que, chegado o momento, nem o

aço, nem as pedras, nem a vigilância poderiam salvá-lo, porque era um condenado pela

história.

Enquanto dobrava a esquina e descobria outros dois policiais naquele setor do muro,

ouviu um chiar metálico e reduziu o passo, olhando por cima do ombro. O portão abria-se

e um carro – um Dodge, reconheceu de imediato – apareceu na rua pedregosa. Um homem

louro e corpulento ia ao volante e outro, de olhar duro, com uma espingarda virada

para cima entre as pernas, ocupava o lugar do copiloto. De uma torre chegou uma voz

que, em inglês, avisava que a rua estava livre e, assim que o Dodge chegou à rua, o portão

começou a fechar-se. Jacques deu dois passos na direção do edifício mais próximo e,

violando uma regra elementar, voltou-se para observar a passagem do carro. Através das

janelas traseiras, viu uma mulher de cabelo claro, que se encaixou na imagem já estudada

de Natália Ivanovna Sedova e, atrás do condutor, apenas a alguns metros de suas mãos,

deparou com a cabeça grisalha e o rosto afilado e alongado pela barbicha do Grande

Traidor. O carro ganhou velocidade, levantou o pó da rua e rumou em direção à saída da

cidade. Jacques retomou a marcha, recuperando a cadência do passo de um homem

despreocupado, sem grande interesse pelo que o rodeava.

Já no seu Buick, na estrada que o levava à cidade, Jacques Mornard tentou imaginar

como se sentiria se alguma vez se encontrasse com aquele homem mal que já chegara tão

perto da glória revolucionária e agora sobrevivia, justamente execrado, condenado

pelas infinitas traições que cometera devido à sua sede de protagonismo e duplicidade

intrínseca. Se chegasse a ficar frente a frente com ele, seria capaz de se controlar e de

não se atirar ao pescoço daquele réptil que tinha encorajado os quinta-colunas do Poum

e que agora denunciava a presumível debilidade militar soviética? Como uma erupção,

Ramón Mercader brotou pelos poros de Jacques Mornard. Nesse momento, desejou com

todas as suas forças que a vida lhe oferecesse a grande oportunidade de ser o braço

impiedoso do ódio mais sagrado e justo. Estava disposto a pagar o preço que fosse

necessário, silenciosamente, sem aspirar a nada. E teve a certeza de que estava pronto

para cumprir o mandato da história.



Tom e Caridad eram um casal de marselheses com posses, mas não ricos, que tinham

decidido distanciar-se dos acontecimentos europeus e esperar pela evolução de uma

guerra que os fascistas, de um momento para outro, fariam chegar até a França. A vida no

México era suficientemente barata para que suas finanças resistissem (fazendo um ou

outro negócio com um irmão de Tom radicado em Nova York) e, enquanto não

encontravam uma casa apropriada, viviam nos apartamentos de Shirley Court, na rua

Sullivan, por acaso muito perto do Hotel Montejo. Falavam perfeitamente o espanhol,

mas eram reservados, pouco dados à vida social, embora amantes das excursões, que

podiam prolongar-se por vários dias.

Foi no início de novembro que Frank Jacson atendeu o telefonema de seu velho amigo

Tom, convidando-o a visitá-lo em Shirley Court. Ao chegar a hora combinada, Caridad

esperava por ele no pequeno vestíbulo do apartamento. Lá dentro, sentado à mesa da

sala de jantar, Tom revia uns papéis quando Jacson entrou. O assessor vestia-se

informalmente, com uma jaqueta jeans, um lenço ao pescoço e botas rústicas. Até o sorriso

com que recebeu o jovem era diferente daquele que, há um mês, iluminava o rosto do

homem que nessa altura se dizia chamar mister Roberts.

– Amigo Jacson! – Exclamou, levantando-se e indicando-lhe as poltronas da sala. –

Que tal esta cidade?

Jacques instalou-se e viu que Caridad desaparecia atrás de uma divisória onde

calculou que estivesse a cozinha.

– O café é asqueroso.

– Já estamos arranjando isso, não é verdade, ma chérie? – Caridad disse “É claro”, sem

sair da cozinha, e Tom acrescentou: – Café cubano, você vai ver.

– Alguma novidade? – Quis saber Jacques, tirando os cigarros.

– Está tudo avançando, o cerco começa a ganhar forma.

– O que devo fazer enquanto isso?

– O mesmo: conhecer a cidade e, se possível, entender um pouco como pensam os

mexicanos. Mantenha Sylvia mais algumas semanas em Nova York. Diga-lhe que está com

muito trabalho montando o escritório, porque seu chefe vai sair do México dentro de

algumas semanas.

Caridad entrou com a bandeja e os pequenos recipientes, que cheiravam a café de

verdade. Os homens pegaram suas xícaras e Caridad sentou-se, para também beber a sua. A

fumaça dos cigarros criou uma nuvem no aposento. O silêncio de Caridad avisou Jacques

que alguma coisa acontecia e ele não teve de esperar muito para saber.

– Ramón – disse Tom, fazendo uma pausa – por que você se obstina em me desobedecer?

Surpreendido com a pergunta e por ouvir seu nome, Ramón procurou na memória a

possível indisciplina e imediatamente a encontrou.

– Queria ter uma primeira impressão do terreno.

– Nem impressão nem o raio que o parta! – Gritou Tom e até Caridad se sobressaltou

na cadeira. – Yob tvoyu mat’! Você faz o que eu lhe digo e só o que eu lhe digo! Suka!! É a

segunda vez que você sai do caminho e vai ser a última. Se tentar fazer novamente o que

lhe apetece, sua história acaba aqui e, para lhe dizer a verdade, rapaz, nesta altura não

queria estar em nenhuma das suas peles.



Ramón estava envergonhado e confuso. Quem poderia ter denunciado sua presença

em Coyoacán? O comerciante desdentado que lhe vendera o refrigerante? O homem das

muletas que dormitava na rua? Fosse quem fosse, Tom parecia ter olhos em toda a parte.

– Foi um erro – admitiu.

– Rapaz, eu espero erros de qualquer um. Vou ter de viver com os disparates daquele

bando de mexicanos doidos que estamos formando; com os erros daqueles imbecis do

Comintern que se julgam os donos da revolução e não passam de vedetes que podemos

deixar de bunda de fora, é só soprar. Mas não dos meus homens… Enfia esta merda na

cabeça de uma vez por todas: você não pensa, só obedece; você não age, só executa; você

não decide, só cumpre; você será a minha mão no pescoço daquele filho da puta e a minha

voz vai ser a do camarada Stalin, e Stalin pensa por todos nós… Bliat’!

– Não voltará a acontecer, prometo.

O assessor olhou para ele, longa e intensamente, e o seu rosto começou a distender-

se.

– O que achou do café? – Perguntou então, com sua voz mais amável e até sorrindo.

A partir daquela tarde, Jacques Mornard sentiu como nunca a densidade viscosa dos

dias de passividade. Era como se tivesse nas mãos um bilhete de loteria cujo sorteio se

adiava e, com ele, a qualidade do seu futuro. Faltava-lhe concentração para ler qualquer

coisa que não fossem jornais, sua personalidade mantinha-o afastado de bares e bordéis, e

ele optou por dormir a maior quantidade de horas possível. Chegou até a desejar que o

mandassem trazer Sylvia. Assim, pelo menos, teria alguma coisa com que se preocupar,

alguém com quem podia pôr o cérebro de Jacques Mornard para funcionar e até mesmo um

medíocre mas seguro desafogo de seus diminutos desejos sexuais. Na companhia de Tom e

Caridad, fez excursões às pirâmides de Teotihuacán, ao lago Xochimilco e à cidade de

Puebla, que tanto lhe lembrou algumas aldeias espanholas, com mais igrejas do que escolas;

foi com Tom algumas vezes para a zona de San Ángel praticar tiro com pistola e suas

habilidades com armas brancas. Uma noite por semana, também acompanhados por

Caridad, iam comer juntos em algum restaurante do centro, onde Tom devorava com

prazer os pratos carregados daquelas pimentas capazes de arrancar lágrimas de Ramón e

Caridad. Falavam da guerra – o exército soviético tinha se lançado naquela que deveria

ser uma expedição fulminante contra a Finlândia –, dos avanços do grupo de

Grigulievitch, da escalada da campanha orquestrada por Vittorio Vidali, o homem do

Comintern, contra a presença do renegado no México, e dos expurgos do Partido

Comunista mexicano que teriam início em breve. Fiel ao seu papel, Ramón Mercader falava

e comportava-se como Jacques Mornard, mas os acontecimentos pareciam mover-se em

câmera lenta e a ansiedade ia se apoderando do encoberto mas palpitante Ramón.

Quando estava sozinho, sem a obrigação de parecer um playboy esbanjador e divertido, o

jovem ocupava muitas de suas noites indo aos cinemas, onde estreavam westerns, e

voltando a ver os filmes de seus adorados irmãos Marx. As boutades de Groucho, que

gostava de repetir ao espelho, continuavam a parecer-lhe o cúmulo do engenho verbal

que ele nunca tivera e que tanto admirava em quem o possuía.

Quando, em meados de dezembro, Tom lhe disse que já era hora de mandar vir Sylvia,

Ramón Mercader soube que alguma coisa, finalmente, começara a se mover. O sorteio



poderia realizar-se a qualquer momento, e o aroma do perigo limpou sua mente das brumas

da inatividade forçada. A caça ao Pato tinha começado.
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A Casa dos Sindicatos de Moscou é uma obra-prima da arquitetura russa do século XIX. O

arquiteto Kazakov transformara o edifício do século XVIII num clube para a aristocracia

moscovita e em seu luxuoso Salão de Colunas tinham bailado, entre muitos outros,

Puchkin, Lermontov e Tolstoi e interpretado sua música Tchaikovski, Rimski-Korsakov,

Liszt e Rachmaninov. Depois da revolução, a sala, de excelente acústica, foi utilizada para

reuniões do Partido e conferências de divulgação: ali se ouviu a voz de Lenin dezenas de

vezes, ali foi feito o velório de onde sairiam os restos mortais do líder para o mausoléu

da Praça Vermelha. Mas Liev Davidovitch estava convencido de que o recinto ia ficar

para a posteridade por ter albergado as farsas judiciais mais grotescas do século. E, em 2

de março daquele já nefasto ano de 1938, quando voltaram a abrir-se as portas do Salão

de Colunas, ele sabia também que a morte regressava ao edifício histórico, disposta a

fazer outra colheita.

Desde que começaram a chorar o destino do filho Liova, Natália e Liev Davidovitch

tinham aprendido da forma mais dolorosa o que significava abrigar uma última esperança,

porque se agarraram a uma: a vida de Serioja. Embora não tivessem notícias do jovem havia

meses, o fato de não saberem que estava morto permitiu-lhes abraçar a improvável mas

ainda concebível esperança de que continuava com vida. A outra esperança que tinham

era Sieva. Além deles, o menino era o único membro da família que vivia fora da União

Soviética, e tinham suplicado a Jeanne que viesse com ele para o México, nem que fosse

por uns meses, e os ajudassem, com a sua presença, a atenuar a dor da perda sofrida.

Mas Jeanne decidira pedir uma investigação mais exaustiva das causas da morte de

Liova e preparava-se para nomear um advogado, amigo dos Molinier, apesar de Rosenthal,

representante legal dos Trotski na França, ser de opinião de que não deviam misturar o

grupo de Molinier com o caso. Da forma mais diplomática, Liev Davidovitch solicitara a

Jeanne que deixasse o pedido de investigação em suas mãos, mas ela insistia em seguir em

frente e decidira que Sieva permaneceria com ela em Paris, porque, dizia, tinha se

transformado em seu maior apoio. Natália Sedova, como quase sempre, foi a primeira a

prever que por aquele lado se avizinhavam conflitos dilacerantes.

Enquanto isso, o eficiente Étienne se comprometera em continuar, em Paris, o

trabalho do Boletim. Nos últimos meses, Liova tinha garantido ao pai que muitas vezes a

publicação circulava graças à dedicação de Étienne. A confiança de Liova no jovem era

tal que, para alguma emergência, tinha lhe dado a chave da caixa do correio onde

recebia sua correspondência pessoal. Agora Étienne se oferecia para continuar a tarefa

iniciada por Liova, ao lado de Klement, na planejada constituição da IV Internacional.

Oxalá Étienne tenha metade da eficiência de nosso pobre Liova, comentou Liev



Davidovitch, sabendo o quanto se enganava.

No meio daquelas inquietações, a notícia de que o Conselho Militar do Supremo

Tribunal voltava a efetuar uma sessão no Salão de Colunas não o surpreendeu. O exilado

esperava que a qualquer momento a engrenagem do terror pusesse novamente em marcha

seus mecanismos, porque Stalin precisava terminar a obra de eliminação da memória

iniciada com o assassinato de Kirov e construída com esmero e eficiência ao longo

daqueles três últimos anos. De uma forma que o fez sentir-se mesquinho, tratou de se

concentrar na materialização da nova farsa judicial, tentando afastar do espírito o

sentimento obsessivo de culpa e a dor que o assediavam desde a morte do filho.

Quando foi revelada a lista dos 21 acusados, Liev Davidovitch descobriu muitos nomes

previsíveis: Rikov, Bukharin, Rakovski, Iagoda e ele, in absentia. Também se julgaria a

memória de Liev Sedov, seu eterno lugar-tenente, e de personagens menos conhecidos,

entre eles médicos, embaixadores e funcionários. Dos acusados, treze eram de origem

judaica, e tal insistência em levar judeus àqueles processos podia ser lida como outro sinal

de simpatia por Hitler, além de como testemunho do antissemitismo visceral de Stalin. As

acusações também não eram novidade, porque repetiam as dos julgamentos anteriores,

embora houvesse mais, porque sempre tinha de haver mais: terrorismo contra o povo e os

dirigentes do Partido, envenenamentos… A maior novidade era que vários dos

condenados tinham caído tão baixo nos mercados da espionagem e do crime que os

acusavam de servir já não à espionagem alemã e japonesa, mas também à polaca, e não só de

quererem assassinar o camarada Stalin, mas também de terem envenenado Gorki e até seu

filho Max. Como não pareciam ser suficientemente criminosos, os delitos estendiam-se à

época da Revolução e até a datas anteriores, quando o Estado que os julgaria ainda não

existia. A jogada de mestre da procuradoria era acusar Iagoda de ter agido como um

instrumento das agressões trotskistas. Em consequência disso, durante os dez anos em

que perseguira, prendera e torturara os camaradas de Liev Davidovitch e confinara

milhares de pessoas aos campos da morte, seus excessos criminosos deviam-se a ordens

contrarrevolucionárias justamente de Trotski, e não a disposições de Stalin…

Sentindo como aquela agressão à verdade lhe devolvia as forças, o exilado escreveu

que o Coveiro da Revolução conseguia superar toda a sua experiência anterior, além de

ultrapassar os receptáculos da credulidade mais militante. A irracionalidade das

acusações era tanta que lhe era quase impossível conceber um contra-ataque, embora

inicialmente tenha decidido responder usando a ironia: é tamanho o meu poder,

escreveu, que por ordens minhas, dadas a partir da França, da Noruega ou do México,

dezenas de funcionários e de embaixadores com quem nunca falei se transformam em

agentes de potências estrangeiras e me enviam dinheiro, muito dinheiro, para apoiar

minha organização terrorista; chefes de indústrias tornam-se sabotadores; médicos

respeitáveis dedicam-se a envenenar seus pacientes. O único problema, comentaria, era

aqueles homens terem sido dirigentes escolhidos pelo próprio Stalin, pois há muitos anos

ele não nomeava ninguém na União Soviética.

As confissões inacreditáveis ouvidas durante os dez dias que durou o processo e a

forma como foram obrigados a humilhar-se homens repletos de história como Bukharin e

Rikov não surpreenderam Liev Davidovitch. Mas provocou-lhe uma enorme tristeza, pelo



contrário, ler as autoincriminações de um lutador como o radical Rakovski (tão perto da

morte que lhe fora permitido prestar declarações sentado), que reconheceu ter se

deixado levar pelas aventureiras teorias trotskistas, apesar de Trotski ter lhe

confessado em 1926 sua condição de agente britânico. A que extremos teriam chegado as

pressões para quebrar a dignidade de um homem que resistira a anos de deportações e de

prisão sem renunciar às suas convicções e que sabia, além disso, estar no fim da vida? Será

que algum deles acreditava que, com a sua confissão, prestava um serviço à União

Soviética, como eram obrigados a repetir? Liev Davidovitch teve de reconhecer ser

incapaz de compreender aquelas exibições de submissão e covardia.

Um primeiro contratempo do processo revelou as costuras da sua montagem. Foi

protagonizado por Krestinski, que, durante uma tarde inteira, se atreveu a afirmar que

suas confissões, feitas à polícia secreta, eram falsas e se declarou inocente de todas as

acusações. Mas, na manhã seguinte, quando subiu ao estrado, Krestinski admitiu serem

verdadeiras as acusações anteriores, além de mais algumas, certamente elaboradas a toda

a pressa. Com que argumentos teriam quebrado um homem já convencido de que ia ser

fuzilado? A nova GPU estava desenvolvendo métodos que apavorariam o mundo no dia

em que fossem conhecidos, métodos graças aos quais se verificou a revelação mais

espetacular do processo, quando Iagoda, depois de se declarar inocente e de receber o

mesmo tratamento que Krestinski, confessou ter preparado o assassinato de Kirov por

ordens de Rikov, uma vez que este invejava a ascensão meteórica do jovem.

Mas a estrela do julgamento, como seria de se esperar, foi Nicolai Bukharin, que,

depois de um ano de estada nos porões da Lubianka, parecia pronto para cometer o

último ato de sua autodestruição política e humana. Embora negasse ser responsável pelas

atividades de terrorismo e de espionagem mais assustadoras, Liev Davidovitch julgou

compreender que sua tática era aceitar o inaceitável com uma convicção e uma ênfase com

que pretendia demonstrar aos observadores mais perspicazes a falsidade da instrução

criminal. O velho revolucionário, no entanto, percebeu o erro de perspectiva cometido

por Bukharin ao tentar lançar um grito de alarme aos alarmados, para quem (apesar do

silêncio que mantinham) todas aquelas acusações seriam tão pouco críveis como as dos

julgamentos anteriores. Mas a grande massa, aquela que em Moscou e no mundo seguia o

decorrer dos processos, tinha tirado de suas palavras uma única conclusão que validava

as acusações e destruía a estratégia do réu: Bukharin confessou, disseram, e isso era o mais

importante. Fora para acabar ajoelhado e choroso, admitindo crimes fictícios, que

Bukharin preferira voltar a Moscou?, Liev Davidovitch se perguntaria, recordando a

carta dramática que Fiodor Dan lhe remetera há três anos.

Parecia evidente a Liev Davidovitch que, nos processos, Stalin exigia dos acusados,

mais que uma verdade, a sua autodestruição humana e política. Quando executara os

condenados dos julgamentos anteriores, obrigara-os a morrer com a consciência de que

não só tinham escarnecido de si próprios, como, além disso, tinham condenado muitos

inocentes. Por isso se admirava de que Bukharin, que sem dúvida aprendera a lição dos

bolcheviques que o antecederam naquela situação, conservasse a esperança vã de salvar a

vida. Numa das muitas cartas que escreveu a Stalin dos porões da Lubianka e que o

Coveiro se encarregava de fazer circular em algumas esferas, Bukharin chegou a dizer-lhe



que só sentia por ele, pelo Partido e pela causa, um amor grandioso e infinito, e despedia-

se abraçando-o em pensamentos… Liev Davidovitch podia imaginar a satisfação de Stalin

ao receber mensagens como aquela, que o transformavam num dos poucos carrascos da

história a obter a veneração de suas vítimas enquanto as empurrava para a morte… Em 11

de março, os autos tinham sido conclusos para a sentença. Quatro dias depois, os

condenados à morte foram executados, garantia o Pravda…

Desde que aquela encenação começou a ser exibida, Liev Davidovitch manteve-se no

seu quarto porque lhe era doloroso tentar responder às perguntas que lhe colocavam

jornalistas, correligionários, secretários e guarda-costas, todos à procura de uma lógica

existente para além do ódio, da obsessão conspiratória e da insanidade criminosa do

homem que governava um sexto da Terra e a mente de milhões de pessoas em todo o

mundo. Liev Davidovitch sabia que o único objetivo possível de Stalin nesses processos

era desacreditar e eliminar adversários reais e potenciais e transferir para eles as culpas

por cada um de seus fracassos. O que lhes escapava era aquele descrédito ser dirigido

para o interior da sociedade soviética, que, numa porcentagem sem dúvida notável, devia

acreditar em tudo o que era divulgado, por mais difícil que fosse sua assimilação. Outro

grande objetivo era tornar o medo extensivo e onipresente, sobretudo o medo dos que

tinham alguma coisa a perder. Por isso os primeiros destinatários daqueles expurgos

tinham sido, na realidade, os burocratas: seguindo essa estratégia, Stalin atingia dezenas

dos seus acólitos, incluindo vários membros do Politburo e secretários do Partido nas

repúblicas, stalinistas que, de um dia para o outro, tinham sido qualificados como

traidores, espiões ou ineptos. Se os oposicionistas de outros tempos foram desonrados

publicamente, os stalinistas, pelo contrário, costumavam ser destruídos em silêncio, sem

processos abertos, da mesma forma que tinham sido dizimados os comunistas de diversos

países refugiados na União Soviética, contra quem Stalin, depois de usá-los, parecia ter se

encarniçado.

O mais preocupante era saber que aquelas limpezas tinham afetado toda a sociedade

soviética. Como era de se esperar, num Estado de terror vertical e horizontal, a

participação das massas na depuração contribuíra para sua difusão geométrica, porque

não era possível desencadear uma caçada como aquela que se vivia na União Soviética sem

exacerbar os instintos mais baixos das pessoas e, sobretudo, sem que cada uma delas

sofresse do terror de cair em suas redes, por qualquer motivo que fosse – ou mesmo sem

motivos. O terror gerara o efeito de estimular a inveja e a vingança, além de ter criado

um ambiente de histeria coletiva e, pior ainda, de indiferença pelo destino dos outros. A

depuração alimentava-se de si própria e, uma vez desencadeada, libertava forças infernais

que a obrigavam a seguir em frente e a crescer…

Semanas antes, Liev Davidovitch constatara dramaticamente o horror vivido por seus

compatriotas quando uma velha amiga, fugida milagrosamente para a Finlândia, lhe

escrevera: “É terrível verificar que um sistema nascido para resgatar a dignidade humana

tenha recorrido à recompensa, à glorificação, ao estímulo da denúncia, e que se apoie em

tudo o que é humanamente vil. A náusea sobe-me pela garganta quando ouço as pessoas

dizerem: fuzilaram M., fuzilaram P., fuzilaram, fuzilaram, fuzilaram. As palavras, de tanto as

ouvirmos, perdem seu sentido. As pessoas repetem-nas com a maior tranquilidade, como se



estivessem dizendo: vamos ao teatro. Eu, que vivi esses anos no medo e senti a compulsão

de denunciar (confesso com pavor, mas sem sentimento de culpa), deixei de sentir na

minha mente a brutalidade semântica do verbo fuzilar… Sinto que chegamos ao fim da

justiça na Terra, ao limite da indignidade humana. Que morreram demasiadas pessoas em

nome daquela que, prometeram-nos, seria uma sociedade melhor”…

A chegada de André Breton veio arrancar Liev Davidovitch do poço de seus sofrimentos

pessoais e históricos. Diego e Frida receberam-no com o lógico entusiasmo que lhes

provocava ter junto deles o guru do surrealismo, o eterno inconformista capaz de

desafiar os dogmas mais sagrados ao anunciar que ele e seus colegas se filiavam ao Partido

Comunista francês, mas, esclarecendo, acatavam a disciplina partidária como cidadãos…

não como surrealistas.

Efetuado um primeiro encontro, ainda que sob a sombra dos pêsames, Liev Davidovitch

pediu ao poeta alguns dias para pôr suas ideias em ordem antes de começar a trabalhar no

projeto que o trouxera ao México: a criação de uma Federação Internacional de Artistas

Revolucionários. Sabia que trabalharia com toda a sua paixão, mas com grande esforço,

porque nem mesmo para uma pessoa como ele era fácil carregar o peso de tanta morte e

de tanta dor. Além disso, a candente situação do México não deixava de preocupar o

exilado. As paixões tinham se exacerbado até limites explosivos quando o presidente

Cárdenas anunciou a expropriação do petróleo e o secretário do Tesouro norte-

americano respondeu com a ameaça de não comprar mais prata mexicana. Um milhão de

pessoas juntaram-se no Zócalo para expressar seu apoio a Cárdenas, mas, ao mesmo tempo,

falava-se de possíveis levantamentos contra o governo. Liev Davidovitch sabia que

aquela conjuntura os colocava, a ele e a Natália, numa situação crítica: no meio de tanta

exaltação, os assassinos da NKVD podiam aproveitar para se lançar sobre eles, pois estava

convencido de que, depois do último julgamento, concluída a limpeza da antiga liderança

bolchevique, sua existência tinha deixado de ser útil a Stalin.

Antes de Breton e da mulher, Jacqueline, desembarcarem, na França e no México os

comunistas tinham dado início a uma campanha contra o poeta. Os franceses, de quem

Breton tinha se afastado em 1935, acusavam-no de Judas e, evidentemente, de uma coisa

ainda pior: de ser simpatizante trotskista. No México, enquanto isso, os stalinistas locais,

com Lombardo Toledano e Hernán Laborde à frente, lançaram contra o poeta e Liev

Davidovitch uma propaganda mais agressiva, a ponto de van Heijenoort ter decidido

destacar alguns dos guarda-costas para a proteção de Breton durante as conferências

que este daria pelo país.

Poder falar de literatura e de arte, de surrealismo e de vanguarda, de compromisso

político e de liberdade criativa foi um bálsamo para o exilado. A presença de Breton e da

sua vitalidade literária recordaram-lhe que desde a sua infância, e depois mais tarde, já

um jovem estudante, o sonho da sua vida era tornar-se escritor, embora pouco tempo

depois tivesse submetido essa paixão e todas as outras ao trabalho revolucionário que

acabaria por marcar a sua existência.



Guiados por Diego, os Breton e os Trotski passearam pelas ruínas pré-colombianas e

visitaram os museus e os artistas locais que aceitaram a presença do exilado. O sumo

pontífice do surrealismo confessou-se atônito diante dos mercados tão coloridos, dos

cemitérios e das manifestações de religiosidade popular, onde costumava encontrar um

“surrealismo em estado puro”, mais revelador que o choque do guarda-chuva e da máquina

de costura na mesa de dissecações, e por isso considerou o México “a terra eleita do

surrealismo”.

Quando começaram a trabalhar no manifesto aos escritores e artistas

revolucionários com que apelariam à criação de uma Federação Internacional, Liev

Davidovitch e Breton devem ter sentido a tensão explosiva gerada por dois espíritos

obstinados, mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de entendimento nascida de uma

necessidade partilhada. Desde o princípio, Diego esclareceu que deixava para ambos as

reflexões teóricas, embora pudessem contar com a sua assinatura, uma vez que os três

partiam de um acordo básico: a urgência em oferecer uma alternativa política à

intelectualidade de esquerda, uma oportunidade que lhes permitisse reconciliar-se com o

pensamento marxista numa altura em que muitos criadores, desencantados com as ondas

repressivas desencadeadas em Moscou, começavam a afastar-se do ideal socialista.

Naquelas conversas, Breton defendia a necessidade de fazer uma distinção

fundamental: os intelectuais de esquerda que tinham vinculado seu pensamento à

experiência soviética cometiam um erro grave de conceito, porque não dava no mesmo

marchar ao lado de uma classe revolucionária e na retaguarda de uma revolução

vitoriosa, sobretudo quando essa revolução era representada por um novo estrato

decidido a estrangular a criação artística com uma mão totalitária… Mas, apesar das

acusações aos stalinistas, seu próprio afastamento do Partido não era uma ruptura com a

revolução e menos ainda com os operários e suas lutas, dizia. Sua grande controvérsia

com Liev Davidovitch girou então em torno de um conceito que ambos consideravam

necessário estabelecer com clareza e sobre o qual a posição do exilado era terminante e

não negociável: “Tudo é permitido na arte”. Ao ouvi-lo, Breton tinha sorrido e

mostrado estar de acordo, mas só se acrescentassem uma precisão essencial: tudo, desde

que não atente contra a revolução proletária. Breton recordou que o próprio Liev

Davidovitch o dissera dessa forma, e o exilado esclareceu que, quando escrevera A

revolução traída, a deformação estética na União Soviética atingira níveis alarmantes,

mas os acontecimentos dos últimos três anos acabaram por romper o dique. Se era

inevitável que uma revolução proletária atravessasse já não um período termidoriano,

mas um terror que negava sua própria essência, não tinha o direito de impor condições à

liberdade artística: na arte, tudo tem de ser permitido, insistiu, ao que o francês voltou a

acrescentar: menos atentar contra a revolução proletária; esse era o único princípio

sagrado.

Breton era o adversário perspicaz que tanto agradava ao exilado. Persuadi-lo de

alguma coisa de que não estivesse convencido era um desafio e fazia com que se

recordasse do Alexander Parvus da sua juventude, quando falar de marxismo se

transformara numa obsessão para ele. Então, tentando reforçar seus argumentos, Liev

Davidovitch recordou ao surrealista os destinos de Maiakovski e de Gorki, os silêncios



forçados de Akhmatova, de Osip Mandelcstam e de Babel, a degradação de Romain

Rolland e de vários antigos surrealistas fiéis ao stalinismo, e insistiu que não se devia

admitir nenhuma restrição, nada que pudesse fazer com que se aceitassem as

desnaturalizações que uma ditadura podia impor ao criador com o pretexto da

necessidade histórica ou política: a arte tinha de cingir-se às suas próprias exigências, e

só a elas. Por aceitar condicionantes políticas que ele próprio tinha defendido (e nesta

altura lamentava muito tê-lo feito), no presente não era possível ler sem repugnância e

horror os poemas e romances soviéticos, nem ver as pinturas dos obedientes: a arte na

União Soviética tinha se transformado numa pantomima em que funcionários armados com

pena ou pincel, e vigiados por funcionários armados com pistolas, só tinham possibilidade

de glorificar os grandes chefes geniais. A isso os levara a defesa da unanimidade

ideológica, o argumento de que estavam sitiados pelos inimigos de classe e a justificação

eterna de que não era o momento apropriado para falar dos problemas e da verdade,

para dar liberdade à poesia. A criação durante a época de Stalin, pensava, ficaria como a

expressão da mais profunda decadência da revolução proletária, e ninguém tinha o

direito de condenar a arte de uma nova sociedade sob pena de repetir essa experiência

frustrante… “Para a arte, a liberdade é sagrada, é a sua única salvação. Para a arte, tudo

tem de ser tudo”, concluiu.

Naquelas conversas com que pretendiam endireitar o mundo, Liev Davidovitch

descobriu, com certa surpresa, que Breton se sentia mais fascinado pela própria

dramaturgia da vida que por qualquer teoria, e que trazia à baila com frequência o tema

do acaso e do seu papel nos acontecimentos que marcam o destino. Foi durante um desses

diálogos sem grande importância e que surgem sem que se saiba exatamente como que Liev

Davidovitch confessou ao poeta, a propósito de Sieva e da sua viagem adiada ao México, o

quanto amava os cachorros. Lamentou-se a Breton de que sua vida errante lhe tivesse

impedido de voltar a ter um desde que se despedira de seu galgo russo no muro do

cemitério de Prínkipo e falou-lhe da bondade de Maya e da devoção que, regra geral, os

cães dessa raça manifestam por seus donos. Nessa altura pôde verificar que o mais

surrealista dos surrealistas era um homem estritamente lógico, quando rebateu aquela

ideia, alertando-o de que se deixava levar pelos afetos. E explicou-lhe que, ao falar do

amor sentido pelos cães, ele tentava atribuir às feras sentimentos próprios apenas dos

humanos.

Com argumentos talvez mais passionais que racionais, Liev Davidovitch tentou

convencer o francês. Podemos negar que um cão sinta amor pelo seu dono? Quantas

histórias desse amor e dessa amizade não tinham ouvido? Se Breton tivesse conhecido

Maya e visto sua relação com ele, talvez sua opinião fosse outra. O poeta disse-lhe que o

compreendia, esclarecendo que também amava os cachorros, mas que o sentimento partia

dele, do humano. O cachorro, quando muito, revelava de forma primária saber distinguir

os efeitos de sua relação com os homens: medo do humano que pode provocar-lhe dor,

por exemplo. Mas, se aceitassem que um cachorro sentia devoção por alguém, teriam de

admitir que o mosquito quando picava era conscientemente cruel ou que o andar dos

caranguejos era deliberadamente retrógrado… E, embora não o tenha convencido, Liev

Davidovitch gostou da imagem surrealista do caranguejo conscientemente retrógrado.



Passados alguns dias, tiveram uma discussão menos agradável e de consequências muito

estranhas. Aconteceu quando Liev Davidovitch esperava que Breton lhe apresentasse o

rascunho do Manifesto, e o poeta lhe disse que as ideias lhe resistiam e que não tinha

conseguido terminá-lo. Talvez devido às muitas tensões acumuladas, o exilado teve nesse

momento um ataque de fúria, sem dúvida excessivo: censurou-lhe a negligência (mais tarde

lamentar-se-ia por isso, recordando as vezes que acusara Liova do mesmo) e a

incapacidade para compreender a importância de esse documento circular quanto antes

numa Europa cada dia mais perto da guerra. Breton defendeu-se e recordou-lhe que nem

todos conseguiam viver com um único pensamento na cabeça e que a paixão de Liev

Davidovitch era inatingível. Tê-la chamado “inatingível” irritou ainda mais o outro e

estiveram à beira de uma ruptura, que Natália evitou colocando-se ao lado do poeta.

No dia seguinte, Liev Davidovitch recebeu a notícia de que Breton se vira

confrontado com um fenômeno fisiológico pouco habitual: caíra numa espécie de paralisia

geral. Quase não conseguia se mover, não conseguia escrever e ficou afásico. Os médicos

diagnosticaram fadiga emocional e aconselharam-lhe repouso absoluto. Mas, segundo van

Heijenoort, Liev Davidovitch tinha sido o único culpado do congelamento intelectual e

físico de Breton. O secretário denominava-o “o sopro de Trotski na nuca”, que, dizia, era

capaz de paralisar qualquer um que se relacionasse com ele porque, segundo van

Heijenoort, acompanhá-lo era muito difícil: sua forma de viver e de pensar desencadeava

uma tensão moral quase insuportável. Liev Davidovitch não percebia isso, porque fazia

essa exigência a si próprio há muitos anos, mas nem todos conseguiam viver dia e noite

confrontando a totalidade dos poderes do mundo: o fascismo, o capitalismo, o

stalinismo, o reformismo, os imperialismos, todas as religiões e até o racionalismo e o

pragmatismo. Se um homem como Breton lhe confessava que ele estava fora de seu alcance

e ficava paralisado, Liev Davidovitch tinha de compreender: o culpado não era Breton,

mas o camarada Trotski, que tinha resistido ao que tivera de resistir durante esses anos

porque era um animal de outra espécie… Oxalá eu não seja um mosquito cruel ou um

caranguejo retrógrado, comentou Liev Davidovitch ao secretário.

Apesar das discussões (ou talvez graças a elas), a presença de Breton continuava a

incidir positivamente no exilado, a cujas preocupações já tinham se somado, como Natália

previra, a recusa de Jeanne de se separar de Sieva. Embora fosse evidente que a viúva

estivesse afetada por alguma neurose e influenciada talvez por algum conselheiro que a

predispusesse contra os sogros, sua atitude era bastante agressiva, a ponto de não ter

permitido que Marguerite Rosmer conversasse com o menino. Perante aquela situação,

não tinham alternativa senão intentar uma ação para obter a custódia de Sieva.

Em 10 de julho, os Trotski, os Breton e Diego Rivera foram para Pátzcuaro. O poeta, já

restabelecido, tinha o Manifesto quase pronto e queria dar os retoques finais. Uns

pescadores amigos de Diego encarregaram-se de fornecer-lhes os melhores exemplares de

suas capturas, uma vez que o pintor sabia da fraqueza de Liev Davidovitch pelo peixe do

lago de Pátzcuaro. Jacqueline e Breton também tiveram de se render àquele manjar, que

o poeta batizou como “os peixes de André Masson”. Aqueles pescadores em plena faina

recordaram ao exilado, com mais saudade do que era previsível, os anos passados em

Prínkipo, quando ainda tinha fé no futuro da oposição dentro da União Soviética e



força e ânimo para ir à pesca com o bom Kharálambos. Como estará ele?, interrogou-se.

Ainda retornava para casa à tarde, navegando na esteira avermelhada que o sol desenha

no mar de Mármara?

Como o Manifesto continuava inconcluso, o político e o poeta discutiram muito sobre

os efeitos do stalinismo na criação artística dentro e fora da União Soviética. Liev

Davidovitch recordou-lhe quanto desprezo lhe provocavam os aduladores de Stalin,

especialmente autores como Rolland, ou Malraux, que tanto aplaudira ao ler seu

primeiro romance e que agora tinha se transformado no representante típico desses

escritores que viviam em Paris, Londres e Nova York e assinavam declarações de apoio a

Stalin sem fazer ideia (ou melhor, sem nem querer fazer ideia) do que realmente

acontecia na União Soviética. Liev Davidovitch lançaria, a cada um deles, um desafio:

colocar-los-ia para viver com a família num apartamento de seis metros quadrados, sem

carro, com um aquecimento deficiente, obrigados a trabalhar dez horas por dia para

vencer uma emulação que não levava a nada, ganhando meia dúzia de rublos

desvalorizados, comendo e vestindo o que lhes fosse atribuído pela caderneta de

racionamento e sem qualquer possibilidade de levantar a voz, que dirá de viajar para o

exterior. Se ao fim de um ano ainda defendessem o projeto e levantassem grandes

princípios filosóficos, então os colocaria numa colônia penal daquelas que Gorki

considerara serem fábricas de homens novos… Essa seria a prova de fogo (antes um

excesso, disse) para verem quantos Rolland ou Aragon arvorariam ainda a bandeira de

Stalin num restaurante de Paris.

Assim que regressaram de Pátzcuaro, Liev Davidovitch deparou com uma notícia grave:

em 14 de julho, sem deixar rastro, tinha desaparecido em Paris seu colaborador Rudolf

Klement. As experiências anteriores provocaram-lhe um profundo receio pelo destino do

jovem, por quem nutria laços de afeto. Embora a distância o obrigasse a olhar para os

acontecimentos com uma perspectiva que dependia de informações que chegavam tarde e

mal, sentiu desde o início que entre aquele desaparecimento e a morte de Liova havia

alguma ligação – e, por meio de uma carta de protesto, recriminou a polícia francesa pela

negligência com que foi conduzida a investigação.

Finalmente, no dia 25 de julho, foi concluído o Manifesto por uma arte revolucionária

independente. Sem restrições de qualquer tipo para a arte. Como Liev Davidovitch

considerou que seu nome podia marcar politicamente o documento, absteve-se de assiná-

lo. Por isso pediu a Rivera que o subscrevesse juntamente com Breton, e o pintor

concordou. O exilado esperava que o apelo fosse um primeiro passo para uma Federação

de Artistas Revolucionários e Independentes, tão necessária num mundo entalado entre

os dois totalitarismos mais devoradores jamais existentes na história.

Para se despedirem de Breton, Diego e Frida prepararam uma festa surrealista. Embora

o estado de espírito dos Trotski não estivesse para festividades, tentaram não estragar a

alegria dos outros. Frida desenhou para Breton a batina de Sumo Pontífice do

Surrealismo, enfeitada com relógios de Dalí, peixes de Masson e cores de Miró, e cobriu-o

com um chapéu de Magritte. Vários convidados leram poemas surrealistas e Diego brindou

com mescal, o mais surrealista dos licores, segundo o próprio.



Liev Davidovitch tentava preencher o vazio deixado por aquele interlocutor

extraordinário concentrando-se na escrita das resoluções e no projeto de programa da

IV Internacional, quando lhe chegou do sul de França uma carta alarmante. Assinava-a

nada mais, nada menos que Klement, que lhe comunicava sua ruptura política em termos

agressivos e cheios de ofensas. O exilado teve imediatamente um pressentimento terrível,

convencido de que aquelas palavras não tinham sido escritas por seu colaborador, a

menos que o tivesse feito sob pressão. E passada uma semana seus piores presságios

concretizaram-se de forma arrepiante quando, nas margens do Sena, foi encontrado o

cadáver esquartejado de Klement.

Ainda sob os efeitos psicológicos do assassinato de Klement, celebrou-se na vivenda

dos Rosmer, em Périgny, a Assembleia Constituinte da IV Internacional. Apesar de a

reunião não ter se aproximado da que Liev Davidovitch teria desejado, o mais importante

naquele momento era a criação da Internacional. Após as mortes de Liova e Klement, a

Constituinte foi presidida pelo seu velho colaborador Max Shachtman, mas reuniu

apenas uns quarenta delegados. A seção russa, como já fora decidido, esteve

representada pelo quase desconhecido Étienne.

Embora Liev Davidovitch não se atrevesse a confessá-lo nem mesmo a Natália, sabia

que aquela ação significava, quando muito, um grito na escuridão. Os tempos que corriam

não eram particularmente propícios para associações operárias e marxistas alheias ao

stalinismo e, como prova, bastava passar os olhos sobre o mundo: na União Soviética

quase não lhe restavam seguidores e estavam todos presos; na Europa, imperavam as

deserções e divisões ao estilo Molinier ou os esmagamentos massivos de socialistas e

comunistas, como na Alemanha e na Itália; na Ásia, os operários iam de fracasso em

fracasso. Só nos Estados Unidos o movimento trotskista tinha crescido, com o Partido

Socialista Operário, e graças a líderes como Shachtman e os dois James, Cannon e

Burnham. Enquanto isso, os partidos comunistas, numa de suas habituais genuflexões

diante das exigências de Moscou, tinham sido amordaçados pela política das frentes

populares e, nos Estados Unidos, dobrando-se à política de New Deal de Roosevelt…

Mas se houver uma guerra, haverá um abalo revolucionário, escreveu. E lá estaria a IV

Internacional para demonstrar que era mais que a ficção de um obstinado que recusa

dar-se por vencido, sonhou e escreveu também.

Suas previsões sobre a iminência da guerra pareceram-lhe mais certeiras quando Hitler

mostrou ao mundo a extensão de suas facas. Depois de se reunir com Chamberlain, o

Führer tinha forçado uma conferência em Munique, em 22 de setembro, e imposto suas

condições às potências europeias: ou lhe davam um pedaço da Tchecoslováquia ou ia para

a guerra. Como era previsível, as “potências” sacrificaram a Tchecoslováquia, e Liev

Davidovitch pôde ver no horizonte, com mais clareza do que nunca, a chegada do

previsível acordo entre Hitler e Stalin, pelo qual os dois ditadores tinham trabalhado

em segredo (ou nem tanto) nos últimos anos. Por ora, escreveu, devem ter acordado

numa partilha da Europa: Hitler desejava a supremacia ariana e transformar o leste do

continente em seu campo de escravos; Stalin sonhava ter um império maior do que os

czares jamais tiveram. O choque dessas ambições seria a guerra.

Foi por essa data que o exilado recebeu uma carta, desta vez franqueada em Nova



York, que lhe provocaria uma inquietação persistente. Seu autor apresentava-se como um

velho judeu norte-americano de origem polaca, que, sem ser um praticante da sua fé

política, tinha seguido sua história de revolucionário e de marginalizado. Explicava-lhe

que soubera das informações que agora lhe transmitia através de um parente ucraniano,

antigo membro da GPU, que desertara havia algumas semanas, pedira asilo ao Japão e lhe

suplicara encarecidamente que se comunicasse com Trotski. Por razões de segurança

pessoal, aquela seria a única carta que lhe enviaria e esperava que lhe fosse útil, dizia.

Embora todo aquele prólogo lhe tenha parecido pouco crível, o que a carta contava

depois tinha o intenso odor da verdade. A missiva girava em torno da existência de um

agente soviético, colocado em Paris, cujo nome para a espionagem era Cupido. Aquele

homem chegara a desempenhar um papel importante dentro dos círculos trotskistas

franceses, graças à ingenuidade de seus seguidores, que lhe deram inclusive acesso a

documentos secretos. Enquanto isso, e durante todo o tempo, Cupido mantivera-se

ligado a um oficial de operações da embaixada soviética e colaborava com a presumível

Sociedade de Repatriação de Emigrados, uma cobertura da NKVD, ligada à morte de Reiss

e talvez de Klement. O antigo agente refugiado no Japão não tinha informações acerca

disso, mas, devido à proximidade de Cupido com a cúpula trotskista, achava que este

deveria estar relacionado mais ou menos diretamente com a morte de Liev Sedov. O que

sabia com certeza era que a sua missão, para além da espionagem, consistiria, se as

condições lhe permitissem, em aproximar-se de Trotski e cumprir a ordem de assassiná-lo –

ordem essa que, tinha a certeza, o Kremlin já dera depois do processo de março contra

Bukharin, Iagoda e Rakovski. O antigo agente, no entanto, tinha conseguido saber que

Cupido era apenas um dos candidatos a essa aproximação com Trotski, uma vez que

existiam outros assassinos potenciais.

O velho judeu terminava a carta com uma história reveladora, contada por esse mesmo

familiar, que dizia ter estado presente nos interrogatórios a que submeteram Iakov

Blumkin depois da sua passagem por Prínkipo. A verdade sobre a detenção de Blumkin era

que fora a mulher dele, também agente da GPU, que o denunciara e acusara não só de ter

mantido contato com o desterrado, mas, inclusive, de ter lhe entregado uma certa

quantia de dinheiro tirado da venda dos antigos manuscritos que Blumkin efetuara na

Turquia. O rumor de que Karl Radek tinha sido seu denunciante fora outra manobra da

Lubianka para destruir o prestígio de Radek, pintando-o também como delator. Em todo

aquele processo, garantia o antigo agente, Blumkin tinha se portado com uma

integridade e uma dignidade que, em situações similares, ele vira em muito poucos homens.

Apesar das sessões de tortura brutais, Blumkin recusara-se a assinar qualquer tipo de

confissão e, no dia em que o executaram, também recusou-se a ajoelhar.

Após ler e reler aquela carta, pedindo opinião aos secretários e a Natália, todos

concordaram que só havia duas opções para interpretar o documento: ou estavam

perante uma provocação da GPU, para a qual não conseguiam entrever um objetivo claro;

ou ela fora enviada por alguém que conhecia muito bem os objetivos da polícia secreta e

que, ao revelar a presença de um agente em Paris, apontava o dedo diretamente para

Étienne. Embora lhes tenha custado admitir que Liova pudesse ter aberto a porta a um

inimigo (foram os Sobolevicius que os apresentaram, recordou Liev Davidovitch), a simples



ideia de que Étienne fosse na realidade um homem de Stalin provocava-lhe náuseas. Por

isso, em seu íntimo, Liev Davidovitch desejava que a carta fosse um estratagema da nova

NKVD. No entanto, atrás da cortina de fumaça que o remetente levantava, ele conseguia

sentir um sopro de verdade. E o que mais o fazia tender para a autenticidade da

informação era o relato da detenção de Blumkin, porque, até a carta ter chegado, nem

sequer Natália soubera daquele dinheiro que o jovem lhe entregara. Mas o que mais o

fazia acreditar no que a carta dizia era a certeza de que, depois do último julgamento-

espetáculo, Stalin precisava muito menos dele como suporte de suas acusações e, como

consequência, seu tempo na Terra iniciara uma inevitável contagem regressiva.

Por isso o exilado não se admirou que, depois da criação da IV Internacional, a

campanha contra ele, organizada pelo Partido Comunista mexicano, adquirisse uma

velocidade maior. O pior, no entanto, foi verificar que na Casa Azul também parecia ter

entrado o calor político desencadeado pela fundação da nova reunião de partidos,

coisa que incomodara bastante Rivera. O pintor aborrecera-se porque Liev Davidovitch

não tinha apoiado sua aspiração de ser secretário da seção mexicana da IV

Internacional. Mas o motivo por que o exilado tinha recusado aquele apoio era

cristalino: não achava que fosse benéfico para Rivera sacrificar sua criação por um

trabalho burocrático que, ainda que lhe desse relevo político, acabaria absorvendo seu

tempo em reuniões e na redação de documentos. A segunda razão, menos confessável, era

que não atribuía a Diego perspicácia política suficiente. No entanto, Rivera desejava

proeminência política e sentira-se traído por seu hóspede.

A alguns dias de seu aniversário, Liev Davidovitch recebeu um relatório de seu velho

correspondente V. V., que ressuscitava quando já o julgava definitivamente perdido. V. V.

contava-lhe agora que o chefe da NKVD, o anão Yezhov, tinha sido destituído e, pouco

depois, preso sob as acusações de abuso de poder e traição. Tal como Iagoda, Yezhov iria

morrer, e a verdadeira razão era, como sempre, Stalin precisar de um bode expiatório

para jogar a culpa, a fim de, dessa forma, fazer brilhar sua inocência.

V. V. contava-lhe em detalhes como, sob o mandato de Yezhov, os campos de

deportados tinham deixado de ser as prisões de Iagoda, administradas com crueldade e

displicência, onde as pessoas morriam vencidas pela fome e pelos maus elementos. Com

Yezhov, a propaganda sobre as excelências da reeducação soviética dos criminosos tinha

sido esquecida e os chamados gulags acabaram sendo transformados em campos de

extermínio sistemático, onde os prisioneiros eram obrigados a trabalhar até a morte ou

eram assassinados, num número sem precedente histórico. Mas o terror de Yezhov não

tinha sido tão irracional e doentio como agora se faria crer às pessoas: por exemplo, em

fevereiro de 1937, Stalin tinha dito a seu peão Georgui Dimitrov, secretário-geral do

Comintern, que os comunistas estrangeiros acolhidos em Moscou “estavam fazendo o

jogo do inimigo” e, de imediato, encarregou Yezhov de resolver o problema. Um ano

depois, dos 394 membros do Comitê Executivo da Internacional residentes na União

Soviética, só restavam vivos 170. O restante tinha sido ou fuzilado ou enviado para os

campos da morte. Entre eles havia alemães, austríacos, iugoslavos, italianos, búlgaros,

finlandeses, bálticos, ingleses, franceses e polacos, e a proporção de judeus condenados

voltou, mais uma vez, a ser notável. Nessa caçada, Stalin tinha liquidado mais dirigentes



do PC alemão que o próprio Hitler antes de 1933. Dos 78 líderes que, depois de

obedecerem à sua política e de terem permitido a ascensão do fascismo, se refugiaram na

pátria do comunismo, mais de quarenta tinham morrido executados ou internados nos

campos; os polacos liquidados, por outro lado, eram tantos que foi necessário dissolver

o partido nesse país.

Enquanto lia e tomava notas da carta de V. V., Liev Davidovitch sentiu como o peso

daquelas revelações o derrubava. Seria possível abrigar ainda a esperança de que algum

dia a humanidade viria a saber quantas centenas de milhares de pessoas tinham sido

executadas pelos sequazes de Stalin? Quantos verdadeiros comunistas tinha mandado

matar? Ele estava convencido de que ambas as cifras eram vertiginosas e que a elas era

necessário juntar os milhões de camponeses que morreram de fome na Ucrânia e noutras

regiões devido à catástrofe da coletivização e os milhões que tinham perecido nos

deslocamentos forçados de povos inteiros, ordenados pelo antigo comissário das

nacionalidades… Trata-se, com certeza, pensou, do maior massacre da história em tempos

de paz, e o pior é que nunca saberemos as proporções reais e terríveis atingidas pelo

genocídio, porque para muitos desses condenados não houve sequer formação de culpa,

julgamento, registro de condenação. A maior parte morreu em calabouços, em trens

asfixiantes, congelada nos campos siberianos ou fuzilada à beira de rios e precipícios para

que seu cadáver fosse arrastado pelas águas ou cobertos por avalanches de terra e de

neve…

A sensação de estar, ele próprio, à mercê daquele terror acentuou-se quando Victor

Serge e outros amigos de Paris lhe confirmaram que Étienne era o agente Cupido, ligado

às mortes de Liova, Reiss e Klement. Também acusavam o jovem de ter manipulado Jeanne

para provocar uma ruptura que acabara num julgamento pela custódia de Sieva (favorável

aos Trotski, felizmente) e para que interviesse na investigação sobre a morte de Liova,

mais entorpecendo o trabalho da polícia que ajudando. Mas, ao mesmo tempo, os Rosmer

e outros camaradas tinham tentado em vão encontrar uma fenda no comportamento de

Étienne, e Liev Davidovitch ainda se recusava aceitar aquela condenação lançada pelos

seus amigos. Durante todos aqueles meses, a eficiência de Étienne tinha sido prodigiosa, o

Boletim nunca fora publicado com tanta regularidade e nos trabalhos anteriores e

posteriores à fundação da Internacional a sua seriedade tinha sido exemplar. Ele sabia,

no entanto, que todo aquele empenho podia ser uma máscara sob a qual se escondia um

agente inimigo. A única solução era confrontar Étienne com as acusações que lhe eram

feitas e exigir-lhe que demonstrasse a sua inocência, decidiu.

Jeanne, por sua vez, recusando-se a aceitar o veredicto do tribunal, fugira de Paris,

levando com ela Sieva e os arquivos que estavam na posse de Liova, com o argumento de

que lhe pertenciam porque tinha sido sua mulher. Marguerite Rosmer, com seu caráter e

bondade, assumira como uma questão de honra a localização do rapaz e garantia a

Natália que o levaria para o México. Pobre Sieva!, exclamou então a mulher: com o pai

biológico desaparecido num campo de concentração; a mãe que se suicidara em Berlim

quase na sua frente; o pai adotivo morto em circunstâncias estranhas que apontavam

para Stalin; a sua tutora, ao que parece, enlouquecida, despejando em cima dele todas as

suas frustrações; os avós maternos no exílio, outra avó confinada em um campo de



prisioneiros; tias mortas, tios desaparecidos, irmãos e primos de quem não se tinha

voltado a saber… Haveria alguma vítima do ódio de Stalin mais inocente e, ao mesmo

tempo, exemplar, que aquele pequeno Vsevolod Volkov?

Apesar de tantas perdas e daquele ambiente pesado que se vivia na Casa Azul – sobretudo

desde a ida de Frida para Nova York, onde lhe havia sido organizada uma exposição –,

Natália Sedova decidiu comemorar os 59 anos do marido. Foram vê-lo alguns amigos de

confiança (Otto Rühle, que acabara indo morar no México, Max Shachtman, Octavio

Fernández, Pep Nadal e outros), que se juntaram aos secretários e aos guarda-costas.

Natália preparou vários pratos, a maior parte mexicanos, mas também russos, franceses e

turcos. O mau gosto de Rivera ficou patente quando lhe ofereceu uma caveira de açúcar

do Dia dos Mortos com a legenda “Stalin” na testa. Enquanto isso, Shachtman fez uma

espécie de discurso, meio brincando, meio a sério, retratando o homenageado: “Seus

cabelos estão despenteados, a cara bronzeada, seus olhos azuis estão tão penetrantes

como sempre. L. D. continua a ser um homem bonito. Um dândi, como diz Victor Serge, que

me ofereceu esta graça com que Lenin tentou explicar quem era, e é, o nosso querido

Trotski. ‘Sabem qual será a resposta de Liev Davidovitch quando o oficial mal-encarado

encarregado de seu pelotão de execução lhe perguntar qual é a sua última vontade?’,

perguntava Lenin. ‘Pois o nosso camarada olhará para ele, se aproximará respeitosamente

e lhe perguntará: Por acaso o senhor não teria um pente para eu me ajeitar um pouco?’”.

Mas seu verdadeiro retrato daqueles tempos foi traçado por quem melhor o

conhecia, Natália Sedova, que deixou escrito: “L. D. está só. Passeamos pelo pequeno

jardim de Coyoacán e estamos rodeados de fantasmas com a testa esburacada… Às vezes

escuto-o enquanto trabalha, e lança uns suspiros, e fala consigo próprio em voz alta:

‘Que cansaço… Não aguento mais!’. Muitas vezes os amigos surpreendem-no conversando

sozinho com as famosas sombras, com os crânios partidos pelas balas do carrasco, com os

amigos de ontem tornados penitentes, acabrunhados por infâmias e mentiras, acusando L.

D., o companheiro de Lenin… Ele vê Rakovski, irmão querido, que, principesco, ofereceu

ao movimento revolucionário a sua enorme fortuna. Vê Smirnov, brilhante e alegre;

Muralov, o general de bigodes enormes, herói do Exército Vermelho… Vê os filhos Nina,

Zina, Liova e seus queridos Blumkin, Ioffe, Tukhatchevski, Andreu Nin, Klement, Wolf.

Todos mortos. Todos. L. D. está só…”.



22

Jacques Mornard sentiu uma alegria verdadeira quando descobriu a figura magra de

Sylvia Ageloff no saguão do aeroporto. Estava com um daqueles vestidos pretos que, a

conselho de Gertrude Allison, tinha começado a usar desde a sua estada em Paris porque,

segundo a livreira, aquela cor ressaltava a brancura da sua pele. Desde então, consciente

de sua feiura, a mulher seguira o conselho na esperança de oferecer alguma coisa

diferente ao seu adorado Jacques, sobre cujo peito se lançou, trêmula de emoção.

Na semana anterior, assim que entraram em 1940, Tom anunciara a Jacques a chegada

ao México do agente espanhol Felipe, um dos congelados após a deserção de Orlov.

Felipe voltava de Moscou para se encarregar, como oficial de operações à frente da

ação, do grupo de mexicanos, antigos combatentes na Espanha, que se preparavam para

agir contra o renegado. O espanhol, que se transformara num duvidoso judeu francês (ou

polaco?), seria para seus subordinados locais um personagem que nem sequer teria nome:

era apenas o Camarada Judeu. Grigulievitch, que se mantivera sempre à sombra, entregaria

a Felipe os fios daquela trama, enquanto Tom começava a avaliar e a preparar outras

ações eventuais. A segunda notícia animadora era que, se tudo corresse conforme o

previsto, o espião norte-americano chegaria dentro de dois, três meses no máximo, para

substituir algum dos guarda-costas cujo tempo de serviço na casa do exilado estivesse por

expirar. Tom tinha lhe garantido que o oficial de operações entrava na etapa de ajustes,

mas evitava mencionar que naquele momento Jacques Mornard passara para uma segunda

ou terceira linha de ataque: suas ações tinham voltado a baixar.

Durante vários dias, Jacques e Sylvia viveram uma espécie de lua de mel no quarto do

Montejo. Por insistência do próprio Jacques, a mulher postergou mais do que teria

desejado sua visita a Coyoacán para cumprimentar seu adorado Liev Davidovitch, para

quem trazia correspondência e a quem queria reiterar a sua disposição de ajudá-lo em

tudo o que necessitasse enquanto ela estivesse no México. Quando Sylvia combinou o

encontro para ser recebida na casa da avenida Viena, Jacques ofereceu-se para levá-la de

carro, mas só se ela aceitasse uma condição: de maneira nenhuma se misturaria com os

amigos dela. Simplesmente, não lhe interessava e, tal como respeitava a paixão política de

Sylvia, queria que ela aceitasse a sua falta de interesse por toda aquela história patética

de comunistas brigando até a morte com outros comunistas.

– Você não entende nada – disse Sylvia, sorridente, desfrutando da superioridade de

que gozava pelo menos naquele terreno.

– Mais do que você imagina – rebateu Jacques. – Já leu nos jornais o que os comunistas

mexicanos estão fazendo entre si?

– Isso é um expurgo stalinista. Afastaram o secretário-geral, Laborde, e Valentín



Campa não por serem maus comunistas, mas porque não quiseram obedecer a alguma ordem

de Moscou. É o costume…

Jacques riu tanto que os olhos lacrimejaram.

– São todos iguais, pelo amor de Deus. Os outros dizem que tudo que acontece de

errado se deve a agentes e a provocações trotskistas, e vocês até na sopa veem o

fantasma de Stalin e seus guardas.

– Com a diferença de que nós temos razão.

– Por favor, Sylvia… O mundo não pode viver entre conspirações stalinistas e

trotskistas.

– Faça você o favor de não comparar. Stalin é um assassino que matou de fome e

fuzilou milhões de soviéticos e milhares de comunistas de todo o mundo. Invadiu a

Polônia e agora a Finlândia acordado com Hitler e está obcecado em assassinar Liev

Davidovitch e…

Jacques deu meia-volta e entrou no banheiro.

– Deixa eu terminar! Escuta pelo menos uma vez!

Jacques regressou ao quarto e olhou-a fixamente. Aproximou-se dela e, com a ponta

dos dedos, com força, bateu-lhe duas ou três vezes numa das têmporas. Sentia um desejo

quase incontrolável de lhe fazer mal, e Sylvia não soube como reagir perante aquela

atitude.

– Enfia na sua cabeça que eu não estou nem aí pra nenhuma dessas histórias. Quer ir

pra Coyoacán ou não?

Já no carro, Jacques garantiu-lhe que fazia uma ideia de como chegar até o subúrbio

onde vivia o exilado, embora tenha precisado perguntar umas duas vezes para ter certeza

de que estava no caminho certo. Quando finalmente entraram na avenida Viena,

transformada num lodaçal devido às chuvas recentes, não pôde evitar uma exclamação.

– Meu Deus, onde esse homem veio se meter?

– Onde lhe deram asilo. E vive assim porque, segundo você diz, está obcecado com uma

conspiração stalinista.

Jacques parou o carro diante do edifício e um guarda mexicano aproximou-se. Quando

a mulher saiu do carro, da torre de vigia gritaram que estava tudo bem. Nessa altura,

Jacques dirigiu o carro para o lado oposto da rua e afastou-o do portão blindado.

Sylvia, diante da entrada de visitantes, esperou que abrissem e, assim que entrou, o

portão compacto fechou-se atrás dela.

Apesar de a temperatura estar bastante baixa, Jacques saiu do Buick e, com um cigarro

nos lábios, deu alguns passos sobre umas pedras para evitar a lama e encostou-se ao capô,

disposto a esperar.

Quando Sylvia saiu, depois de 45 minutos, vinha acompanhada por um homem tão alto

como Jacques, talvez mais corpulento. Sylvia apresentou-o como Otto Schüssler, um dos

secretários do camarada Trotski. Jacques apertou-lhe a mão, apresentando-se como

Frank Jacson, e trocou com Otto as habituais frases de cortesia. Teve a certeza de estar

sendo examinado e optou por uma atitude entre tímida e arrogante, um pouco tonta e

fanfarrona, que lhe pareceu que podia expressar melhor sua ignorância política e total

indiferença por tudo o que aquele lugar significava.



– Sylvia nos disse que vai ficar por aqui algum tempo – comentou Otto, como algo

casual.

– Ainda não sei muito bem, depende dos negócios. Por enquanto vão bem. E, se houver

dinheiro fácil, aqui estou eu.

– Jacques… – Disse Sylvia, e parou, consciente do seu erro e um pouco envergonhada

com as palavras do amante – quero dizer, Frank, veio abrir um escritório no México.

As sobrancelhas de Otto Schüssler arquearam-se, e Jacques não lhe deu mais tempo

para pensar.

– Meu nome é Jacques Mornard, mas viajo como Frank Jacson. Sou desertor do

Exército belga e não sei quando poderei voltar ao meu país. Não estou disposto a lutar

pelo que os políticos não souberam resolver no momento certo.

– É um ponto de vista… – Otto fez uma pausa. – Mornard, Jacson?

– Se não é da polícia de imigração, como preferir.

– Jacson, nesse caso – disse Otto, sorrindo e estendendo-lhe a mão. – Cuide bem da

pequena Sylvia. Todos aqui gostamos muito dela e das irmãs.

– Não se preocupem – disse, e, depois de abrir a porta para Sylvia, contornou o carro,

evitando a lama, e ocupou seu lugar atrás do volante.

– Linda máquina – comentou Otto, da janela de Sylvia.

– E muito segura. Como tenho de viajar por todo o país…

Schüssler bateu levemente no capô e Jacques pôs o carro em marcha.

– Será que fui aprovado como seu namorado?

Sylvia olhou para a frente, com as bochechas afogueadas de rubor.

– Não consegui evitar, querido. Não é paranoia dos guarda-costas. Estão à espera de

alguma coisa. O ambiente esquentou muito. Tente entender, por favor.

– Compreendo. Uma conspiração stalinista – disse, sorrindo. – E que tal seu chefe?

– Não é meu chefe… E está bem, trabalhando muito. Quer acabar o quanto antes a

biografia de Stalin.

– Trotski escrevendo uma biografia de Stalin? – O assombro fez com que Jacques

diminuísse a velocidade.

– É o único que pode dizer a verdade acerca desse monstro. Os outros estão mortos

ou são seus cúmplices.

Jacques abanou a cabeça, como se negasse alguma coisa reservada, e acelerou.

– Estou morrendo de fome. O que gostaria de comer?

– Peixe branco de Pátzcuaro – disse ela, como se já tivesse pensado nisso.

– Onde provou isso?

– Acabei de saber que é um dos pratos preferidos de Liev Davidovitch.

– Sei de um lugar onde é feito… Vamos ver se o seu chefe tem bom gosto.

– É um anjo – disse Sylvia, pousando sua mão esquerda entre as pernas de Jacques

Mornard. Ao que parece, a proximidade de seu admirado Liev Davidovitch despertava-lhe

todos os apetites.



Tom e Caridad tinham novamente evaporado. Há uns dias, no apartamento de Shirley

Court, Tom avisara Jacques que podia sair do México a qualquer momento para receber

ordens, talvez definitivas. Enquanto durasse sua ausência, o jovem só teria uma missão:

aproximar-se, com a sua atitude mais despreocupada, da casa do Pato e tornar-se familiar

para seus vigilantes. Em caso algum devia pedir a Sylvia que o levasse para dentro da

fortaleza, mas, se o convidassem, não devia recusar. Se tivesse, além disso, oportunidade

de se encontrar com o exilado, devia mostrar-se respeitoso e admirado, mas em doses

homeopáticas, quando muito um pouco tímido. Seu cérebro deveria fotografar o

território e começar a planejar como poderia sair dali caso tivesse de agir, ele ou

qualquer outro encarregado de executar a missão. A fuga era tão importante quanto a

ação, insistiu Tom. A eventual entrada deveria ser conquistada à base da confiança, na

evidência de que um tipo como ele nunca seria uma ameaça para ninguém.

Jacques teve um vislumbre de que seu destino estava ligado ao do renegado quando

Sylvia foi requisitada pelo ídolo para ajudá-lo no trabalho durante duas ou três semanas.

Mademoiselle Ianovitch, encarregada de transcrever as gravações dos artigos que o

exilado ditava em russo, tinha adoecido, e a presença no México de Sylvia, que dispunha

de tempo, fora como uma bênção. Jacques, que tinha alguns dias de pouca atividade, uma

vez que o senhor Lubeck se encontrava nos Estados Unidos efetuando importantes

transações, ofereceu-se para levá-la todas as manhãs à casa da avenida Viena e para

buscá-la à tarde. Enquanto ela ajudava o “chefe”, ele colocaria em dia uns papéis e a

correspondência no escritório alugado no edifício Ermita. O único problema era Sylvia

ter de esperar por ele, se acabasse cedo, porque a ineficiência mexicana tinha impedido

que Jacques dispusesse do telefone que pedira há dois meses.

Ao longo do mês de fevereiro, três ou quatro dias por semana, o casal compareceu

diante da casa do exilado, e Jacques, sem sair do carro, tocava duas vezes a buzina para

anunciar a chegada de Sylvia, a quem abriam imediatamente a porta. À tarde, quando ia

buscá-la, raras vezes Sylvia esperava por ele lá fora e por isso tinha de estacionar o

carro e fumar um cigarro enquanto a moça terminava suas tarefas. Se nos primeiros dias

Jacques Mornard fumava sem olhar muito para a casa fortificada, a sua presença

despreocupada e já habitual foi quebrando a distância entre os vigilantes e aquele jovem,

sempre elegantemente vestido, conhecido entre os guardas como “o marido de Sylvia” ou

Jacson. Foi Otto Schüssler, amante de automóveis, quem voltou a quebrar o gelo e,

sempre que podia, ia à rua conversar com ele, porque o belga era quase um especialista em

carros de corridas. Mais de uma vez, Sylvia, já sentada no Buick, teve de esperar que

Jacques, Otto e até alguns dos guardas que faziam a cobertura da torre terminassem

alguma conversa sobre motores, embreagens e sistemas de freios.

Numa das primeiras tardes em que se embrenharam nessas conversas, Jacques chegou a

ouvir uns latidos alegres. Descobriu o adolescente (reconheceu de imediato o neto do

renegado, Sieva Volkov) que saía para a rua, acompanhado por um cão de raça indefinida

que girava à sua volta. A imagem do cão e do rapaz perturbou-o por instantes e,

esquecido do diálogo com Schüssler, deu alguns passos em direção à casa e assobiou para o

animal, que o observou com as orelhas espetadas. Jacques estalou os dedos para o cão,

que, indeciso, olhou para o adolescente. Nessa altura, Sieva deu-lhe uma palmada no



pescoço e andou dois passos na direção do marido de Sylvia, que se acocorou para

acariciar o animal.

Jacques Mornard apalpou, satisfeito, a textura do pelo liso e avermelhado com a

ponta dos dedos. Deixou suas mãos serem lambidas e, numa voz inaudível para os outros,

disse-lhe em francês algumas palavras de carinho. Por instantes desligou-se do mundo,

num recanto do tempo e do espaço em que só estavam ele, o cão e algumas nostalgias que

julgava sepultadas. Quando voltou à realidade, ainda acocorado, ergueu os olhos para

Sieva e perguntou-lhe como se chamava o animal de estimação.

– Azteca – disse o rapaz.

– É lindo – admitiu Mornard. – E é seu, certo?

– Sim, trouxe-o ainda filhotinho.

– Quando era pequeno tive dois. Adão e Eva. Labradores.

– Azteca é mestiço. Mas o meu avô sempre teve galgos russos.

– Tinha borzóis? – A pergunta estava repleta de admiração. – São os galgos mais

bonitos do mundo. Eu teria dado qualquer coisa para ter um.

– O último que teve chamava-se Maya. Eu a conheci.

– E vai dar um passeio com o Azteca agora? – Perguntou, acariciando as orelhas do

animal, que se deleitava.

– Vamos ao rio…

Jacques ergueu-se e sorriu.

– Desculpe, não me apresentei. Sou Jacson, o namorado de Sylvia.

– Eu sou Sieva – disse o rapaz.

– Divirta-se, Sieva… Adeus, Azteca – disse, e o cão abanou a cauda.

– Ele gostou de você – disse Sieva, sorridente, dirigindo-se para a entrada da rua.

Nesse instante, Jacques Mornard pôde sentir na atmosfera como a porta blindada da

fortaleza começava a se derreter diante dele. Cada vez tinha mais amigos atrás daqueles

muros.

Numa tarde de fim de fevereiro, quando virou da Morelos em direção à Viena, viu que

Sylvia esperava por ele junto à porta da casa, acompanhada por um casal que reconheceu

de imediato graças às fotografias tantas vezes estudadas. Como fazia sempre, parou o

carro no outro lado da rua, saiu, beijou Sylvia e esta apresentou-lhe Alfred e Marguerite

Rosmer, recordando-lhe que há um ano e meio, quando a tinha levado até Périgny para a

reunião que deu origem à IV Internacional, estivera diante da casa deles.

– Sim, claro… Bela casa – disse Jacques com a sua ligeireza habitual. – De férias no

México?

Alfred Rosmer explicou-lhe que tinham viajado para acompanhar Sieva Volkov, que

até há pouco tempo vivia na França (“Ah, já o conheci, ele e Azteca ”, disse o belga,

sorridente). Falaram da situação em Paris, da mobilização militar dos jovens franceses e,

quinze minutos depois, quando se despediram, os Rosmer e os Mornard prometeram ir

jantar juntos em algum dos restaurantes da cidade que o jovem conhecia. Com um toque

de fanfarronice burguesa, Jacques deixou claro que os convidava.

Quando mademoiselle Ianovitch pôde retomar suas tarefas, a ajuda de Sylvia deixou

de ser imprescindível, mas Jacques e seu Buick voltaram com frequência à fortaleza da



avenida Viena, onde ninguém se admirava mais com a sua presença. Uma vez por semana iam

buscar os Rosmer para jantar no centro ou, se tinham disposição, na cidade próxima de

Cuernavaca e, num domingo ou outro, na cidade mais afastada de Puebla. Durante aqueles

passeios, falava-se de tudo e mais um pouco, e Jacques teve de ouvir, com admirada

atenção, as histórias da longa amizade entre os Rosmer e os Trotski, iniciada antes da

Grande Guerra (“Nossa, quando eu estava aprendendo a ler”, comentou um dia Jacques,

que na realidade já estudara os pormenores daquela relação). Com um aborrecimento

patente, ouviu as conversas entre os Rosmer e Sylvia acerca da desastrosa invasão

soviética à Finlândia e da iminente ofensiva nazi no oeste da Europa, da agressividade

crescente da propaganda comunista mexicana contra Liev Davidovitch e até de questões

de política interna da não muito saudável IV Internacional. Demonstrou maior interesse

quando soube que Trotski possuía uma enorme coleção de cactos e dedicava algumas

horas por dia à sua criação de coelhos. Mas o assunto favorito de Mornard era a vida

boêmia de Paris, onde acabou conhecendo Sylvia nos meses em que viveram na França e

acerca da qual estava muito mais a par do que os Rosmer.

Numa noite em que Jacques tinha ido comprar cigarros, quando regressou ao quarto

do hotel, Sylvia disse-lhe que tinha telefonado um tal mister Roberts, que precisava vê-

lo com urgência por questões de negócios. Na manhã seguinte, quando chegou ao

apartamento de Shirley Court, o próprio Tom lhe abriu a porta. Seu mentor informou-o

de que Caridad estava em Havana e voltaria dentro de alguns dias. Ele tivera algumas

reuniões muito importantes, comentou enquanto lhe servia café, com os olhos fixos em

Jacques.

– Chegou a hora de caçar o Pato – disse.

Ramón sentiu o impacto no estômago. Tom deu-lhe tempo para assimilar a notícia e

depois falou de seu último encontro com o camarada Stalin, dessa vez numa datcha que

este tinha a uns cem quilômetros de Moscou, onde só se realizavam os mais secretos

encontros. Além de Tom, tinham estado lá Beria e Sudoplatov, e do que falaram Ramón

só precisava saber – reparou que o tinha chamado de Ramón, mas sem abandonar o

francês – o que lhe dizia diretamente respeito, uma vez que se tratava de assuntos vitais

para o Estado soviético. O jovem assentiu e acendeu o cigarro, mordido pela ansiedade.

– O renegado está prepararando sua maior traição – começou Tom, olhando para as

mãos. – Um agente nosso passou-nos a informação de que os alemães e o traidor estão

chegando a um acordo para utilizarem-no como líder de um governo de intervenção

quando os nazis decidirem invadir a União Soviética. Eles precisam de um fantoche e

ninguém melhor do que Trotski para tanto. Por outra via, soubemos que está disposto a

colaborar com os norte-americanos se forem eles que, numa reviravolta da guerra,

acabarem invadindo a União Sovié tica. Até com o diabo está disposto a pactuar.

– Puta que o pariu! – Exclamou Ramón, sem conseguir conter-se.

– E tem mais… – Continuou Tom. – Detivemos na União Soviética dois agentes

trotskistas com ordens para assassinar o camarada Stalin. Ambos confessaram, mas dessa

vez decidiu-se não divulgar isso porque, com a guerra, é necessário mover-se com a maior

cautela.

– E qual é a ordem? – Perguntou, desejoso de ouvir uma única resposta.



– A ordem é afastá-lo do jogo antes do fim do verão. Hitler vai lançar-se agora para o

oeste e não tentará nada contra a União Soviética, mas, se avançar pela Europa tão

depressa como pensamos, dentro de alguns meses pode virar-se contra nós.

– Apesar do pacto?

– Você acredita na palavra desse louco defensor da pureza ariana?

Ramón negou, abanando a cabeça, ligeira mas demoradamente. Hitler não era uma

preocupação sua, e as palavras seguintes de seu mentor confirmaram-no.

– Dentro de algumas semanas nosso espião norte-americano chega ao México. A partir

desse momento vai tudo decorrer em marcha forçada. Primeiro jogaremos a cartada do

grupo mexicano. Estive ontem à noite com Felipe e ele pensa que, se o norte-americano

fizer o trabalho que lhe compete, eles também poderão fazer o seu.

– E eu, o que faço? – O desencanto de Ramón era visível.

– Segue em frente, como se nada disso tivesse acontecido. Sei que você se relaciona

com os Rosmer, e eles e a sua querida Sylvia vão lhe abrir as portas da casa.

– Sylvia tem de regressar a Nova York dentro de alguns dias…

– Deixe-a ir. Você continuará como até agora e, quando se der o atentado dos

mexicanos, aconteça o que acontecer, manterá a mesma rotina. Se as coisas correrem

como esperamos, partiremos todos após alguns dias. Se algo falhar, traga Sylvia de volta

e iniciamos o outro plano.

Ramón olhou para o assessor e disse, com grande convicção:

– Eu faria melhor que os mexicanos.

Os olhos azuis de Tom pareciam duas pedras preciosas. A felicidade dava-lhes brilho e

aquela claridade translúcida e cortante.

– Nós somos soldados e cumprimos ordens. Mas não lamente, esta é uma luta longa e

você vale muito… O camarada Stalin sabe que você é o melhor que temos, por isso o

queremos no banco, para que, se for necessário, entre e marque o gol. E daqui para a

frente lembre-se, em cada segundo da sua vida, de que o mais importante é a revolução e

ela merece qualquer sacrifício. Você é o Soldado 13 e não tem piedade, não tem medo, não

tem alma. Você é um comunista dos pés à cabeça, Ramón Mercader.

Jacques Mornard passou vários dias examinando a si próprio. Queria saber onde tinha

falhado para que Stalin ordenasse, e Tom permitisse, que outros se encarregassem da

operação. Ele estava tão perto! O regresso de Sylvia a Nova York foi um alívio e ele pôde

entregar-se à depressão e aos pensamentos reprimidos. Lamentava agora a deserção de

Orlov, que impedira a presença de África no México naquele momento. Com ela ao seu

lado, teria tido ao menos um consolo real, além de possibilidades mais concretas de ser o

escolhido. África e ele juntos teriam sido capazes de derrubar as muralhas da casa do

traidor e de libertar o mundo daquele verme que se vendera aos fascistas.

Antes de viajar, Sylvia fizera-o prometer que não iria à casa do exilado até ela

regressar. A agressividade galopante dos stalinistas mexicanos obrigava a guarda da

fortaleza e a polícia a ficarem em alerta máximo, e a presença de Jacques, com um



passaporte falso e sem motivos concretos para ir até a casa, podia provocar problemas

com a justiça mexicana que ela preferia evitar. Ele prometeu-lhe que não iria a Coyoacán,

porque pretendia aproveitar a ausência da namorada para ir até o sul, onde o senhor

Lubeck queria abrir novos escritórios.

Assim que Sylvia partiu, Tom ordenou que Ramón saísse do Hotel Montejo e se mudasse

para um camping turístico localizado nas imediações da estação ferroviária de Buenavista.

A dada altura, dentro de algumas semanas, Tom levaria para ele algumas das armas que

poderiam ser utilizadas num assalto à casa do Pato, e aquele local, com amplos jardins

arborizados, caminhos internos e bangalôs independentes, onde entravam e saíam

pessoas diferentes todos os dias, era ideal para esconder, primeiro, e fazer sair, depois,

um baú de viagem. Tom confirmou-lhe que nenhum dos que participariam daquela operação

sabia de sua existência e que ele pessoalmente se encarregaria de fazer entrar e sair o

armamento.

Ramón passou vários dias sem sair de seu chalé, quase sem comer, fumando e dormindo.

Uma moleza provocada pela decepção e pela inatividade a que era obrigado minou seu

estado de espírito. Sentia-se enganado. Parecia-lhe uma injustiça que quase dois anos de

trabalho, de movimentos tão planejados e seguros, servissem apenas para encarnar o

papel de guardião das armas que outros utilizariam. A certeza de que, com um pouco mais

de tempo, estaria em condições de executar a ordem e inclusive sair ileso do ato fazia-o

ver a si mesmo como a melhor escolha. Alimentou até a suspeita de que toda essa história

de enviar os mexicanos para que parecesse um assunto de disputas locais era uma

justificativa difícil de engolir. Estaria Caridad por trás dessa decisão? Duvidaria ela da

sua capacidade ou tentara mantê-lo longe do perigo, com a sua propensão insuportável

para governar e decidir a vida dos filhos? Após vários dias de isolamento, na manhã em

que leu nos jornais que os exércitos alemães tinham começado a avançar para oeste,

invadindo a Noruega e a Dinamarca, sentiu um impulso de angústia e decidiu que também

ele devia pôr-se em marcha e assediar o inimigo.

Na tarde em que apareceu em Coyoacán, foi Harold Robbins, o chefe da guarda

pretoriana do renegado, quem o cumprimentou da torre de vigilância. Um Jacques

sorridente explicou-lhe que tinha regressado à cidade no dia anterior e precisava ver os

Rosmer. Robbins mandou avisar Alfred e Marguerite e perguntou-lhe se queria entrar

para conversarem mais comodamente. Jacques sentiu que a alegria podia explodir-lhe o

peito, mas disse imediatamente que não se preocupasse, que era coisa de uns minutos.

Alfred e Marguerite receberam-no ao pé da porta. Ele lhes contou da sua viagem de

trabalho, das cartas em que Sylvia lhes mandava lembranças, e entregou a Marguerite uma

escultura de uma divindade indígena com rosto felino e corpo de mulher, comprada

naquela manhã no mercado da cidade, dizendo-lhe que a vira em Oaxaca e pensara

imediatamente que a agradaria. Enquanto isso, era o momento de mudança de turno na

torre, e Robbins, antes de descer, despediu-se de Jacson, cedendo lugar a um jovem de

cabelo claro e pele muito branca que o belga via pela primeira vez.

– É novo? – Perguntou aos Rosmer, cumprimentando o desconhecido com um aceno de

mão.

– Chegou há alguns dias. É Bob Sheldon, vem de Nova York – explicou-lhe Alfred



Rosmer, e Jacques pensou se não seria o homem que Tom esperava para soltar a matilha

mexicana.

Como agora voltava a ter tempo livre, Jacques propôs aos Rosmer encontrarem-se

dentro de dois dias para jantar. Ouvira falar de um restaurante francês recém-

inaugurado no centro e estava curioso para experimentar, embora não lhe apetecesse ir

sozinho. Os Rosmer aceitaram e combinaram que ele iria buscá-los na sexta-feira, às sete

da noite.

Naquela sexta-feira, 18 de abril, dois acontecimentos sem relação aparente

confirmaram a Ramón Mercader que o seu destino era entrar para a história como um

servidor da causa do proletariado mundial. De manhã, enquanto passeava pelos jardins

do camping turístico, encontrou uma picareta de alpinista cravada numa árvore. O filho

do proprietário, um rapaz um pouco gago com quem tinha conversado algumas vezes,

dissera-lhe que praticava escalada nas montanhas, insistindo em mostrar-lhe o

equipamento que usava. A picareta cravada na árvore era, com certeza, do alpinista – e,

pelas diversas feridas na casca do mogno, sem dúvida o jovem utilizara aquele tronco

compacto e reto para os treinos. Ramón teve de puxar com força para soltar a ponta da

picareta enterrada no tronco. Quando a pegou nas mãos e sentiu seu peso, percebeu que

uma corrente de emoção o percorria: aquela ponta era uma arma letal. Ramón escolheu

um ponto do mogno onde a casca se soltara uns milímetros. Afastou-se e descarregou uma

forte pancada com a picareta, que ficou enterrada vários centímetros, justamente sobre

o ponto escolhido. Teve novamente de se esforçar para libertar o aço do tronco da

árvore e, quando pegou novamente a picareta, pensou que era um perfeito instrumento

mortífero. De volta ao chalé, envolveu-a numa toalha e enfiou-a na mala, que costumava

trancar com cadeado.

A segunda evidência de que ele devia ser o sujeito do destino revelou-se quando, ao

chegar à fortaleza da avenida Viena para buscar os Rosmer, Otto Schüssler lhe disse que

Alfred estava acamado com uma forte crise de disenteria, embora Liev Davidovitch

insistisse com ele para que fosse ao hospital, uma vez que podia tratar-se de uma

apendicite aguda mascarada pela diarreia. Ele não pensou um segundo e disse a Otto que

ele próprio o levaria ao médico e assim nenhum deles teria de sair de casa.

Jacques passou quase toda a noite com os Rosmer, esbanjando gentileza. Os médicos da

Clínica Francesa, depois de análises físicas e clínicas, diagnosticaram uma parasitose

particularmente agressiva, potenciada pela falta de anticorpos dos europeus face àqueles

predadores tropicais. A vingança de Montezuma, chamavam-na. Depois de pagar pela

consulta e pelos remédios, Jacques regressou a Coyoacán com Marguerite e um Alfred

aliviado por um soro que lhe tinham administrado. Como costumava fazer quando vinha

buscar Sylvia, tocou duas vezes a buzina do Buick e, da torre de vigilância, gritaram que

Jacson voltava com os Rosmer. Robbins e Schüssler abriram a porta blindada e vieram até

a rua, sendo informados de que tudo parecia estar solucionado. Os dois guarda-costas

ajudaram Alfred a entrar em casa, enquanto Marguerite, com a atenção dividida entre o

marido e o amável Jacques, ficou indecisa diante da porta aberta, através da qual o jovem

pôde ver Natália Sedova e, atrás dela, a cabeça inconfundível do renegado que, vestindo

um robe, se aproximava de Rosmer e conversava com ele, no meio do pátio. Natália Sedova



aproximou-se nesse instante da porta para felicitar Marguerite pelo final feliz do

incidente e agradecer ao senhor Jacson a sua disponibilidade. Foi então que Natália lhe

perguntou se não queria entrar para tomar um café ou comer qualquer coisa.

– Não, obrigado, madame. Já é muito tarde e Alfred tem de descansar.

– Por favor, Jacques – insistiu Marguerite Rosmer – você foi tão amável…

– Não, não se preocupem, era o meu dever – e atirou de imediato o anzol à água. –

Outro dia, quando Sylvia voltar – e começou a afastar-se, sorridente, enquanto

Marguerite lhe reiterava sua gratidão e a de Alfred.

Na manhã seguinte, Jacques escreveu a Sylvia contando que fora obrigado a quebrar a

sua promessa de não visitar a casa de Trotski, dando-lhe os pormenores do que

acontecera e repetindo o muito que desejava tê-la de volta ao México. Seu cérebro,

enquanto isso, fervilhava de satisfação. As portas blindadas da fortaleza da avenida

Viena agora eram apenas duas cortinas que podiam ser afastadas suavemente, com as

costas da mão.

Como senhores de forças telúricas, Tom e Caridad apareceram uma noite de fim de abril e

desencadearam o terremoto que mudaria definitivamente a vida de Ramón Mercader.

Tinham lhe telefonado no meio da tarde, anunciando sua visita para as nove e meia

daquela noite e pedindo que ficasse atento à sua chegada, num Chrysler verde-escuro.

Pressentindo que aquele reaparecimento teria uma importância definitiva na sua vida,

jantara pouco e fumava um cigarro, sentado no muro de um canteiro. Pensava em como lhe

agradaria voltar a ter um, não, dois cães, com os quais poderia correr, rolar pela areia de

uma praia, acariciar-lhes o pelo. Embriagou-se de rancor ao recordar que o último com

que mantivera uma relação tinha sido aquele Churro, saído ninguém sabia de onde e

alistado no Exército Republicano. Nisso, foi ofuscado pelas luzes de um carro que virou

na direção de seu chalé e avançou, parando junto dele.

Tom saiu, fazendo tilintar as chaves do carro na mão, e indicou a Ramón que o

seguisse. Do outro lado saiu Caridad, que, depois de tentar sem sucesso dar um beijo no

filho, se dirigiu para o chalé. Tom abriu o porta-malas do carro e ele viu o baú. Tom

avisou-o de que era pesado, e juntos os dois levantaram aquele cofre comprido e

avançaram até o chalé, onde Caridad segurava a porta para lhes facilitar a passagem.

Tom, como se já tivesse tudo planejado, dirigiu-se para o quarto, colocando o baú ao

lado do armário.

Caridad esperava por eles na sala, sentada numa poltrona. Ramón achou que ela

tinha engordado nas últimas semanas. Parecia forte e enérgica, como nos dias cada vez

mais distantes em que passeava num Ford confiscado pelas ruas de Barcelona e

demonstrava a sua dureza disparando num cão. Ramón amaldiçoou a ambiguidade de

sentimentos que a mãe lhe suscitava. Enquanto isso, Tom, sentado em sua frente,

explicou-lhe que o baú ficaria ali não mais que duas semanas.

– As engrenagens já estão girando – concluiu.

– O espião é Bob Sheldon? – Perguntou Ramón.



– Sim, e, tal como imaginava, não podemos esperar muito dele. O Camarada Judeu está

trabalhando nele e espera que sirva ao menos para abrir a porta.

O jovem manteve-se em silêncio. Sua situação ofendia-o.

– O que foi, Ramón? – Perguntou-lhe Caridad, inclinando-se na direção dele. –

Quando você resolve se fazer de esquisito…

– Você e ele sabem muito bem. Mas não se preocupem, no fim das contas…

– Vai fazer birra? – A voz de Tom destilava ironia. – Não vou repetir o que você já

sabe. Você e eu cumprimos ordens. É tão simples quanto isso. Cada um serve a revolução

onde e quando a revolução decidir.

– E o que eu faço enquanto isso?

– Espera – disse Tom. – Quando se for dar o golpe, eu lhe direi o que fazer. De vez em

quando vá dar uma volta por Coyoacán, cumprimentar seus amigos. Se souber de alguma

coisa que possa ser útil, entre em contato comigo. Caso contrário, mantemo-nos

afastados.

– É melhor assim, Ramón – disse Caridad. – Tom sabe que você é capaz de fazê-lo, mas

esse é um problema político muito complicado. Matar aquele filho da puta terá

consequências, e a União Soviética não pode se dar ao luxo de que a acusem de estar

envolvida… É isso.

– Compreendo, Caridad, compreendo – disse, pondo-se de pé. – Café?

A partir dessa noite, Ramón viveu com a sensação de que o tinham esvaziado por

dentro. Sentia que, de tanto se infiltrar na pele falsa de Jacques Mornard, esta tinha se

revoltado e prendido no seu interior o seu eu verdadeiro e adiado. Era Jacques quem

vagueava pelas ruas da cidade, quem viajava a velocidades suicidas no Buick preto, quem

passava pela fortaleza da avenida Viena para saber da saúde de Alfred Rosmer e

conversar amenidades com Robbins, Otto Schüssler, Joseph Hansen, Jack Cooper e até

com o recém-chegado Bob Sheldon Harte, que mais de uma vez convidou para uma cerveja

no boteco miserável de onde tinha desaparecido o empregado desdentado e agora servia

uma jovem; era Jacques quem sorria, quem escrevia cartas de amor a Sylvia Ageloff e

olhava com interesse para as vitrines das sapatarias e alfaiatarias de uma cidade magnífica

mas acossada por uma miséria que, para um tipo como ele, se tornava invisível. Enquanto

isso, Ramón, o fantasma, conjugava o verbo esperar em todos os tempos e modos possíveis

e sentia como a vida passava ao seu lado sem se dignar a olhar para ele.

Na manhã do 1

o

 de Maio, tinha ido até o Paseo de la Reforma, por onde desfilavam

trabalhadores e sindicalistas, para ver os cartazes e faixas que pediam já não a expulsão

do renegado, mas a morte do traidor fascista, e sentiu que aquela exigência não o incluía.

Desorientado, sem expectativas, podia passar horas na cama, fumando, olhando para o

teto, repetindo para si próprio as mesmas perguntas dilacerantes: E depois de tudo

acontecer? O sacrifício e a abnegação foram para quê? A glória que julgara ao alcance da

mão, por qual ralo havia escoado? Ramón tinha entregado a alma àquela missão porque

queria ser o protagonista, e não lhe importava ter de matar ou mesmo que o matassem se

atingisse seu objetivo. Sentia-se preparado para permanecer a vida toda na obscuridade,

sem nome e sem existência própria, mas com o orgulho comunista de saber que tinha feito



uma coisa importante pelos outros. Ele queria ser um eleito da providência marxista e,

nesse momento, pensava que nunca seria nada nem ninguém. Passadas duas semanas,

quando Tom regressou para recuperar o baú, Ramón sentiu que sua postergação se

tornava irreversível.

– Quando será?

Tinham colocado as armas no porta-malas do Chrysler e olhavam-se nos olhos,

sentados nas poltronas do chalé.

– Logo – disse Tom, parecendo aborrecido.

– Está acontecendo alguma coisa com você?

Tom sorriu com tristeza e olhou para o chão, onde a biqueira do sapato batia

levemente num relevo entre dois mosaicos.

– Tenho medo, Ramón.

A resposta de seu mentor surpreendeu-o. Não lhe escapou o pormenor de tê-lo

tratado novamente por Ramón enquanto lhe confessava uma coisa que nunca esperara

ouvir dos lábios daquele homem. Devia acreditar?

– Grigulievitch e Felipe prepararam tudo o melhor possível, mas não confiam nos

homens que têm. Sheldon pode fazer a sua parte, mas os outros…

– Quem estará à frente?

– O Camarada Judeu.

– E ele não confia em si próprio?

– Vai ser um atentado com muita gente, com muitos tiros. Um espetáculo à mexicana…

São homens com experiência de guerra, mas um atentado é outra coisa.

– E por que não o cancelam?

– Lembra do Hotel Moscou? E quem diz a Stalin que esse atentado pode ser

cancelado?

Ramón inclinou-se para a frente. Podia ouvir a respiração de Tom.

– E o que dirá se falharem?… Deixe-me ir com eles, porra…

Tom olhava-o nos olhos. Ramón sentiu a ansiedade no peito.

– Seria uma solução, mas não é possível. Quando o identificassem, perceberiam que não

era uma ação planejada pelos mexicanos, mas uma conspiração nascida em outra parte.

– E se alguém identificar Felipe?

– É um espanhol que esteve com os mexicanos na Guerra Civil. Essa fachada já foi

criada.

– Eu também sou espanhol… e belga e…

– Não pode ser, Ramón! Ouça bem: o atentado é perfeito, mas sempre pode surgir

alguma coisa inesperada. Ferirem o Pato e ele sobreviver, eu sei lá. Eu mesmo disse ao

camarada Stalin que devia contar com a possibilidade de um fracasso. E também lhe disse

que, se isso acontecesse, você entraria na jogada. Mas não posso cancelá-la nem enviá-lo

agora… – Tom levantou-se, acendeu um cigarro, olhou para o jardim. – Deveria era estar

contente por não ter de participar nisso. Sabe que a vida de todos que entrarem

naquela casa pode tornar-se muito difícil a partir deste momento. Basta capturarem um

para os outros cairem feito dominó. E vão agarrá-los, tenho certeza… Além disso, já lhe

disse desde o princípio que você era minha melhor opção, mas não a primeira. Se eles



fizerem bem as coisas, melhor para todos, foi assim que planejamos. Você viu o que

aconteceu no 1

o

 de Maio, como os do Partido lutaram com os trotskistas na rua? Quem

irá suspeitar de nós quando um grupo de comunistas mexicanos executar um traidor que

chega a colaborar com os norte-americanos para dar um golpe de Estado no México? E,

de qualquer forma, mesmo que eles digam à polícia o que quiserem dizer, nunca haverá

evidências de que esses homens estiveram envolvidos conosco…

– Entendo tudo o que está me dizendo. Mas você não pode me pedir para ficar

contente por ter trabalhado três anos para nada.

Tom acabou sorrindo. Esmagou a bituca no cinzeiro e dirigiu-se para a porta.

– Oxalá você nunca perca essa fé que tem, Ramón Mercader. Não imagina como vai

precisar dela se tiver de entrar em cena. Garanto-lhe que não é fácil matar um homem

como aquele filho da puta do Trotski.

Jacques Mornard colocou sobre o fogão a água para o café e apertou o cinto do roupão

de pugilista que usava para andar em casa. Quando foi até a entrada, verificou,

contrariado, que os jornais da manhã ainda não tinham chegado. Na semana anterior

duplicara a gorjeta do rapaz que trazia a correspondência, na condição de que lhe

deixasse os jornais na porta antes das sete da manhã. Voltou à cozinha, coou o café e

bebeu uma xícara pequena. Acendeu um cigarro e dirigiu-se para o escritório do

encarregado. O mês de maio estava acabando, mas a manhã estava fresca graças à chuva da

noite anterior. Avançou pelo caminho de cascalho e praguejou ao sentir como as

pantufas se molhavam. Na porta do chalé onde funcionava a recepção, o encarregado da

manhã colocava ferramentas de jardinagem num carrinho de mão.

– Bom dia, senhor Jacson, em que posso ajudá-lo? – Perguntou o homem, sorrindo e

fazendo umas mesuras.

– O rapaz dos jornais, o que lhe aconteceu hoje?

O encarregado sorriu ainda mais. Tinha os dentes incrivelmente brancos e,

milagrosamente, não lhe faltava nenhum.

– É que muitos dos jornais ainda não saíram. Ele está à espera.

– Que história é essa de os jornais ainda não terem saído?

– Ah, senhor, por causa do que aconteceu ontem à noite – disse o encarregado,

voltando a sorrir. – É que tentaram matar o piochitas Trotski. Estão dizendo no rádio.

Ramón deu meia-volta e, sem se despedir do encarregado, regressou ao chalé. Se

compreendeu bem, o homem tinha falado numa tentativa, não numa execução. Ligou o

rádio e tentou sintonizar uma emissora que comentasse a notícia. Naquela madrugada, um

comando armado tinha entrado na casa de Leon Trotski e, apesar dos inúmeros tiros

dados, não atingira seu objetivo de matar o revolucionário exilado. Os agressores (dizia-

se que Diego Rivera, de pistola na mão, estava entre eles) tinham conseguido fugir, e o

presidente Cárdenas ordenara pessoalmente que se iniciasse uma investigação exaustiva

até serem encontrados os autores do crime frustrado. À medida que digeria tais palavras

e assumia as consequências (Diego Rivera envolvido?), Ramón sentiu que uma estranha



mistura de ansiedade e de alegria se apoderava dele. Enquanto se vestia, às pressas, ouviu

o desenrolar da notícia: falava-se de um ferido, de assaltantes vestidos de militares e de

policiais, do sequestro de um dos guarda-costas do renegado.

Discou o número do apartamento de Tom em Shirley Court e não obteve resposta. O

que faria agora? Jacques Mornard perdeu algum tempo tentando refletir. Tom tinha

urdido um plano cheio de ângulos que escapavam à sua compreensão. Teriam conseguido

utilizar as divergências políticas entre o renegado e o gordo Rivera para que este se

pusesse à frente de um comando assassino, ou teriam ameaçado simplesmente ventilar os

deslizes de sua mulher, a pintora coxa? Falava-se de vinte homens armados, de centenas

de tiros e de nenhum morto. Como era possível? Se um profissional como Felipe tinha

estado dentro da casa, seria verossímil o Pato continuar vivo? Havia naquele fato alguma

coisa turva que desafiava a lógica mais elementar. De qualquer forma, pensou, o fracasso

do atentado colocava-o de uma vez por todas na primeira linha de combate, pela qual

tanto lutara. Os receios reais de Tom acerca do sucesso da operação adquiriam agora uma

luz poderosa, e chegou a pensar se, na realidade, aquele fracasso não teria uma intenção.

Mas qual? Entrar na casa do Pato, tê-lo à mercê de dez espingardas e não caçá-lo, por

quê? Para quê? Tinha sido ele, desde sempre, o encarregado da missão? Sentia a cabeça

explodir. A evidência de que tornava-se agora a alternativa real continuava a provocar-

lhe uma íntima alegria revolucionária, mas, com ela, começava a erguer-se o fantasma de

um temor inesperado, sub-reptício, diante da responsabilidade que isso implicava. Bebeu

mais café, fumou outros dois cigarros e, quando se sentiu em condições de se pôr em

movimento, colocou o chapéu e encaminhou-se para o Buick.

Enquanto conduzia em direção a Shirley Court, Ramón notou que seu peito quase

explodia de angústia. Nunca sentira tão nitidamente essa opressão e pensou se não seria

uma angina como aquela de que Caridad sofria. Quando perguntou ao zelador do prédio

se os senhores Roberts estavam, o homem disse-lhe que tinham viajado na noite anterior.

Ramón Mercader deixou o Buick no estacionamento do edifício e dirigiu-se para o

Paseo de la Reforma, congestionado de transeuntes, vendedores, carros, mendigos e até

prostitutas com horário flexível. Uma humanidade colorida, envolta pelo escapamento

dos motores e pelos gritos dos jornaleiros que anunciavam a salvação milagrosa do

piochitas Trotski. A cidade parecia enlouquecida, prestes a explodir, e o jovem sentiu-se

indisposto no meio da multidão e da balbúrdia. Encostado a uma parede, ergueu os olhos

para o céu transparente, limpo pela chuva da noite anterior, e teve a certeza de que o

seu destino seria decidido sob aquele céu diáfano e transparente.
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Em 2 de maio de 1939, os Trotski arrumaram as camas, a mesa de trabalho e puseram carvão

no fogão. A casa de número 19 da avenida Viena já era a sua casa. Embora não significasse

mais que uma mudança de prisão, Liev Davidovitch sentiu que, com aquela passagem,

ganhava uma enorme liberdade. Posso sentir-me feliz, tenho direito a esse sentimento

humano?, perguntar-se-ia ao sentar-se em sua escrivaninha e olhar em volta: o quintal

que se via da janela estava destruído e as obras principais ainda não tinham terminado,

porque, apesar da gestão rigorosa de Natália Sedova e do trabalho “stakhanovista” dos

secretários, a verba esgotara. Mas ele não conseguia viver nem mais um dia sob o mesmo

teto que Rivera. Nos últimos dois meses nem sequer se falavam, e ele lamentava a forma

como aquela amizade terminara porque nunca esqueceria que Rivera o ajudara a vir para

o México, qualquer que tivesse sido a razão, lhe oferecera a sua hospitalidade e

contribuíra para que recuperasse o fôlego depois da experiência terrível dos meses finais

do exílio norueguês.

Pensava desde muito novo que a pior agressão à condição humana é a humilhação,

porque desarma o indivíduo, agride a essência da sua dignidade. Ele, que ao longo da sua

vida tinha sofrido todos os insultos e calúnias possíveis, nunca se sentira tão próximo da

humilhação como quando Natália e Jean van Heijenoort o impediram, depois de seu último

aniversário, de abandonar a Casa Azul e de gritar a Rivera a repugnância que lhe

provocavam seu exibicionismo, suas poses de macho mexicano, sua inconsistência de

palhaço político. Há muito tempo que sabia que, se o tinha recebido em sua casa e talvez

até aceitado que sua mulher se deitasse com ele, fora apenas para utilizá-lo como

argumento da sua pretensa heterodoxia, como trampolim para as páginas dos jornais. Mas,

quando as coisas atingiram o nível que definitivamente tinham de atingir, sua bondade

condicionada desfizera-se e ele revelara sua verdadeira cara.

A tensão agravara-se com o choque inevitável entre a ambição de Rivera e o sentido

de responsabilidade de Liev Davidovitch, quando este se opôs a que o pintor assumisse o

secretariado mexicano da IV Internacional. Mas a situação ultrapassou os limites do

permissível após a ruptura de Rivera com o general Cárdenas e sua decisão de apoiar a

candidatura presidencial do direitista Juan Almazán. Embora o exilado soubesse que tudo

isso se devia à sua insolência, tentou alertar o pintor dos danos, para o projeto

progressista de Cárdenas, resultantes de sua deserção. Mas a resposta obtida fora tão

ofensiva que, naquele mesmo dia, decidiu dar por terminada sua estada na Casa Azul.

Trotski não podia dar lições de política a ninguém, dissera-lhe seu anfitrião, porque só

um lunático podia ter a ideia de fundar uma Internacional que não era mais do que um

esforço fanfarrão para se transformar em chefe de alguma coisa.



Se em outros tempos saíra do próprio Kremlin, por que não sairia agora da Casa Azul?

Se saísse e fossem para um local pouco protegido, sua vida ficaria em perigo, coisa com que

não se importava muito, mas van Heijenoort recordou-lhe que também punha em risco a

vida de Natália. Liev Davidovitch teve de baixar a cabeça, embora tenha tornado pública

a sua ruptura com Rivera e o seu desacordo com a viragem política do pintor, não

querendo que o vinculassem com aquela loucura que atacava diretamente o general

Cárdenas, com quem o exilado se sentia tão comprometido.

No início do ano, Liev Davidovitch tinha escrito a Frida, que continuava em Nova

York, na esperança de que ela fosse capaz de aliviar a crise, mas nunca recebeu resposta.

Enquanto isso, Rivera, que se declarava agora almazanista, anunciava sua ruptura com o

trotskismo, por considerá-lo uma ideologia aventureira – precisava repetir os

argumentos moscovitas se dizia ser anti-stalinista? –, que fazia o jogo dos fascistas contra

a União Soviética.

Jean e o restante dos secretários intensificaram as buscas por um local seguro e

acabaram por optar em alugar uma casa de tijolo, com um grande e sombreado quintal, na

vizinha avenida Viena, uma rua poeirenta onde havia alguns casebres. A casa tinha a

vantagem de possuir muros altos e ser inacessível pelos fundos, onde corria o rio

Churubusco. Mas estava abandonada há dez anos, e torná-la habitável exigiria muito

trabalho. Já decididos por essa opção, ele tentara oferecer a Diego um aluguel pelos

meses que levaria a reforma da casa, mas o pintor nem sequer o recebeu, disposto a tornar

patente sua intenção de humilhá-lo. A tensão adquiriu então um nível tal que van

Heijenoort confessou a Liev Davidovitch recear inclusive uma ação violenta,

desproporcional, por parte de Rivera.

Aquela crise mal lhe permitira seguir com a proximidade desejada os acontecimentos

que ocorriam para além da Casa Azul. A muito custo conseguira concentrar-se na

reorganização da seção norte-americana, minada pelo caudilhismo, ou conversar com

Josep Nadal sobre a gravidade dos acontecimentos espanhóis após o início da ofensiva

franquista contra a Catalunha, o último reduto republicano além de Madri. No México,

enquanto isso, os ataques à sua presença entravam numa espiral perigosa e, ao mesmo

tempo que Hernán Laborde, secretário do Partido Comunista, exigia do governo sua

expulsão, com ameaças de ruptura política, a direita cobrira seus protestos de um

antissemitismo obscuro e fascista. Liev Davidovitch vivia rodeado pela sensação de que o

cerco se apertava e de que punhais e revólveres estavam cada vez mais perto da sua

cabeça grisalha.

A reforma da casa estava sendo mais complexa do que tinham previsto. Natália pedira

para subirem ainda mais os muros, construírem torres de vigilância, cobrirem as entradas

com placas de aço, instalarem um sistema de alarme. A dada altura ele perguntou-lhe se

estavam preparando uma casa ou um sarcófago.

Como permanecia quase todo o dia fechado no quarto da Casa Azul, Liev Davidovitch

aproveitou o tempo e escreveu uma análise sobre o fim previsível da Guerra Civil

espanhola e a derrota de um movimento revolucionário que, possivelmente, teria podido

atrasar e mesmo evitar a conflagração europeia. Nadal dissera-lhe que, nos últimos meses

do ano anterior, o governo espanhol tinha exigido mais armas de seus aliados, numa



tentativa desesperada de salvar a República. Os soviéticos, efetivamente, fizeram um envio

através da França, mas Paris recusou-se a permitir a passagem do armamento por suas

fronteiras, e aquele fracasso fora definitivo. Os soviéticos, fosse porque estavam

cansados de uma guerra sem futuro, fosse porque estavam decididos a cortar seu

compromisso pela raiz, desistiram do intento e desde então a Espanha ficou à deriva

porque, enquanto os fascistas despejavam seu potencial militar sobre o solo espanhol,

Stalin desviava o olhar e começava a preocupar-se com aquilo que fora sempre seu

verdadeiro interesse: seus vizinhos da Europa oriental.

Depois de muitos meses sem qualquer informação de Serioja, um jornalista norte-

americano, recém-chegado a Nova York após uma estada em Moscou, escreveu-lhes para

contar que um colega tinha conseguido entrevistar um preso recém-libertado pelo novo

chefe da NKVD, Laurenti Beria. O antigo recluso contara-lhe que há alguns meses tinha

visto Serguei Sedov com vida e que outro preso lhe dissera que Serioja estivera no campo

de Vorkuta em 1936, durante a greve dos trotskistas, onde quase morrera de fome, mas

que, em 1937, o tinham transferido para a tenebrosa prisão de Butirki, em Moscou, onde

fora torturado para que assinasse uma confissão contra o pai e que tinha sido dos poucos

prisioneiros a resistir sem fraquejar. O preso anônimo dizia tê-lo conhecido num campo

do Subártico, onde os outros detidos falavam de Serguei Sedov como de um indomável.

Natália e Liev Davidovitch acreditaram piamente na informação, mesmo que outras

vezes pensassem poder tratar-se de um mal-entendido, uma vez que dificilmente o filho

poderia ter saído com vida de Vorkuta ou de Butirki, lugares piores que o sexto círculo

do inferno. Mas não podiam deixar de sentir-se orgulhosos quando ouviam sempre a

mesma versão sobre a atitude de Serioja, que parecia ser a única coisa acerca da qual não

existiam dúvidas: tinha resistido aos interrogatórios sem assinar confissões contra o pai.

E consolavam-se pensando que, se Stalin se encarniçara contra a sua vida inocente,

Serioja o vencera com o seu silêncio.

Um novo congresso do Partido Comunista da União Soviética, celebrado no início do

ano, deixou Liev Davidovitch com várias certezas. No plano internacional, tornara mais

evidente a vontade de Stalin estabelecer uma aliança com Hitler; no plano nacional,

revelara a cínica pretensão de efetuar outra rasura histórica e atribuir os excessos dos

expurgos aos destituídos chefes da GPU. Para indignação de poucos e para confirmação

popular de suas boas intenções, o Grande Capitão tinha criticado os executores do

expurgo, que fora acompanhado, as palavras eram suas, de “mais erros que os esperados”.

Nesse caso, tudo teria corrido bem se só tivessem sido cometidos os erros esperados?

Quantas pessoas podiam ser fuziladas por engano? O mais alarmante era que, dentre os

que no mundo acreditavam na honestidade de Stalin, ninguém parecia mais se lembrar de

que há alguns meses o montanhês enviara uma pomposa felicitação a Yezhov e aos chefes

da NKVD. Parecia interessar-lhes apenas que o Gênio tivesse emitido um aviso sobre a

existência de “deficiências” na operação, tais como os “procedimentos simplificados de

investigação” e a falta de testemunhas e provas. E onde estava Stalin enquanto tudo

aquilo acontecia?, perguntou o exilado a um mundo que, também dessa vez, não lhe

respondeu.

Na realidade, a mais dramática das certezas históricas que o Congresso revelara foi a



de que o secretário-geral tinha chegado finalmente aonde desejava em sua ascensão ao

céu do poder. O terror daqueles últimos anos tinha lhe permitido tirar de cena, de uma

maneira ou de outra, dezoito dos vinte e sete membros do Politburo eleitos no último

congresso presidido por Lenin, e poupar a cabeça de apenas um quinto dos membros do

Comitê Central eleitos em 1934, quando a situação, pela última vez, esteve prestes a fugir-

lhe das mãos. Stalin tinha demonstrado ser um verdadeiro gênio da trapaça: sua bem-

sucedida eliminação de qualquer oposição no interior do Partido (apoiando-se no

acordo sobre a ilegalidade das facções promovido por Lenin) transformou-se em sua arma

política mais eficaz para acabar com a democracia e, mais tarde, instaurar o terror e levar

a cabo os expurgos que lhe deram o poder absoluto. Talvez o primeiro erro do

bolchevismo, deve ter pensado Liev Davidovitch, tenha sido a eliminação radical das

tendências políticas que se lhe opunham. Quando essa política passou do exterior da

sociedade para o interior do Partido, começou o fim da utopia. Se a liberdade de

expressão fosse permitida na sociedade e dentro do Partido, o terror não teria

conseguido se implantar. Por isso Stalin empreendera a depuração política e intelectual,

para que ficasse tudo sob a alçada de um Estado devorado pelo Partido, de um Partido

devorado pelo secretário-geral. Exatamente como Liev Davidovitch, antes da abortada

revolução de 1905, disse a Lenin que aconteceria.

Para coroar aquela série de derrotas, numa tarde de março, Josep Nadal chegou à

Casa Azul com vários jornais nas mãos e a imagem da decepção no rosto. O Exército

Republicano rendera-se, e as tropas de Franco desfilavam por Madri. Liev Davidovitch

sabia que nos meses seguintes as represálias seriam terríveis e compadeceu-se dos

republicanos que não tinham conseguido ou querido fugir de uma Espanha ganha para um

fascismo cínico e grotesco. O mais triste foi ver como um país corajoso, que teve a

Revolução ao alcance da mão, foi sacrificado pelos donos da Revolução e do socialismo,

tal como tinham feito há anos com os comunistas chineses ou com os operários alemães.

Seria tão difícil enxergar aquela série de traições?, perguntou, observando o rosto de

Nadal.

A nova vida na casa da avenida Viena colocou a família na situação de ter de contar

apenas com os seus próprios recursos financeiros. Os direitos autorais de Liev

Davidovitch eram cada dia mais magros, mas o adiantamento pago pela edição inglesa de

Stalin e as colaborações nos jornais permitiram-lhes superar as dificuldades. O exilado

amargurava-se por uma parte desse dinheiro desaparecer no esforço de transformar a

casa numa trincheira. Porque, por mais altos que fossem os muros, por inexpugnáveis que

parecessem as portas, quando a ordem fosse dada, a mão da GPU descobriria uma fenda

qualquer na terra para chegar até ele. E pressentia, ou melhor, tinha a certeza, que a

ordem já fora dada. Quanto mais iminente estivesse a guerra, mais próxima estaria a sua

morte.

Natália e os guarda-costas trataram de aumentar a vigilância sobre cada uma das

pessoas que os visitavam, mas ele recusou-se a atravessar os limites da desconfiança e cair



no território da paranoia. A grande vantagem de viver em sua própria casa era poder

relacionar-se livremente com as pessoas que lhe interessavam e, desde que se instalaram,

começou a receber visitas de políticos, filósofos, professores universitários, simpatizantes

mexicanos e de outros países e republicanos espanhóis recém-chegados, muitos dos quais

teriam se sentido constrangidos com a proximidade de Rivera ou simplesmente prefeririam

não visitá-lo na Casa Azul. Aqueles encontros e os amigos que conservava eram o seu

contato com o mundo, e as opiniões deles serviam para ele se informar, reafirmar ou

moderar opiniões.

Com alguma frequência, os Trotski davam escapadelas com o carro que tinham

comprado. Decidiam-nas de forma aleatória, quase inesperada. Os empregados da casa

nunca sabiam quando seria e, por vezes, nem sequer os guarda-costas, que eram avisados

da saída momentos antes por van Heijenoort. Como a situação no México se tornava

cada vez mais explosiva (desde que o país entrara em campanha eleitoral, a presença do

exilado passou a ser usada como mais uma das promessas políticas), quase não visitavam a

cidade e, quando o faziam, ele escondia-se no banco traseiro. Mas, decididamente, eram

as saídas ao campo que Liev Davidovitch mais apreciava. Dava longos passeios que o seu

corpo agradecia, entorpecido por tantas horas de trabalho sedentário, e dedicava-se

ao que depressa se transformou num dos seus passatempos favoritos, a colheita de cactos

raros, que transplantava no quintal de casa. A enorme variedade daquelas plantas que a

terra mexicana oferecia transformava a procura de espécies numa aventura que às vezes

os levava para terrenos difíceis, que exigiam muitas horas de esforço para desenterrar as

raízes do cacto com enxadas e pás e, finalmente, levá-los até o carro. Natália chamava a

essas excursões “dias de trabalho forçado”, mas voltar para casa com exemplares que

plantavam com extremo cuidado era um prêmio pela dedicação. Uma tarde, enquanto

punha na terra um dos cactos mais raros de sua coleção, Liev Davidovitch lembrou-se da

ordem de não semear sequer uma roseira na casa de Büyükada. Seriam aqueles cactos a

imagem de sua derrota?

Quando a casa reuniu as condições mínimas para trabalhar, decidiu dar o impulso final à

biografia de Stalin. Natália, tão radical em suas atitudes, insistia em dizer-lhe que

rebaixava seu talento ao decidir ser retratista do georgiano e pensava que muitos

duvidariam de sua opinião, por causa do confronto que ambos mantinham há tantos anos.

Seus editores também tinham insistido para que escrevesse uma biografia de Lenin,

mencionando adiantamentos polpudos. Mas Liev Davidovitch desejava revelar ao mundo

o verdadeiro semblante do czar vermelho. Mesmo sabendo que por vezes a paixão o

cegava, não chegava ao ponto de desvirtuar a verdade. As monstruosidades do culto a

Stalin e seus crimes repugnavam-no, e esse sentimento tinha de impregnar a obra. Se de

suas páginas ia brotando uma figura sinistra, quase reptícia em seu caminho em direção ao

poder, era porque Stalin sempre fora assim. Os anos de luta clandestina tinham-no

dotado dessa capacidade de programar sua ascensão na obscuridade para um dia se

apoderar do poder (ajudado pela apatia de Lenin, pelo medo congênito de Zinoviev,



Kamenev e Bukharin e pelo seu maldito orgulho, contou – ou a ditadura tinha sido uma

necessidade histórica incontornável, a única alternativa do sistema?). Mas o que mais o

encorajava a dedicar-se à escrita daquele livro desolador era a convicção de que, tal

como acontecera ao também deificado Nero, depois de sua morte as estátuas de Stalin

seriam derrubadas e seu nome apagado de toda a parte, porque a vingança da história

costuma ser mais terrível do que a do mais poderoso imperador que alguma vez existiu.

Liev Davidovitch tinha a certeza de que, quando Luis XIV afirmou: “L’État c’est moi”,

estava enunciando uma fórmula quase liberal em comparação com as realidades do regime

de Stalin. O Estado totalitário implantado por ele tinha ido muito além do

cesaropapismo e, por isso, o secretário-geral podia dizer, com toda a justiça, “La société

c’est moi”. Mas o mundo devia recordar que tanto Stalin como a sociedade construída à

sua medida eram seres profundamente doentes. O terror daqueles anos não fora apenas

um instrumento político, mas também um prazer pessoal, uma festa para os sentidos

alterados do Coveiro e para a escória da sociedade russa. Ninguém devia admirar-se por

esse terror ter atingido até mesmo a família dos mais próximos de Stalin (porque se

suicidou Nadia Aliluieva? deem-me uma resposta convincente que não tenha Stalin do

outro lado do tiro, pensava). Mas o pior era a certeza de que o terror tinha atingido o

próprio Lenin, que Liev Davidovitch estava convencido disso, Stalin tinha envenenado.

Este sabia que Vladimir Ilitch, assim que seu corpo e seu cérebro devastados permitissem,

teria como primeira atitude conseguir sua substituição como secretário-geral.

Enquanto avançava o verão de 1939, Liev Davidovitch reforçava sua certeza de que o

início da guerra na Europa era uma questão de dias. O ambiente aquecia também dentro

de seu círculo mais próximo, e ele aceitou a sugestão de secretários e amigos de

resguardar mais os seus movimentos. A animosidade dos stalinistas locais aumentava, e

aquela atmosfera destinava-se a preparar o terreno para ações mais importantes.

Durante o último ano, as manifestações que pediam sua saída do México tinham-se

transformado numa violenta campanha e, agora, exigia-se sua cabeça. Em comícios como o

que ocorrera há pouco tempo na Arena México, apareceram até mesmo oradores não

mexicanos, e a bola de fogo tinha tomado proporções tenebrosas. Ele sabia que, se a

guerra começasse, Stalin faria o impossível para liquidá-lo, uma vez que, mesmo do seu

isolamento, ele era a única bandeira capaz de desafiá-lo. Ademais, Stalin não correria o

risco de que Liev Davidovitch resolvesse regressar para o território soviético a fim de

organizar uma oposição ao seu sistema.

Por isso, impondo-se às suas opiniões, Natália deu continuidade ao trabalho de

fortificação da casa, decidida a reduzir as visitas de jornalistas, professores e

simpatizantes que, com frequência, lhe pediam um encontro. O número de homens que o

protegiam aumentou, embora fossem confrontados com o problema de virem ao México

por alguns meses e, justamente quando estavam preparados para a missão, terem de voltar

para seus respectivos países. O resultado daquela paranoia coletiva foi que ele voltou a

viver praticamente em clausura, e tal isolamento era particularmente doloroso naqueles

dias de verão, tão agradáveis para passear e pescar. Decidido a procurar uma distração

para as suas muitas horas de trabalho, teve a ideia de criar coelhos e galinhas, e começou

a pedir livros sobre o assunto. Já que ia tentar, que o fizesse cientificamente.



O que mais preocupava Natália Sedova, na realidade, era a saúde do marido, tão frágil

nos últimos anos, sofrer o rigor de uma altitude que lhe provocava um estado

permanente de pressão alta. Sua digestão continuava difícil, e somente uma alimentação

leve, em horários determinados, o salvava de males maiores. Definitivamente, a vida de

pária que levara durante anos estava passando da conta e, à beira dos sessenta, o

próprio Liev Davidovitch tinha de admitir que se transformara num velho, a ponto de

muitas pessoas tratarem-no precisamente assim, por o velho Trotski – ou, simplesmente, “o

Velho”…

Quando Liev Davidovitch escrevia sobre a proximidade da guerra, não podia deixar de

notar que a União Soviética daqueles dias talvez fosse uma vítima fácil para a aviação e os

tanques alemães. Stalin (que o acusava de oportunista e traidor quando publicava essas

análises) tinha enfraquecido o poderio militar do país a tal ponto que, sabiam-no todos,

só um milagre poderia salvá-lo. E esse milagre, ninguém poderia afirmar melhor que Liev

Davidovitch, era o soldado soviético, cuja capacidade de sacrifício não tinha igual no

mundo. Mas o preço a pagar seria o de muitas vidas que podiam ter sido salvas. Do que

precisava Stalin para resistir a um ataque alemão? Antes de tudo, de tempo, escreveu.

Tempo para reforçar as fronteiras e para refazer um exército decapitado. Precisava

também que a Europa ocidental resistisse ao embate fascista, pelo menos durante esse

período de que Stalin precisava. Por isso, quando em 23 de agosto de 1939 a notícia foi

difundida, Liev Davidovitch quase não se surpreendeu, embora tenha sentido um enorme

asco. As emissoras de rádio, os jornais do mundo, de esquerda ou de direita, comunistas

ou fascistas, grandes ou pequenos, tinham todos nesse dia o mesmo cabeçalho: União

Soviética e Alemanha nazi assinam Pacto de Não Agressão. Um pacto de entendimento…

A reação à notícia de que Von Ribbentrop e Molotov, como ministros dos Negócios

Estrangeiros, tinham chegado a um acordo do qual, obviamente, só uma parte se tornara

pública espantou mais pessoas no mundo do que Liev Davidovitch teria imaginado. A

concretização de um tratado que deixava Hitler de mãos livres para se lançar sobre o

Ocidente era incompreensível para as pessoas de boa-fé (e até para as de má-fé) que,

apesar do terror e dos processos criminais, continuavam defendendo Stalin como o

Grande Guia da classe operária. Por isso o exilado se atreveu a prever que aquela data

seria recordada durante séculos como uma das mais extraordinárias traições à fé e à

credulidade do homem.

Liev Davidovitch sabia que Stalin rapidamente argumentaria que a defesa da União

Soviética era prioritária e que, se o Ocidente tinha dado livre-trânsito ao expansionismo

alemão com o Pacto de Munique, o país tinha o direito de evitar uma guerra com a

Alemanha. E teria alguma razão. Mas o rastro lamacento da humilhação nunca poderia

apagar-se, escreveu. Ver que o antifascismo radical da União Soviética afinal não era tão

radical assim provocaria uma desilusão massiva, e a inocência de milhões de crentes, cuja fé

resistira a todas as provas, poderia se perder para sempre. Mas os operários e os

militantes desmoralizados talvez tivessem em breve a oportunidade de transformar a



vergonha num impulso para atingir a revolução adiada. Aproximavam-se dias de dor, mas

talvez também tempos de glória para uma nova geração de bolcheviques, armados com a

amarga experiência vivida, dentro e fora da União Soviética, concluiu.

Menos de dez dias depois, quando a Wehrmacht invadiu a Polônia, Liev Davidovitch

reparou que os alemães pareciam penetrar com demasiada cautela em território polaco,

como se seus tanques avançassem usando os freios. Mas quando, passadas duas semanas, as

tropas soviéticas penetraram na Polônia, o exilado compreendeu as proporções do

pacto. Os dois ditadores, tal como calculava, estendiam a sua mão sobre a novamente

sacrificada Polônia. Curioso foi as potências ocidentais, que tinham declarado guerra

aos nazis, aceitarem, sem grandes protestos, que Stalin fizesse o mesmo que Hitler. A

hipocrisia da política, pensou, pode fazer transbordar os poços mais fundos.

Naquele instante, Liev Davidovitch era um homem com a alma angustiosamente

dividida. Algum dia, disse para consigo, se reconhecerá que foram os erros dos

revolucionários, mais que o empenho dos imperialismos, que atrasaram as grandes

mudanças da sociedade humana. Mas, mesmo com essa convicção e depois de tantas

infâmias, baixezas políticas e crimes de todo o tipo, ele continuava a acreditar que a

defesa da União Soviética contra o fascismo e o imperialismo constituía o grande dever

dos trabalhadores do mundo. Porque Stalin não era a União Soviética, muito menos o

representante do verdadeiro sonho soviético.

Envergonhava-o, pelo que isso significava para o ideal socialista, saber que, depois de

invadir a Polônia, Stalin impunha ali a ordem soviética com a mesma fúria com que Hitler

exportava a ideologia fascista. Aquela exportação grosseira do modelo soviético para a

Polônia e para a Ucrânia ocidental traria a desmoralização dos operários europeus, ao

verem o oportunismo político do stalinismo. Por outro lado, os habitantes daquelas

regiões invadidas, vítimas históricas dos impérios russo e germano, já teriam certamente se

interrogado sobre que diferença existia entre um invasor e o outro, e Liev Davidovitch

não se admiraria se, rapidamente, muitos daqueles povos chegassem a considerar os nazis

seus libertadores do jugo stalinista.

Mesmo assim, Liev Davidovitch sentia como um peso esmagador a contradição de não

saber até que ponto era possível opor-se ao stalinismo sem deixar de defender a União

Soviética. Atormentava-o não poder discernir totalmente se a burocracia era já uma

nova classe, incubada pela revolução, ou apenas a excrescência que sempre tinha pensado

ser. Precisava se convencer de que ainda era possível marcar uma distância qualitativa

entre fascismo e stalinismo, a fim de tentar demonstrar a todos os homens sinceros,

abatidos pelos golpes baixos da burocracia termidoriana, que a União Soviética

conservava a derradeira essência da revolução e que era essa essência que devia ser

defendida e preservada. Mas se, como diziam alguns vencidos pelas evidências, a classe

operária tinha demonstrado com a experiência russa sua incapacidade de governar a si

própria, então seria necessário admitir que a concepção marxista da sociedade e do

socialismo estava errada. E aquela possibilidade colocava-o perante o cerne terrível da

questão: seria o marxismo apenas mais uma “ideologia”, uma espécie de falsa consciência que

levava as classes oprimidas e seus partidos a acreditar que lutavam pelos seus próprios

objetivos quando na realidade estavam apenas beneficiando os interesses de uma nova



classe governante?… O simples fato de pensar nisso provocava-lhe uma dor intensa. A

vitória de Stalin e de seu regime se ergueriam como o triunfo da realidade sobre a ilusão

filosófica e como um ato inevitável da estagnação histórica. Muitos, ele próprio, se

veriam obrigados a reconhecer que o stalinismo não tinha suas raízes no atraso da Rússia

nem no ambiente imperialista hostil, como chegou a ser dito, mas na incapacidade do

proletariado de se transformar em classe governante. Teria de admitir também que a

União Soviética não fora mais do que a precursora de um novo sistema de exploração e

que a sua estrutura política tinha inevitavelmente de gerar uma nova ditadura, maquiada,

quando muito, com outra retórica…

Mas o exilado sabia que não podia mudar a sua forma de ver o mundo e de

compreender sua luta. Por isso não se cansaria de exortar os homens de boa-fé a

permanecerem junto dos explorados, mesmo quando a história e as necessidades

científicas parecessem estar contra si. Abaixo a ciência, abaixo a história! Se for

necessário teremos de revê-las!, escreveu. De qualquer forma, eu continuarei ao lado de

Espártaco, nunca com os Césares, e até contra a ciência manterei minha confiança na

capacidade de as massas trabalhadoras se libertarem do jugo do capitalismo, porque quem

já viu essas massas em ação sabe que isso é possível. Os erros de Lenin, seus próprios

enganos, os do Partido Bolchevique, que permitiram a deformação da utopia, nunca

poderiam ser atribuídos aos trabalhadores. Nunca, seguiria pensando.

Quando tão grande era sua mágoa, Liev Davidovitch sentiu que a vida, tão árdua, ainda

era capaz de compensá-lo com uma alegria. Sieva chegou finalmente ao México. Se os avós

não tivessem visto algumas fotografias recentes do rapaz, nunca o teriam reconhecido.

Entre a criança de quem se despediram na França e o jovenzinho de treze anos, confuso

e tímido, que chegou a Coyoacán, interpunha-se uma história terrível e lancinante que

os fez chegar a temer pelo seu equilíbrio mental. Mas Natália e ele estavam convencidos

de que o amor era capaz de curar até as feridas mais profundas, e amor tinham-no de

sobra, não se cansando de abraçá-lo e beijá-lo, de admirar a sua juventude em flor, apesar

de ambos saberem que a vida do rapaz não seria fácil num país onde se falava uma língua

que não conhecia, onde não tinha amigos e onde, ainda por cima, teria de viver numa

fortaleza.

Alfred e Marguerite Rosmer, depois de resgatarem o menino do internato religioso

do sul da França para onde Jeanne o tinha enviado, viajaram com ele até o México,

receosos de outras possíveis agressões. Aqueles amigos, os únicos que lhes restavam dos

dias de incerteza anteriores à revolução, tinham sido uma das grandes bênçãos da vida

de Liev Davidovitch, que ainda se interrogava como fora possível ter sido tão obtuso a

ponto de permitir que entre a sinceridade dos Rosmer e seu desespero político pudesse

ter sido lançada a semente do oportunismo de Molinier.

Natália e os Rosmer encarregaram-se de levar Sieva para passear pela cidade, e o avô

insistiu em ser o seu guia na excursão imprescindível a Teotihuacán. Exigiu que só fossem

com eles os guarda-costas, porque queria tê-lo todo o tempo para si. E, embora dessa vez



não tenha podido subir até o topo da Pirâmide do Sol, graças ao neto fez uma viagem

profunda ao passado. Falaram do pai do rapaz, Platon Volkov, de quem Sieva não tinha

lembranças precisas, uma vez que fora deportado quando ele tinha três anos; da mãe,

Zina, vítima de uma vingança horrível; do tio Liova, com quem o rapaz sonhava muitas

noites, conforme disse; falaram dos dias, para ele nebulosos, de Prínkipo e de Istambul,

acerca dos quais sua memória guardava clarões memoráveis: os incêndios, as pescarias, mas,

sobretudo, a companhia de Maya, de que conservava uma fotografia onde apareciam Sieva

com cinco anos, o avô de cabelo e barba ainda escuros e a bela borzói, que parecia fitar a

máquina fotográfica, a fim de eternizar a bondade de seus olhos. Durante todos os anos

que viveu em Berlim e Paris, Sieva desejara muito ter outro cachorro, mas sua vida nômade

nem esse prazer lhe permitira. E Liev Davidovitch prometeu-lhe que agora poderia ter um.

O avô sabia que esse cachorro o ajudaria mais do que tudo a sentir que alguma coisa lhe

pertencia e que ele pertencia a um lugar. Pobre criança! Quanto ódio se alimentara da

melhor época de sua vida!, diria naquela noite a Natália Sedova.

Entretanto, o Exército Vermelho tinha invadido a Finlândia e a comunidade

internacional finalmente comparava Stalin a Hitler… No artigo que escreveu em

consequência do episódio, Liev Davidovitch avaliou com muito cuidado suas opiniões,

certo de que provocaria confusões e divergências entre seus seguidores, que chegariam a

qualificá-lo de stalinista por defender uma ideia que não lhe parecia negociável, mesmo

depois dessa invasão: a defesa da integridade da União Soviética continuava a ser,

escreveu, a prioridade do proletariado mundial.

Duas semanas depois de sua chegada, Sieva pediu a Harold Robbins, o novo chefe dos

guarda-costas, que o acompanhasse num passeio pelo bairro vizinho. Embora Natália e

Marguerite não estivessem muito de acordo, Alfred e Liev Davidovitch pensavam que

deviam dar-lhe alguma liberdade. Sieva tinha demonstrado ser uma criança forte, e os

golpes da vida não pareciam ter lhe afetado. Uma hora depois de terem saído, Sieva e

Robbins regressaram… com um cachorro. Num dos passeios de carro, o rapaz vira uma

cadela com sua ninhada diante de um dos casebres da redondeza e, evidentemente, os

donos alegraram-se por alguém levar pelo menos um dos cachorrinhos que, ao chegar à

casa, já estava batizado: Azteca era um desses vira-latas que possuem a inteligência

adquirida, durante gerações, na luta pela sobrevivência.

A alegria que Liev Davidovitch sentia pela presença de Sieva foi perturbada pela

ruptura com seu velho amigo Max Shachtman, o colaborador que, desde a primeira visita a

Prínkipo, em 1929, tanto afeto e provas de devoção lhe tinha oferecido. A deserção era

consequência da febre separatista que minava os trotskistas norte-americanos, a mesma

que afetara os franceses dez anos antes e que impedira a gestação de uma oposição

unificada precisamente na altura em que a ascensão fascista se forjava. Agora, o calor da

guerra e as tomadas de posição mais radicais sobre a União Soviética tinham exacerbado

novamente os protagonistas e surgiam novos partidos, um pouco além ou aquém dos

outros em determinadas estratégias que eles consideravam “de princípios”. Max

Shachtman e James Burnham transformavam-se em líderes do seu próprio partido, saído

do Socialista Operário, que, com aquela mutilação, ficava reduzido a uma simples claque

de fiéis.



Embora tenha pedido a Shachtman que viesse ao México para discutir sua posição

crítica, o dissidente não apareceu e ele sabia a razão. Shachtman não conseguiria

suportar “o sopro de Trotski na nuca”. Ao fim e ao cabo, reconheceu o exilado, sempre o

incomodara uma certa superficialidade em Shachtman, mas também teve de admitir que

chegara a apreciá-lo e que, ao menos, tinha de lhe agradecer a sinceridade com que

anunciou sua ruptura, tão diferente da forma sibilina com que Molinier o fizera ou, antes

disso, os Paz.

O ano de 1939 acabava e a guerra permanecia. Liev Davidovitch chegara aos sessenta e,

apesar de tudo, aquele foi o fim de ano mais agradável que festejou desde a sua partida

para o exílio: tinha junto dele Sieva e Azteca, que o seguia diligente quando ia alimentar

os coelhos e as galinhas. Seus queridos Alfred e Marguerite continuavam com eles e, ao

lado de outros amigos, guarda-costas e secretários, ajudavam-no a passar melhor as horas

da noite com conversas inteligentes, às vezes descontraídas, mas tão necessárias ao

espírito. Embora a casa se assemelhasse cada vez mais a uma fortaleza e suas escapadelas

tivessem se tornado esporádicas, tinha a liberdade de escrever e de emitir opiniões, e

fazia-o incessantemente, apesar da censura de alguns editores, como os da revista Life,

que receavam os problemas que a pré-publicação de um excerto de Stalin poderia

acarretar-lhes, justamente o fragmento em que se levantava o possível envenenamento

de Lenin. Além disso, o ambiente festivo que, apesar da guerra, se vivia no México chegava

até os muros de Coyoacán, e, embora não conseguisse apagar totalmente os rescaldos da

tristeza que os Trotski sentiam, confirmava-lhes que, mesmo nas circunstâncias mais

difíceis, a vida tentava sempre se recompor e tornar-se tolerável…

Entre as visitas que recebeu naquela temporada contou-se a de Sylvia Ageloff, a irmã

das eficientes Ruth e Hilda, que ocasionalmente lhe tinham servido como tradutoras ou

secretárias para as relações com os trotskistas norte-americanos. Tal como as irmãs,

Sylvia demonstrou ser não apenas uma militante convicta, mas, sobretudo, uma pessoa

muito útil nos trabalhos em que os ajudaria desde a sua chegada ao México, quando

Fanny Ianovitch adoeceu. A jovem, além do inglês, falava perfeitamente francês, espanhol

e russo e era uma datilógrafa veloz… Mas a pobre Sylvia era também uma das mulheres

menos bonitas que Liev Davidovitch conhecera. Media pouco mais de um metro e meio, era

magra até a esqualidez (os braços pareciam fios, e ele imaginava que as suas coxas teriam a

grossura de seus punhos) e tinha a cara cheia de sardas avermelhadas. Como se não

bastasse, usava óculos de lentes grossas e, embora a sua voz tivesse um timbre quase

sedutor, era sem dúvida a mulher com menos tino para se vestir que ele conhecera. As

desventuras físicas de Sylvia eram tão notáveis que Natália e o exilado as comentaram

mais de uma vez, e foram também assunto de conversa entre os guarda-costas, como o

revelou a Liev Davidovitch a comoção provocada entre eles pela notícia de que Sylvia

tinha um namorado… não um qualquer, disseram, mas alguém que parecia desfrutar de uma

boa situação econômica, filho de diplomatas e, conforme acrescentaria a própria Natália,

belíssimo e cinco anos mais novo do que ela. O que demonstrava que, em matéria de amor,



nada está escrito e que por baixo de qualquer saia pode estar escondida uma fera. Foi tal

o falatório com a descoberta que Liev Davidovitch sentiu curiosidade em ver a peça que a

jovem tinha adquirido.

Em 12 de março, a União Soviética teve de assinar um oneroso tratado de paz com a

Finlândia, pelo qual obtinha apenas uns fiapos do território originalmente pretendido.

O fiasco sofrido pelo Exército Vermelho na intenção de ocupar um pequeno país

transformava-se numa prova da sua fraqueza. Mas Liev Davidovitch avisou que aquele

episódio deveria ser lido como mais do que uma advertência, porque, enquanto Stalin

fracassava na Finlândia, Hitler e suas divisões tinham invadido e ocupado a Dinamarca em

apenas 24 horas.

Mais tarde, quando a Noruega foi invadida pelos nazis e sua derrota se consumou em

poucos dias, Liev Davidovitch soube que a profecia que lançara a Trygve Lie três anos

antes estava prestes a se cumprir: seus repressores do passado se transformariam em

exilados políticos e sofreriam a humilhação de serem acolhidos sob condições. Com toda

a certeza, seus anfitriões não seriam tão cruéis como o foram com Trotski, mas talvez o

rei e seus ministros se lembrassem dele e da forma como o tinham tratado.

Naqueles primeiros meses de 1940, a guerra dos stalinistas mexicanos contra o exilado

subiu de temperatura. Expulsos Laborde e Campa, tinham agora decapitado outros

dirigentes pelo mesmo pecado: não serem suficientemente “anti-trotskistas”. Seu olfato

dizia-lhe que alguma coisa estava no forno – e que não era boa. No meio desses expurgos,

celebraram o Dia do Trabalho com uma manifestação demasiado parecida com a que os

nazis e os fascistas organizavam em Berlim e em Roma: 20 mil comunistas iracundos,

convocados pelo Partido Comunista e pela Central de Trabalhadores, que, em vez de

gritarem palavras de ordem contra a guerra, tinham inscrito em suas bandeiras: Fora

Trotski! Trotski fascista! Trotski traidor! E talvez só por um resquício de pudor não

tinham escrito aquilo que gritaram com mais ardor: Morte a Trotski! Aquela

agressividade tinha colocado os moradores e os vigilantes da casa-fortaleza em alerta,

porque as pessoas só escrevem e gritam assim quando estão dispostas a empunhar um

revólver. Os guarda-costas adotaram novas precauções (incluindo colocar

metralhadoras nas torres), pediram mais voluntários aos Estados Unidos e, no exterior

da casa, chegaram a montar guarda dez policiais. Serviriam para alguma coisa todas

aquelas medidas? Poderiam deter a mão sub-reptícia que se infiltraria por uma fresta

impossível de se detectar a olho nu?, interrogava-se Liev Davidovitch quando observava

aquela multidão armada que o rodeava e atordoava, sabendo a resposta de antemão: ele

era um condenado e, quando quisessem, iriam matá-lo.

No dia em que Alfred Rosmer adoeceu, Liev Davidovitch viu finalmente o namorado de

Sylvia, pois fora o jovem quem levara o amigo à clínica, insistindo em pagar-lhe os

medicamentos. Segundo Marguerite, Sylvia não tinha querido apresentar-lhe o

namorado porque ele tinha problemas de documentação e estava ilegalmente no México;

segundo Natália, sempre cortante, o receio da moça devia-se ao namorado andar metido

em alguns negócios pouco claros de onde obtinha o dinheiro que gastava a rodo. Oxalá a

pobre Sylvia não o perca, comentou o exilado à mulher.

O dia 23 de maio seguiu conforme a rotina da casa. Liev Davidovitch trabalhara



bastante e sentia-se esgotado quando, à tarde, ajudado por Sieva, foi alimentar os

coelhos, ambos seguidos por Azteca. A dada altura conversou um pouco com Harold

Robbins e pediu-lhe que naquela noite não fizessem uma de suas habituais palestras

educativas para os novos rapazes da guarda, porque estava extenuado e havia várias

noites que dormia mal. Depois do jantar conversou durante algum tempo com a mulher e

os Rosmer e voltou para o escritório a fim de organizar os documentos com que

pretendia trabalhar na manhã seguinte. Um pouco mais cedo do que de costume, tomou

um sonífero para conseguir o descanso de que tanto precisava e meteu-se na cama.

Apesar de estar há doze anos à sua espera, às vezes era capaz de esquecer que, naquele

mesmo dia, talvez no momento mais agradável da noite, a morte poderia bater-lhe à

porta. Ao melhor estilo soviético, tinha aprendido a viver com essa expectativa, a

carregar consigo tal iminência como se fosse uma camisa justa ao corpo. E também decidira

que, enquanto isso não acontecesse, deveria seguir em frente. Embora não a receasse, e às

vezes tivesse até mesmo a desejado, um sentimento de dever quase doentio obrigara-o a

aceitar as formas mais diversas de se esquivar da morte. Talvez devido àquele mecanismo

de autodefesa, quando os disparos o acordaram pensou que se tratava de fogos de

artifício e rojões disparados numa feira que naqueles dias se celebrava em Coyoacán. Só

compreendeu que eram de fato tiros e que vinham de muito perto quando Natália o

empurrou da cama, atirando-o ao chão. Nessa altura pensou: teria chegado a sua hora de

partir, assim daquele jeito, usando um pijama e encolhido contra uma parede? Liev

Davidovitch teve tempo até de considerar aquela uma forma muito pouco decorosa de

morrer. Ficaria estendido com o camisolão levantado e as vergonhas ao léu? O

condenado fechou então as pernas e preparou-se para morrer.
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Numa típica tarde cansativa e de calor sufocante de 1993, a engrenagem que me mantinha

preso à história de Ramón Mercader voltou a girar. Tinha acabado de pousar no chão o

saco cheio de bananas, inhames e mangas e de guardar a bicicleta com que fora e voltara

de Melena del Sur à procura daquelas provisões salvadoras quando Ana me deu uma

notícia estranha: chegara uma encomenda via correio para mim. Nem sei há quantos anos

não recebia sequer uma carta, muito menos um pacote. Os amigos que partiam escreviam

uma, quando muito duas vezes, e nunca mais voltavam a fazê-lo, querendo evitar o

passado que os lacerava e que nós os recordássemos. Enquanto bebia pelo gargalo um

litro de água com açúcar, examinei o envelope de papel pardo atravessado pelo aviso de

“Registrado” e vi o nome do remetente escrito num canto: Germán Sánchez, e o

endereço de uma caixa postal de Marianao, na outra ponta da cidade.

Sem fazer café, com um cigarro na boca, abri o envelope e percebi de imediato que o

remetente era falso. A encomenda era um livro editado na Espanha, escrito precisamente

por alguém chamado Germán Sánchez e por Luis Mercader, um livro no qual, conforme

constava na capa, Luis, com a ajuda do jornalista Germán Sánchez, contava a vida do seu

irmão Ramón. A primeira coisa que fiz, evidentemente, foi folhear o volume e, ao

descobrir que incluía fotografias, detive-me a vê-las até deparar com uma imagem que me

revolveu as entranhas. Aquele homem de cabeça vigorosa, quase quadrada, e feições

envelhecidas atrás dos óculos de armação de tartaruga, aquele homem cujos olhos

olhavam para mim diretamente do livro de Germán Sánchez e de Luis Mercader, era, já

sem quaisquer dúvidas, um assassino e também, evidentemente, o homem que amava os

cachorros.

Creio que a minha maior desconfiança de que Jaime López não era Jaime López surgiu

no instante em que ele me confirmou que Ramón ouvia permanentemente o grito de

Trotski. O tom de sua voz e a umidade em seu olhar deram-me a entender que falava de

algo demasiado íntimo e doloroso. Passados alguns anos, a carta trazida pela enfermeira

e a convicção de que a saudade de um mundo perdido sempre acompanhara o militante

Ramón aproximaram-me um pouco mais da convicção de que o homem que amava os

cachorros não podia ser outro que não o próprio Ramón Mercader, por extraordinária

que pudesse parecer a existência palpável, numa praia cubana, daquele personagem que, no

meu presente, parecia inconcebível, porque a lógica me dizia que tinha sido devorado

pela história há muitos anos. Não eram Trotski, a sua vida e a sua morte, referências

livrescas e remotas? Como podia alguém escapar da história para ir passear com dois cães e

um cigarro na boca por uma praia da minha realidade? Com essas perguntas e

desconfianças eu tentara preservar um espaço para a dúvida, julgo que, sobretudo, com a



intenção de me proteger. Não é agradável para ninguém estar convencido de que

manteve uma relação de confidências e proximidade com um assassino que o cumprimentou

com a mesma mão usada para matar um homem, que partilhou com ele café, cigarros e até

mágoas pessoais bastante privadas… E menos agradável seria se aquele assassino fosse

justamente o autor de um dos crimes mais ímpios, calculistas e inúteis da história. Tal

margem de dúvida que eu tinha preservado dera-me, no entanto, alguma paz de espírito

que me foi particularmente necessária quando decidi começar a esmiuçar aquela história

através da qual procurava, entre outras, as razões que tinham movido Ramón Mercader,

as derradeiras verdades que talvez nunca me tivesse confessado o seu onisciente amigo

Jaime López. Mas, com a queda da última trincheira, provocada pelo encontro com aquela

imagem, teria para sempre a certeza de que nunca falara com Jaime López, mas com aquele

homem que fora um dia Ramón Mercader del Río, e também a certeza de que Ramón tinha

contado a mim, precisamente a mim (por que diabos a mim?) a verdade da sua vida, pelo

menos da forma como ele as entendia: a sua verdade e a sua vida.

Naquela mesma noite, depois de jantarmos, pus-me a ler o livro até o fim. Enquanto

avançava, concluí que só uma pessoa poderia ter me enviado aquela obra que punha nas

minhas mãos os derradeiros pormenores de uma história – justificativas, hipocrisias,

silêncios e também vinganças, concretizadas através do livro de Luis –, incluindo os da

dolorosa despedida do mundo de Ramón Mercader, que até aquele momento eu ainda

desconhecia. E essa pessoa não podia ser outra senão aquela presumível enfermeira sem

nome, tão negra e esquálida, que, obviamente, devia saber sobre seu “paciente” muitíssimo

mais do que, há dez anos, me dissera na sua única e muito breve visita. Se agora a mulher

(talvez ainda relacionada com a família, talvez com os filhos do homem que, já sem

qualquer dúvida e também para ela, era um assassino) se dava a esse trabalho, não podia

dever-se apenas ao seu desejo de iluminar os últimos recantos da ignorância do “rapaz”

que tinha partilhado algumas tardes de conversa com Jaime López, noutra vida chamado

Ramón Mercader, noutra Jacques Mornard, noutra Frank Jacson, noutra Roman

Pavlovitch…

Ao ler a biografia, verifiquei que parte de meus conhecimentos era ratificada por

informações que Luis Mercader devia ter manipulado em primeira mão, por ter sido

testemunha dos episódios de que falava. Enquanto isso, outras histórias contradiziam as

que eu sabia e, por algum motivo que naquele momento ainda desconhecia, acabei

colocando-me a par de atitudes e episódios vividos por Ramón que seu irmão omitia ou

ignorava. Mas o mais importante – uma vez ratificada a identidade de Jaime López e

conhecido o destino final de Ramón Mercader e a já concretizada queda do mundo que

o cultivara como uma flor venenosa – é que me senti totalmente liberto do meu

compromisso de manter silêncio. Sobretudo porque, com aquele livro enviado por um

fantasma, me chegara também a certeza de que o assédio a que o homem que amava os

cachorros me submetera em vida – e até depois da sua morte – só podia ter um motivo

calculado por uma mente de enxadrista: levar-me, de forma silenciosa mas inexorável, a

escrever o relato que ele me contara, enquanto me fazia prometer-lhe o contrário.



O livro ditado por Luis Mercader não só me libertou do compromisso do silêncio como

também me permitiu pôr as últimas letras nas dispersas palavras cruzadas da vida e da obra

de um assassino. No entanto, antes da libertação ou do benefício do conhecimento,

minha primeira reação foi sentir pena de mim mesmo e de todos os que, enganados e

usados, acreditamos alguma vez na validade da utopia fundada no já então desaparecido

país dos sovietes; mais que rejeição, provocou-me mesmo um sentimento patente de

compaixão pelo próprio Mercader, e creio que pela primeira vez compreendi a dimensão

de sua fé, de seus medos e a obsessão pelo silêncio obstinado que manteria até seu último

suspiro.

A segunda reação foi contar a Ana toda a história, porque sentia que arrebentaria se

não espremesse de uma vez o pus que me havia sido metido no quisto do medo. E disse-lhe

que, se Luis Mercader tinha contado uma parte da vida do irmão, eu me sentia finalmente

disposto e em condições intelectuais e físicas de escrever aquela história,

independentemente do que pudesse acontecer.

– Não entendo, Iván, não entendo, juro por Deus que não – diria Ana, enfática e

exaltada, e (eu estava ciente disso) cheia de rancor pela parte do engano que ela própria

tivera de viver. – Como é possível que um escritor deixe de sentir-se escritor? Pior ainda,

como deixa de pensar como um escritor? Como é que durante todo esse tempo você não

se atreveu a escrever nada? Não lhe passou pela cabeça pensar que aos 28 anos Deus lhe

colocou nas mãos a história que podia se transformar no seu grande romance?

Eu a deixei falar, concordando com cada uma de suas afirmações e interrogações

(poderiam muito bem ser exclamações, bastava mudar-lhes o sinal, ou, na realidade,

acusações) e então lhe respondi:

– Não me passou pela cabeça porque não podia passar, porque não queria que passasse

e procurei todos os pretextos para esquecer toda vez que isso acontecia. Ou será que

você não sabe em que país vivíamos àquela altura? Faz ideia de quantos escritores

deixaram de escrever e se transformaram em nada ou, pior ainda, em antiescritores e

nunca mais conseguiram levantar voo? Quem iria dizer que as coisas mudariam um dia? Sabe

o que é sentir que se é marginalizado, proibido, sepultado em vida aos 30, 35 anos, quando

se pode começar verdadeiramente a ser um escritor a sério, e julgando que essa

marginalização é para sempre, até o fim dos tempos, ou pelo menos até o fim da sua vida de

merda?

– Mas o que poderiam fazer com você? – Insistiu ela. – Matá-lo?

– Não, matar não.

– Nesse caso, nesse caso… que coisa tão terrível poderiam fazer? Censurar um livro

seu? Que mais?

– Nada.

– Nada, como? – Saltou ela, creio que ofendida.

– Fazem de você um nada. Você sabe o que é ser transformado em um nada? Isso eu sei,

porque eu mesmo me transformei em nada… E também sei o que é sentir medo.

E falei-lhe de todos aqueles escritores de quem já nem eles próprios se lembravam,

aqueles que escreveram a literatura vazia e complacente dos anos 1970 e 1980,

praticamente a única que alguém podia imaginar e gerar sob o manto onipresente da



suspeita, da intolerância e da uniformidade nacional. E falei-lhe dos que, tal como eu,

inocentes e crédulos, sofremos um “corretivo” por nos limitarmos a mostrar apenas a

ponta do pé, e dos que, após uma estada no inferno do nada, tentaram regressar e o

fizeram com livros lamentáveis, também vazios e complacentes, com que obtinham um

perdão sempre condicional e a sensação mutilada de serem novamente escritores porque

voltavam a ver seus nomes impressos.

Como Rimbaud em seus dias em Harar, eu tinha preferido esquecer-me de que a

literatura existia. Mais: como Isaac Babel – e não é que me compare com ele ou com

outros, pelo amor de Deus –, optara por escrever o silêncio. Pelo menos com a boca

fechada podia sentir-me em paz comigo mesmo e manter meus medos encurralados.

Quando a crise dos anos 1990 aumentou, Ana, o poodle Tato e eu estivemos prestes a

morrer de inanição, como tanta gente de um país obscuro, paralisado e em vias de

colapso. Apesar de tudo, creio que durante seis, sete anos, os mais difíceis e fodidos de

uma crise total e interminável, Ana e eu fomos felizes à nossa estoica e esfomeada maneira.

Aquela complementação humana que então me salvou do desmoronamento foi uma

verdadeira lição de vida. Nos últimos anos de meu casamento com Raquelita, quando a

bonança dos anos 1980 foi se tornando normalidade e tudo parecia indicar que o futuro

luminoso começava a acender suas luzes – havia comida, havia roupa (socialista e feia, mas

comida e roupa), havia ônibus, às vezes até táxis, e casas na praia que podíamos alugar com

o dinheiro do salário –, a incapacidade de ser feliz que eu tinha gerado impediu-me de

desfrutar, ao lado de minha mulher e de nossos filhos, o que a vida me oferecia. Por

outro lado, quando aquele falso equilíbrio desapareceu junto com esfumaçado Estado

soviético e implantou-se então a crise, a presença e o amor de Ana devolveram-me uma

vontade patente de viver, de escrever, de lutar por alguma coisa que estava dentro e

fora de mim, como nos anos distantes em que, com todo o meu entusiasmo, tinha cortado

cana, semeado café e escrito alguns contos levado pela fé e a mais sólida confiança no

futuro – não só no meu, mas no de todos…

Como desde o início dos anos 1990 os transportes urbanos tinham praticamente

desaparecido, eu pedalava cinco dias por semana na minha bicicleta chinesa os dez

quilômetros de ida e os dez de volta que separavam minha casa da Escola de Veterinária.

Passados poucos meses cheguei a ficar tão magro que mais de uma vez, olhando-me de

relance no espelho, não tive outro remédio senão perguntar a mim mesmo se não teria me

mordido um câncer devorador. Por outro lado, Ana sofreria, devido ao exercício diário

na bicicleta, à falta de calorias necessárias e a um azar genético, as piores consequências

daqueles anos terríveis, porque, tal como muitas outras pessoas, foi diagnosticada com

uma polineurite avitaminosa (a mesma que se espalhava nos campos de concentração

alemães), que, no seu caso, desembocaria mais tarde na osteoporose irreversível, prelúdio

do câncer que acabaria por matá-la.

Dedicado a cuidar de Ana naquele início de suas doenças (ela ficou quase cega

durante alguns meses), em 1993 optei por deixar o trabalho na Escola de Veterinária



quando me apareceu a oportunidade de montar um consultório de primeiros socorros

num quarto desocupado, perto de nossa casa. A partir de então, com a anuência (de

apoio, nada) do poder local, transformei-me no veterinário amador do bairro,

encarregado das campanhas de vacinação contra a raiva. Embora na realidade o

dinheiro não fosse muito, ali podia ganhar o triplo do meu salário anterior e destinei

cada peso obtido para procurar comida para minha mulher. Uma vez por semana, para que

rendesse mais meu escasso dinheiro, empoleirava-me na bicicleta e ia até Melena del Sur, a

trinta quilômetros da cidade, comprar alimentos diretamente dos camponeses e trocar

minha habilidade de castrador e desparasitador de porcos por um pouco de carne e

alguns ovos para Ana. Se há uns meses eu parecia um canceroso, o novo esforço

transformou-me num fantasma pedalante e elementar. E ainda hoje nem eu mesmo consigo

explicar como saí vivo e lúcido daquela guerra pela sobrevivência, que incluiu desde

operar as cordas vocais de centenas de porcos urbanos (para evitar seus guinchos) até

protagonizar uma troca de murros (onde as navalhas chegaram a cintilar) com um

veterinário que tentava roubar-me os clientes em Melena del Sur. No fundo do abismo,

acossado por todos os lados, os instintos podem ser mais fortes que as convicções.

Além do lento e pesado exercício da escrita a que regressei depois de receber o livro

de Luis Mercader – não fazia ideia de até que ponto podia ser difícil escrever a sério, com

responsabilidade e consciência das consequências e, ainda por cima, tentando colocar-se

na cabeça de outro indivíduo que existiu na nossa própria realidade e obrigando-se a

pensar e a sentir como ele –, aquele período obscuro e hostil teve a recompensa de me

permitir arrancar completamente do meu íntimo aquela que na realidade devia ter sido a

vocação da minha vida: no rústico e elementar consultório que montara no bairro, não

só vacinei cães e castrei ou emudeci porcos que mais tarde seriam devorados, como pude

dedicar-me também a ajudar todos aqueles que, como eu, amavam os animais, em especial os

cachorros. Às vezes nem eu mesmo sabia onde conseguia medicamentos e instrumentos

para manter abertas as portas do consultório, justamente em dias em que até a aspirina

tinha desaparecido da ilha e quando na Escola de Veterinária recomendavam curar as

doenças de pele com compressas de camomila ou de artemísia e os problemas intestinais

com massagens e a oração de São Luis Beltrán. Os preços simbólicos que cobrava dos

donos dos animais – exceto dos que faziam negócios com eles, e aí entravam os criadores

de porcos, multiplicados por toda a cidade, que tinha se transformado num gigantesco e

pestilento chiqueiro em busca de um pouco de banha e carne – quase não cobriam os

gastos e não teriam sido suficientes para que Ana e eu sobrevivêssemos. Minha fama de boa

pessoa, mais que a de veterinário eficiente, espalhou-se pela zona e as pessoas iam me ver

com animais tão magros como elas (conseguem imaginar uma serpente magra?) e, por

absurdo que pareça naqueles dias de escuridão, ofereciam-me medicamentos, linha para

suturas, ataduras que por alguma razão haviam sobrado, numa prática fervorosa da

solidariedade entre os fodidos, que é a única verdadeira. E, participando daquela

solidariedade em que Ana se alistava sempre que podia – era muitas vezes minha ajudante

nas vacinações, esterilizações e desparasitações massivas que consegui organizar –, sem

qualquer pretensão de reconhecimento ou de transcendência pessoal, saudavelmente

afastado dos circuitos do medo e da suspeita, fui em essência e de uma forma muito real a



pessoa que mais se parecia com a que eu sempre quisera ser, aquela que, mesmo agora, mais

gostei de ser.

Embora ainda não tivesse começado a acompanhar Ana à igreja, Dany, Frank e os

outros poucos amigos que via diziam que eu parecia estar trabalhando para minha

candidatura à beatificação e minha ascensão incorpórea aos céus. A verdade era que,

lendo e escrevendo sobre como a maior utopia que alguma vez os homens tiveram ao

alcance da mão fora pervertida, mergulhando nas catacumbas de uma história que mais

parecia um castigo divino que obra de homens ébrios de poder, de ânsias de controle e de

pretensões de transcendência histórica, tinha aprendido que a verdadeira grandeza

humana está na prática da bondade incondicional, na capacidade de dar aos que nada

têm não o que nos sobra, mas uma parte do pouco que temos. Dar até doer, e não fazer

política nem pretender prerrogativas com essa ação, muito menos praticar a enganosa

filosofia de obrigar os outros a aceitar nossos conceitos do bem e da verdade por

(acreditarmos) serem os únicos possíveis e por, além disso, deverem estar agradecidos pelo

que lhes demos, mesmo que não o tivessem pedido. E, embora soubesse que a minha

cosmogonia era de todo impraticável (e que merda fazemos com a economia, com o

dinheiro, com a propriedade, para que tudo isso funcione? e que porra fazemos com os

espíritos predestinados e com os filhos da puta de nascença?), satisfazia-me pensar que

talvez um dia o ser humano pudesse cultivar essa filosofia, que me parecia tão elementar,

sem sofrer as dores de um parto ou os traumas da obrigatoriedade, por pura e livre

escolha, por necessidade ética de ser solidário e democrático. Masturbações mentais

minhas…

Por isso, em silêncio e também com dor, fui me deixando arrastar até a escrita, ainda

que sem saber se algum dia me atreveria a mostrar o que escrevera ou a procurar um

destino maior, porque essas opções não me interessavam tanto assim. Estava apenas

convencido de que aquele exercício de resgate de uma memória escamoteada tinha tudo a

ver com a minha responsabilidade perante a vida, ou melhor, perante a minha vida. Se o

destino me tornara depositário de uma história cruel e exemplar, meu dever como ser

humano era preservá-la, subtraí-la do maremoto dos esquecimentos.

A necessidade acumulada de compartilhar a crosta daquela história que me perseguia,

juntamente com o estímulo de lembranças e culpas que me provocaria a visita que fizemos a

Cojímar, foram as razões pelas quais decidi contar também ao meu amigo Daniel os

pormenores da minha relação com o indivíduo escorregadio que eu batizara como “o

homem que amava os cachorros”.

Tudo se precipitou numa tarde do verão de 1994, precisamente quando chegávamos no

fundo e parecia que só faltava a crise nos mastigar mais algumas vezes para nos engolir.

Não foi fácil, mas nesse dia arranquei Dany do poço da inércia e fomos até Cojímar de

bicicleta, dispostos a presenciar o espetáculo do momento, o nunca visto: a saída massiva,

em embarcações inimagináveis e à luz do dia, de centenas, de milhares de homens, mulheres

e crianças, que aproveitavam a abertura de fronteiras decretada pelo governo para se



lançarem ao mar em qualquer objeto flutuante, carregando seu desespero, seu cansaço e

sua fome, em busca de outros horizontes.

A implementação, havia já três ou quatro anos, de apagões de oito e até doze horas

diárias tinha servido para que Dany e eu nos aproximássemos novamente. Como a sua área

de apagão (Luyanó I) fazia fronteira com a minha (Lawton II), descobrimos que, regra

geral, quando não havia eletricidade na casa dele havia na minha e vice-versa. Sempre

montados em nossas bicicletas – e, na maior parte das vezes, com nossas respectivas

mulheres às costas –, costumávamos mudar-nos da escuridão para a luz a fim de ver um

filme na televisão, algum insípido jogo de basebol (os comentadores e os jogadores

estavam mais magros e os estádios, quase vazios) ou, simplesmente, para conversar vendo o

rosto uns dos outros.

Dany, que nessa altura ainda trabalhava na editora como chefe do departamento de

promoção e divulgação, era agora quem tinha deixado de escrever. Os dois livros de

contos e os dois romances que publicara nos anos 1980 tinham-no convertido numa das

esperanças plausíveis da literatura cubana, sempre tão cheia de esperanças e… O caso é

que, ao ler aqueles livros, se percebia que na sua fabulação havia força dramática,

capacidade de penetração, possibilidades narrativas. Mas alguém com a minha experiência

também podia perceber que lhe faltava a ousadia necessária a fim de saltar para o vazio e

arriscar tudo na sua escrita. Havia na sua literatura qualquer coisa esquiva, uma

pretensão de busca que de súbito se interrompia quando o precipício se perfilava, uma

falta de decisão final para atravessar o fogo entrevisto e tocar nas partes dolorosas da

realidade. Como eu o conhecia bem, sabia que seus escritos eram o espelho de sua atitude

perante a vida. Mas agora, acabrunhado pela crise e pela impossibilidade quase garantida

de publicar em Cuba, ele caíra numa depressão literária da qual eu (justamente eu)

tentava arrancá-lo naquelas noites de conversa. Meu argumento mais recorrente era

que devia aproveitar os dias livres para refletir e escrever, nem que fosse à luz de velas –

afinal, foi assim que o fizeram os grandes escritores cubanos do século XIX. Além disso, seu

caso não se parecia com o meu. Ele, sim, era um escritor e não podia deixar de sê-lo (Ana

olhava para mim em silêncio quando eu abordava esse assunto), e os escritores escrevem.

O mais penoso era as minhas palavras parecerem não surtir (e mais, não surtirem) qualquer

efeito. A paixão que impulsiona o ofício literário demolidor devia tê-lo abandonado, e

ele, sempre tão disciplinado em seu ofício, limitava-se a deixar correrem os dias, ocupado

em aperfeiçoar suas próprias estratégias de sobrevivência, a procura da próxima refeição,

como quase todos os habitantes da ilha. Numa daquelas noites, enquanto falávamos do

assunto, dessa vez no apartamento de Lawton, propus-lhe que fizéssemos no dia seguinte

a excursão a Cojímar, para ver com nossos próprios olhos o que se passava lá.

O espetáculo que encontramos era devastador. Enquanto grupos de homens e

mulheres, com tábuas, tanques de metal, pneus, pregos e cordas, se dedicavam junto à

costa a dar forma às jangadas sobre as quais se lançariam ao mar, outros tantos vinham em

caminhões, carregando embarcações já construídas. Cada vez que chegava um daqueles

engenhos, o povo corria em direção ao caminhão e, depois de aplaudir os recém-chegados

como se fossem heróis de alguma façanha esportiva, punham-se a ajudá-los a descarregar a

desejada embarcação enquanto outros, com maços de dólares nas mãos, tentavam



comprar um espaço para a travessia.

No meio daquele caos, verificavam-se roubos de carteiras e de remos, montavam-se

negócios de venda de tonéis de água potável, bússolas, comida, chapéus ou óculos de sol,

cigarros, fósforos, lanternas e imagens em gesso das virgens protetoras (Caridad del

Cobre, padroeira de Cuba, e Regla, a rainha dos mares) e até se alugavam quartos para

despedidas amorosas e serviços sanitários para necessidades maiores, pois as menores

costumavam fazer-se nas rochas da costa, sem qualquer vergonha. Os policiais que

deveriam manter a ordem observavam aquela corte dos milagres com olhos turvos de

confusão e obediência, e intervinham de má vontade, sem se esforçar, só para apaziguar os

ânimos quando a violência explodia. Enquanto isso, um grupo de pessoas cantava junto de

uns rapazes que tinham chegado com violões, como se estivessem num acampamento;

outros discutiam sobre o número de passageiros que uma jangada de tantos pés aguentava

levar e falavam da primeira coisa que comeriam ao chegar a Miami ou dos negócios

milionários que lá fariam; o restante, perto dos recifes, ajudava os que lançavam seus

barcos ao mar e despedia-se com aplausos, prantos, promessas de encontros, lá e acolá, ou

mesmo ainda mais longe. Acho que nunca vou me esquecer do negro grande e volumoso,

com voz de barítono, que da sua jangada já a navegar gritou para a costa: “Cavalheiro, o

último a sair que apague a luz do Morro” e, de imediato, começou a cantar, com voz de

Paul Robeson: “Siento un bombo, mamita, m’están llamando…”.

– Nunca imaginei ver uma coisa destas – disse a Daniel, embargado por uma tristeza

profunda. – Tudo para chegar a isto?

– A fome obriga – respondeu ele.

– É mais complicado do que a fome, Dany. Perderam a fé e fogem. É bíblico, é um êxodo

bíblico… Uma desgraça.

– Este é demasiado cubano. Nem êxodo nem meio êxodo. Isto se chama fugir, bater em

retirada, dar no pé, mandar-se daqui, porque já não há quem aguente…

Quase com receio, atrevi-me a perguntar:

– E você não vai por quê?

Ele olhou para mim, e em seus olhos não havia sequer uma gota da ironia ou do cinismo

com que tentava defender-se do mundo, mas que pouco lhe serviam quando tinha de se

proteger de si próprio e de suas verdades.

– Porque tenho medo. Porque não sei se conseguiria começar de novo. Porque tenho

quarenta anos. Não sei, de verdade. E você?

– Porque não quero ir.

– Sem essa, isso não é resposta.

– Mas é a verdade. Não quero ir, é isso – insisti, recusando-me a dar outros

argumentos.

– Iván, você sempre foi assim tão estranho?

Limitei-me então a olhar para o mar, em silêncio. Com aquele ambiente e a conversa

doentia que tivemos, viera à tona um velho sentimento de culpa que me apertava a

garganta e me umedecia os olhos. Por que razão o medo aparecia sempre? Até quando me

perseguiria?

– A pior coisa que me aconteceu quando William desapareceu – disse quando, por fim,



consegui falar – foi travar e não conseguir desabafar. Tive de fingir para os meus pais,

dizer-lhes que havia esperança, que se duvidar ainda estava vivo em algum lugar. Quando

acabamos todos nos convencendo de que ele estava no fundo do mar, já não conseguia

mais chorar pelo meu irmão… Mas o pior sempre foi pensar como a sorte é fodida. Se

William tivesse decidido fazer aquilo dois ou três meses mais tarde, teria partido através

de Mariel. Com o papel da suspensão da universidade, que dizia que era um veado

antissocial, teriam-no embarcado numa lancha... E ele teria partido sem problemas.

– Ninguém poderia imaginar que aconteceria o que aconteceu. Mesmo isto de agora,

alguma vez você imaginou que veríamos uma coisa destas? As pessoas fugindo e os guardas

olhando como se não fosse nada?

– É como se William tivesse sido marcado pela tragédia. Só por ser veado ou por ser

meu irmão… Não sei, mas não é justo.

Antes que caísse a tarde, decidimos regressar. Eu sentia-me demasiado comovido com

aquela debandada humana capaz de construir na minha retina o quadro mais próximo da

derradeira decisão de meu irmão e de agitar as águas sujas de uma lembrança nunca

pacificada, nunca enterrada, tal como o cadáver de William.

Já era noite cerrada quando chegamos à casa de Dany, onde, felizmente, naquele dia

havia eletricidade. Bebemos água, café de grãos misturados e comemos uns pães com

picadinho de peixe acrescido de cascas de banana cozidas. Daniel sabia que há dois ou

três anos eu me permitira voltar a beber álcool, embora só em ocasiões especiais e em

quantidades reduzidas. E, como me conhecia, reparou que naquele momento eu podia

precisar de um trago. Abriu o armário de sua reserva estratégica e tirou uma garrafa de

rum envelhecido das que Elisa, sempre que tinha uma oportunidade, roubava no trabalho.

Sentados nas poltronas da sala, com dois ventiladores ligados em velocidade máxima,

bebemos quase sem nos olhar, e senti que o que acontecera naquele dia me preparara de

alguma forma para o que pensava fazer e finalmente fiz.

– Estou tentando escrever um livro – foi o que me ocorreu dizer para introduzir o

assunto, parecendo-me, de imediato, o mais cruel dos caminhos: dizer que estamos

escrevendo a um escritor que secou é como insultar-lhe a mãe. Eu sei disso muito bem. Mas

não me detive e expliquei-lhe que estava havia algum tempo tentando dar forma a uma

história na qual tinha tropeçado dezesseis anos atrás.

– E por que não a escreveu antes?

– Não queria, nem podia, nem sabia… Agora creio que quero, posso e, mais ou menos,

sei.

E contei-lhe o essencial dos meus encontros em 1977 com o homem que amava os

cachorros e pormenores da história que, pelas vias mais estranhas e aos bocados, me fora

oferecendo desde então. Não sei muito bem por que, antes de fazê-lo impus uma condição

e pedi-lhe que, por favor, a respeitasse: que nunca puxasse aquele assunto comigo se eu

mesmo não o levantasse. Agora sei que o fiz para me proteger, como era meu costume.

Quando acabei de contar-lhe a história, incluindo a busca da biografia de Trotski na

qual o envolvera, senti pela primeira vez que estava, na realidade, escrevendo um livro.

Era uma sensação entre o júbilo e a tortura, que eu perdera há muitíssimos anos, mas que

não tinha me abandonado de todo, tal como uma doença crônica. Terrível, no entanto,



foi também nesse momento ter tido plena consciência de que Ramón Mercader me

provocava, mais do que qualquer outro, aquele sentimento inconveniente que o próprio

Ramón rejeitava e que a mim me apavorava pelo simples fato de senti-lo: a compaixão.

A conversa com Daniel e os efeitos imediatos que gerou serviram para desempoeirar e

rever o que eu escrevera até então. Senti como uma necessidade visceral daquela história

a existência de outra voz, de outra perspectiva, capaz de complementar e de contrastar

o que o homem que amava os cachorros me contara. E rapidamente descobri que minha

intenção de compreender a vida de Ramón Mercader implicava tentar entender também

a vida de sua vítima, porque aquele assassino só ficaria completo, como carrasco e como

ser humano, se fosse acompanhado pelo objetivo de seu ato, pelo depositário de seu ódio

e do ódio dos homens que o armaram e o induziram a isso.

Dedicara-me durante anos a seguir o rastro da pouca informação existente no país

acerca do complô urdido em volta de Trotski e da época pavorosa, caótica e frustrante

em que fora cometido o crime. Lembro da tensão exultante com que muitos procurávamos

as poucas revistas da glasnost que durante aqueles anos de revelações e esperança

entraram na ilha, até serem retiradas das tabacarias – para que não fôssemos

ideologicamente contaminados por certas verdades sepultadas durante tantos anos,

disseram os bons censores. Mas minha necessidade de saber mais, pelo menos um pouco

mais, lançou-me numa busca obstinada e subterrânea de informação que me levaria de um

livro a outro (arranjado com mais dificuldade que o anterior) e à constatação da

ignorância programada em que tínhamos vivido durante décadas e da forma sistemática

como tinham sido manipulados nossa credulidade e nosso conhecimento. Para começar –

e algumas conversas com Daniel e Ana me confirmariam isso –, muito pouca gente no país

fazia ideia de quem fora Trotski e das razões de sua queda política, da perseguição que

sofreria e da morte que lhe deram; eram ainda menos os que sabiam como tinha sido

organizada a execução do revolucionário e quem cumprira essa ordem final; na prática,

ninguém conhecia também os extremos a que tinha chegado a crueldade bolchevique nas

mãos daquele mesmo Trotski em seus dias de máximo poder, e quase ninguém fazia uma ideia

geral da felonia e do massacre stalinista posterior, com todas aquelas barbáries

sustentadas pela luta por um mundo melhor. E aqueles que sabiam de alguma coisa

calavam-se.

Graças a volumes que tornavam públicos diversos horrores arquivados durante

décadas em Moscou, e à capacidade de discernimento que aquelas revelações permitiram

aos especialistas, cheguei à conclusão de que agora sabíamos, ou pelo menos podíamos

saber, acerca do mundo de Mercader e dos interstícios de seu crime mais do que o

próprio Mercader pudera conhecer. Só com a glasnost, primeiro, e com o

desaparecimento inevitável da União Soviética, depois, e com a divulgação de muitos

pormenores de sua história pervertida, sepultada, escamoteada, reescrita e tornada a

reescrever, se obtinha uma imagem coerente e mais ou menos real do que tinha sido a

existência obscura de um país que durara, precisamente, o mesmo que dura a vida de um



homem comum: 74 anos. Mas todos aqueles anos, conforme evidenciava o que de assombro

em assombro ia lendo (e pensar que Breton dissera ao próprio Trotski que o mundo tinha

perdido para sempre a capacidade de assombrar-se), todos aqueles anos, dizia, tinham

sido vividos em vão desde o instante em que a Utopia foi traída e, pior ainda,

transformada no roubo dos melhores anseios humanos. O sonho estritamente teórico e

tão atraente da igualdade possível tinha sido substituído pelo maior pesadelo

autoritário da história quando foi aplicado à realidade, entendida, com razão (e mais

ainda neste caso), como o único critério da verdade. Marx dixit.

E quando julguei que começava a ter uma compreensão mais ou menos exata de todo

aquele desastre cósmico e do que significara o crime de Mercader no meio de tanta

crueldade, numa noite escura e tempestuosa – como era de se esperar nessa história

escura e tempestuosa – bateu à porta da minha casa o negro alto e magro que em 1977

tinha escoltado Ramón Mercader e seus galgos russos enquanto se introduziam na minha

vida.
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Jacques Mornard sentiu que um arrepio gelado lhe percorria as costas: Harold Robbins,

sorridente, deixou-o entrar depois de lhe apertar a mão. Segurando um saco de papel e

vestido como se fosse para uma excursão, atravessou o lintel da fortaleza sem que o

guarda-costas se preocupasse em ver o que levava no saco. Quando a porta de metal cor

de chumbo se fechou, Ramón Mercader ouviu como a História caía prostrada aos seus pés.

Depois do atentado dos mexicanos, tinha voltado duas vezes à casa de Coyoacán

para saber como estavam seus moradores. Foi durante a segunda visita que lhe

confirmaram que os Rosmer regressariam à França na tarde de 28 de maio, partindo do

porto de Veracruz. Como, casualmente, ele teria de ir a essa cidade em negócios antes do

fim do mês, propôs a Alfred Rosmer levá-los, com o consentimento de Robbins e de

Schüssler, porque assim nenhum dos guarda-costas (dois deles continuavam retidos pela

polícia) teria de se afastar da casa, coisa particularmente perigosa depois do que

acontecera na madrugada do dia 24.

As investigações policiais já tinham descartado a presumível participação de Diego

Rivera no ataque e, apesar de persistirem na hipótese da autoagressão, a insistência do

renegado em apontar a polícia secreta soviética como autora do atentado mantinha as

autoridades mexicanas em xeque. Ansioso, Jacques esperava pelo regresso de Tom com as

explicações e, sobretudo, as ordens e os ajustes finais para que entrasse em ação.

Apesar de várias pessoas lhe terem descrito o que havia por trás dos muros, naquela

tarde Jacques Mornard surpreendeu-se ao ver a disposição do pátio central da

fortaleza. Sua primeira impressão foi a de que tinha entrado no claustro de um mosteiro.

À sua esquerda, perto do muro, estavam enfileiradas as coelheiras. A parte não asfaltada

fora coberta de plantas – cactos, em sua maior parte –, entre as quais ainda se viam os

efeitos da invasão massiva verificada há alguns dias. A casa principal, à direita, era menor

e mais modesta do que imaginara. Tinha as janelas fechadas e nas paredes estava gravado

o impacto das balas disparadas dias antes. Junto de uma pequena edificação, que

identificou como o dormitório dos guardas, erguia-se uma árvore de onde, supôs, o

assaltante da metralhadora mantivera o pátio debaixo de fogo. Como era possível que

aquele assalto tivesse falhado?

Robbins indicou-lhe um banco de madeira, enquanto avisava os Rosmer de sua chegada.

Na torre de vigilância principal, de onde se tinha uma vista privilegiada da rua e do pátio,

Otto Schüssler e Jack Cooper conversavam, sem se preocupar muito com ele, e Jacques se

perguntou por que razão a metralhadora da torre não tinha neutralizado os

assaltantes. Acendeu um cigarro e, tentando não tornar ostensivo seu interesse,

estudou a estrutura da casa, a distância que separava o escritório do renegado da porta



de saída, as trilhas do jardim por onde um homem podia deslocar-se menos exposto ao

fogo das torres. Como alguém que espera, caminhou à procura da melhor posição para

examinar o conjunto e voltou-se quando ouviu uma voz atrás de si.

– O que deseja?

Apesar de já tê-lo visto em centenas de fotografias e passando fugazmente no

interior do carro, a presença tangível do exilado, a uns quatro, seis metros dele, agitou

os sentidos de Jacques Mornard. Ali estava, carregando um maço de ervas, o homem mais

perigoso para o futuro da revolução mundial, o inimigo para cuja morte ele se preparara

durante quase três anos. O que tinha começado como uma conversa confusa na encosta

da serra de Guadarrama conduzira-o finalmente até a presença de uma pessoa há muito

tempo condenada a morrer e cujo executor seria ele, Ramón Mercader.

– Bom dia, senhor – conseguiu dizer, tentando fazer com que os seus lábios formassem

um sorriso. – Sou Frank Jacson, o amigo de Sylvia e…

– Ah, claro – disse o velho, assentindo. – Avisaram os Rosmer?

– Sim, Robbins…

O exilado, como se se sentisse incomodado, desinteressou-se dele e deu meia-volta

para abrir um dos compartimentos e colocar a erva fresca na cesta onde os coelhos

comiam.

Enquanto sentia como a sua comoção cedia, Jacques observou-lhe a nuca,

desguarnecida e fácil de partir, como qualquer nuca, embora o homem, visto de perto, lhe

tenha parecido menos envelhecido do que nas fotografias e sem qualquer relação com as

caricaturas que o apresentavam como um judeu velho e frágil. Apesar de seus sessenta

anos, das tensões e dos sofrimentos físicos, o renegado exalava firmeza e, apesar de suas

múltiplas traições à classe operária, dignidade. A barba pontiaguda e repleta de fios

brancos, o cabelo encaracolado, o nariz afilado e judeu e, sobretudo, os olhos

penetrantes atrás dos óculos revelavam uma força elétrica. Era verdade o que muitos

diziam: parecia mais uma águia do que um homem, pensou Jacques, que permaneceu imóvel,

com o saco de papel na mão. E se tivesse levado um revólver consigo?

– A erva tem de ser fresca – disse o renegado nesse momento, sem se voltar. – Os

coelhos são animais ao mesmo tempo fortes e delicados. Se a erva estiver seca, adoecem

do estômago; se estiver molhada, provoca-lhes sarna.

Jacques abanou a cabeça afirmativamente e só então se deu conta do quanto lhe

custava falar. O velho tinha começado a tirar as luvas de trabalho com que protegia as

mãos e colocou-as sobre a cobertura das coelheiras.

– Vai ficar tarde para eles – disse, dirigindo-se para a casa. Quando passou, apenas a um

metro dele, Jacques sentiu o cheiro de sabão vindo do cabelo, talvez precisado de uma

aparadela. Se tivesse esticado o braço, teria podido agarrá-lo pelo pescoço. Mas sentia-

se paralisado e respirou aliviado quando o homem se afastou dele, dizendo: – Bom, aqui

estão.

Marguerite Rosmer e Natália Sedova vinham para o pátio pela porta que, conforme

Sylvia lhe contara, dava para a sala de jantar – e para onde o exilado se dirigiu. As

mulheres trocaram cumprimentos com Jacques, e Natália perguntou-lhe se queria uma

xícara de chá, que ele aceitou. Quando Natália deu meia-volta, Jacques deteve-a, ao



mesmo tempo que remexia no saco de papel.

– Madame Trotski… isto é para a senhora – disse e estendeu-lhe uma caixa envolta

numa fita cor de malva que formava uma espécie de flor.

Natália olhou para ele e sorriu. Pegou a caixa e começou a abri-la.

– Bombons… mas…

– É um prazer, madame Trotski.

– Por favor, Jacson, pode me chamar de Natália.

Jacques também sorriu, concordando com um movimento da cabeça.

– Que tal madame Natália?

– Se insiste… – Aceitou ela.

– Sieva não está…? Também lhe trouxe uma coisa – explicou, levantando o saco.

– Já o chamo – disse ela, dirigindo-se para a sala de jantar.

O rapaz demorou alguns minutos para sair e vinha limpando a boca. Sem lhe dar tempo

de cumprimentá-lo, Jacques estendeu-lhe o saco. Sieva rasgou o papel que envolvia a caixa

de papelão, de onde, finalmente, tirou um avião em miniatura.

– Como me disse que gostava de aviões…

O rosto de Sieva brilhava de alegria, e Marguerite, ao seu lado, sorriu com a

felicidade do garoto.

– Obrigado, senhor Jacson. Não precisava se incomodar.

– Não é nenhum incômodo, Sieva… Escuta, e onde está o Azteca?

– Na sala de jantar. Meu avô acostumou-o a comer pão embebido em leite e agora está

dando-lhe de comer…

Marguerite desculpou-se, ainda tinha coisas para arrumar e já estava ficando tarde.

Com Sieva e o recém-chegado Azteca, o visitante percorreu a área das coelheiras, até ver

Alfred Rosmer sair de casa e, atrás dele, o renegado. Seus nervos começavam a se acalmar,

e a certeza de que podia entrar naquele santuário, cumprir sua missão e sair dizendo

adeus aos vigilantes da torre acabaram por tranquilizá-lo. Jacques apertou a mão de

Rosmer, dizendo que tinham tempo suficiente para chegar a Veracruz na hora prevista.

Natália saiu então com a xícara de chá e Jacques agradeceu-lhe. O renegado observava

todos, mas só voltou a falar quando se sentou no banco de madeira.

– Sylvia disse-me que você é belga – disse, concentrando-se em Jacques.

– Sim, embora tenha vivido muito tempo na França.

– E prefere chá ou café?

Jacques sorriu e abanou a cabeça.

– Na realidade, prefiro café, mas como me ofereceram chá…

O renegado sorriu.

– E essa história de agora se chamar Jacson? Sylvia disse-me qualquer coisa, mas ando

com a cabeça tão ocupada…

Jacques viu que Azteca voltava das coelheiras e estalou os dedos para atraí-lo, mas o

animal passou ao largo e instalou-se entre as pernas do ancião, que, mecanicamente,

começou a coçar-lhe a cabeça e a parte de trás das orelhas.

– Tenho um passaporte falso em nome de Frank Jacson, engenheiro canadense. Era a

única maneira de sair da Europa depois da mobilização geral. Não tenho a intenção de



deixar que me matem numa guerra que não é minha.

O exilado assentiu e ele continuou:

– Sylvia não queria que viesse aqui por causa desse passaporte. Na realidade, estou

ilegal no México e ela pensa que isso poderia prejudicá-lo.

– Creio que já nada me prejudica – garantiu o exilado. – Depois do que aconteceu aqui

há dias, todas as manhãs, quando me levanto, penso que estou vivendo um dia extra. Da

próxima vez, Stalin não vai falhar.

– Não fale assim, Liev Davidovitch – interveio Rosmer.

– Todos estes muros e vigilantes são pura cenografia, amigo Alfred. Se não nos

mataram naquela noite foi por um milagre ou sabe lá Stalin por que razão. Mas foi o

penúltimo capítulo dessa caçada, tenho a certeza disso.

Jacques absteve-se de intervir. Com a ponta do sapato deslocou umas pedrinhas que

sobressaíam no cascalho. Sabia que o renegado tinha razão, mas a tranquilidade com que

expressava aquela convicção inquietava-o.

Os dois homens falaram da situação da França, cuja queda nas mãos do Exército

alemão lhes parecia iminente, e o renegado tentou convencer o outro a não partir.

Rosmer insistiu em dizer que agora, mais do que nunca, tinha de voltar.

– Estou me tornando um velho egoísta – disse o exilado, como se estivesse

concentrado apenas nas carícias que fazia no cão. – É que não quero que regressem.

Estou cada vez mais sozinho, sem amigos, sem camaradas, sem família… Stalin levou todos.

Ramón recusou-se a ouvi-lo, tentando se concentrar em seu ódio e na nuca do velho,

mas admirou-se ao descobrir que o rondava um sentimento ambíguo de compreensão.

Desconfiou que vivia há demasiados meses na pele de Jacques Mornard e que usar aquele

disfarce por muito mais tempo poderia ser perigoso.

O silêncio de Tom transformou-se num manto denso que esmagou a vontade de Ramón.

Estava há mais de duas semanas sem ter quaisquer notícias, sem receber quaisquer ordens.

À medida que decorriam os dias de inatividade, começou a recear com mais insistência que,

depois do fracasso dos assaltantes mexicanos, a operação tivesse sido adiada ou mesmo

suspensa. Fechado no chalé do camping turístico, mergulhou nas mais diversas reflexões,

convencendo-se de que estava em condições de cumprir a sua missão e já nada poderia

interpor-se, depois de ter conseguido fazer a parte mais complicada do seu trabalho:

penetrar no santuário trotskista. Sabia que podia e devia vencer os nervos, e de fato

conseguira mantê-los dominados diante do renegado, embora lhe tenham pregado uma

peça quando saiu da fortaleza de Coyoacán e a tensão diminuiu: enganou-se por duas

vezes no caminho para Veracruz, o que fez com que Natália Sedova lhe perguntasse se

viajava ou não com frequência até essa cidade.

– É que estou um pouco confuso – disse, quase com toda a sinceridade. – A política não

me interessa muito, mas o senhor Trotski tem alguma coisa… Sylvia já tinha me dito.

– Foi tocado na nuca pelo sopro de Trotski – comentou Alfred Rosmer, que,

sorridente, lhe falou sobre as manifestações daquele feitiço paralisante e de como tinha



afetado, por exemplo, um homem tão experiente e seguro de si como André Breton.

No dia 10 de junho, quando atendeu o telefone e ouviu a voz de seu mentor, Ramón

sentiu que as mãos quase tremiam enquanto recebia a ordem de viajar dentro de alguns

dias até Nova York. O que teria acontecido?

– Viajo com todas as minhas coisas? – Perguntou.

– Só com as necessárias. Conserve o chalé. Madame Roberts irá buscá-lo no aeroporto

– disse Tom, desligando sem se despedir.

Se o mandavam deixar os pertences, significava que a operação continuava em marcha.

Imediatamente, seu estado de espírito mudou e, enquanto separava a roupa que precisava

mandar para a lavanderia, tirou da mala que mantinha fechada à chave a picareta de

alpinista. Agarrou-a, tornou a sopesá-la, deu três ou quatro golpes no ar e convenceu-se

de que podia ser uma arma ideal. Só o movimento descendente era dificultado pelo

comprimento do cabo, que impedia uma torção livre do pulso no momento do golpe, mas

um corte na madeira resolveria essa dificuldade. O problema era o que fazer com ela

durante sua estada em Nova York. Deixá-la no chalé, à mercê da curiosidade das

funcionárias da limpeza, era perigoso, e decidiu procurar um esconderijo. Embora pudesse

comprar uma igual em qualquer loja de artigos esportivos, Ramón sentia que aquela

picareta era a sua.

Na manhã do dia 12, depois de combinar previamente com Harold Robbins, entrou no

Buick e dirigiu-se para Coyoacán. Como um dos carros da casa tinha sofrido várias

batidas quando os assaltantes mexicanos fugiram neles, Jacques decidira deixar-lhes o seu

durante o tempo em que estivesse em Nova York, para que pudessem utilizá-lo se surgisse

qualquer emergência. Com a bagagem no porta-malas do carro, passou pelos escritórios

d o camping, entregou as chaves e pagou o resto de junho antecipadamente. A uns dois

quilômetros do local, desviou-se por um caminho de terra que já tinha percorrido outras

vezes e, no meio de umas pedras porosas dispostas num dos lados da trilha, escondeu a

picareta.

Tal como tinham combinado, Jack Cooper esperava por ele para acompanhá-lo até o

aeroporto e regressar a Coyoacán com o Buick. Todos os guardas, com exceção de

Hansen, nesse momento colocado na torre principal, foram até a rua despedir-se. Jacson

pensava regressar quanto antes, pois tudo parecia indicar que, graças à guerra, o senhor

Lubeck tinha nas mãos negócios promissores no país. Naquela noite, quando começou a

escurecer, o avião em que viajava o canadense Frank Jacson aterrisou em Nova York.

Ramón não se lembrava da última vez em que um reencontro com Caridad lhe

provocara alegria. A mãe, vestida com a elegância adequada à senhora Roberts, recebeu-o

com o beijo inquietante de costume, e Ramón soube que ela havia bebido algum conhaque.

Roberts os esperaria às nove num restaurante de Manhattan, muito perto do Central

Park, disse Caridad, anunciando-lhe logo que estava tudo prestes a se pôr em marcha.

– Tenho medo, Ramón – disse a mulher, refugiando-se no catalão que o taxista com

pinta de irlandês dificilmente entenderia.

– Medo de quê, Caridad?

– Medo por você.

– Segundo Tom, que probabilidades tenho de escapar?



– Ele irá lhe dizer oitenta por cento. Mas Tom sabe que são só trinta por cento. Vai

querer convencê-lo do contrário, mas a mim não consegue enganar. Vão matá-lo…

– E agora é que você se dá conta disso?

Ramón pensou nas palavras da mãe. Sabia que ela era tão capaz de dizer a verdade

quanto de mentir só para fazê-lo desistir e, à sua estranha maneira, protegê-lo e

controlá-lo. Mas se ela própria o empurrara naquela direção, porque tentava agora

dissuadi-lo, quando sabia que o retrocesso já era impossível? Ramón convenceu-se de que

nunca compreenderia totalmente os paradoxos da mãe.

– Eu sei que conseguirei sair – disse Ramón. – Estive lá e conseguirei sair se tiver apoio.

Preocupe-se em garantir isso e deixe o resto comigo.

– Não conseguiria suportar que te matassem – disse Caridad, então, e desviou os olhos

para as vitrines iluminadas da Quinta Avenida, que exibiam, com obstinada frequência,

bandeiras norte-americanas. Aquelas bandeiras e os homens fardados que se viam de vez

em quando eram os únicos sinais evidentes da guerra, tão distante para os nova-

iorquinos.

– Você realmente se interessa tanto assim por algum de nós? – Talvez por causa da

certeza de que poderia morrer dentro de pouco tempo, Ramón sentia-se mesquinho e

poderoso. – Nunca teria imaginado. Você não acha mais que a causa está acima de tudo,

até mesmo da família? Está fraquejando?

Deixaram a mala no hotel da avenida Lexington, e Caridad convidou-o para fazerem a

pé o caminho até o restaurante, a sete ou oito quarteirões de distância. A noite de

junho estava agradável e fresca, e ele colocou a gabardina no braço. Caridad ia tão

perto dele que seus ombros se roçavam com frequência, tornando difícil olharem-se

enquanto conversavam.

– Às vezes penso que nunca devia tê-lo metido nisto – disse ela.

– Vai me dizer de uma vez por todas que raios se passa contigo agora?

– Já disse, porra, estou com medo.

– Quem iria imaginar! – Disse Ramón com ironia, mantendo-se alguns instantes em

silêncio.

– Não seja imbecil, Ramón. Pense um pouco. Ou você não acha estranho que os

mexicanos que organizaram todo aquele tiroteio não tenham conseguido matar ninguém?

Ramón pensou que aquelas palavras tinham um sentido que desde o dia do assalto o

alarmara, mas preferiu não envolver Caridad em suas dúvidas sobre o que acontecera

naquela madrugada.

A brasserie tinha um ar autêntico e recordou a Ramón o local onde, há dois anos,

tinham se reunido com George Mink em Paris. Roberts recebeu-o com um abraço, como a

um velho e querido amigo. Fiel ao seu costume, fez Caridad e Ramón provarem os pratos

que considerava mais saborosos e escolheu o vinho, um Château Lafite Rothschild de

1936, bem encorpado e com um bouquet delicado, que deixava na boca um vago sabor de

violetas e trouxe a Ramón lembranças de uma vida sepultada. Roberts avisou que durante

aquele jantar não se falaria de trabalho, mas foi difícil evitar o assunto que os unia. De

acordo com as últimas notícias, os alemães estavam às portas de Paris, onde coroariam o

passeio de seus tanques e tropas pelas campinas francesas. Os soviéticos, afirmou Roberts,



não iam ficar de braços cruzados e preparavam-se para completar a blindagem de suas

fronteiras com a ocupação das repúblicas bálticas. Isso era a guerra, disse.

Na manhã do dia seguinte, Roberts passou pelo hotel de Frank Jacson e foram até

Coney Island. O homem preferiu que Caridad não estivesse presente, e Ramón agradeceu-

lhe por isso. Diante do mar, que algumas gaivotas sobrevoa vam, Roberts abriu o colarinho

da camisa e deixou-se escorregar pela madeira do banco. Parecia que o único motivo do

passeio tinha sido sua eterna avidez por beber o sol.

– Por que não me telefonou nem disse nada antes de desaparecer?

– Rapaz, não faz ideia do que passei nesses dias.

O fracasso do assalto dos mexicanos obrigara-os a evacuar várias pessoas que

participaram na preparação do golpe, entre elas Grigulievitch e Felipe. Mais tarde teve

de preparar um relatório pormenorizado, enviá-lo para Moscou e esperar por novas

instruções.

– Consegue imaginar Stalin muito, mas muito aborrecido? Pedindo sangue, corações,

cabeças e colhões, incluindo os seus, isto é, os meus? – Perguntou, colocando a mão entre

as pernas, como se quisesse verificar que seus testículos ainda estavam lá. – Precisei

convencê-lo de que o fracasso não fora por nossa culpa e de que, de qualquer forma, a

agitação política não nos prejudicaria.

– E por que falharam aqueles imbecis?

Roberts desviou os olhos do sol e focou-os em Ramón.

– Porque são uns palermas e, além disso, covardes. Fizeram tudo com medo.

Embebedaram-se antes de entrar na casa. Acharam que aquilo era um filme de charros

[a]

 e

que as coisas se resolveriam com muitos tiros. Felipe tentou impor alguma ordem, mas ele

sozinho não podia com todos aqueles animais bêbados e assustados. Foi um desastre. Nem

sequer conseguiram queimar os papéis do velho. Aquele que devia dirigir a ação disse na

última hora que esperaria por eles lá fora, e o que recebera a ordem de entrar na casa e

dar cabo do Pato foi um dos primeiros a sair correndo quando ouviu o motor de um carro

ser ligado. Quando Felipe quis encarregar-se do assunto, por pouco eles mesmos não o

mataram. Houve fogo cruzado e ninguém conseguiu aproximar-se da casa.

– E Sheldon?

– Fez a parte dele, não tem culpa do fiasco alheio… Vamos tirá-lo do México assim que

for possível. É o único que sabe mais do que devia e não podemos arriscar que a polícia

coloque as mãos nele. – Roberts fez um longo silêncio e acendeu um cigarro. – Agora é a

sua vez, Ramón. Se não conseguir, nem você nem eu encontraremos uma merda de lugar no

mundo para nos esconder. Posso confiar em você?

Ramón recordou a conversa da noite anterior com Caridad e o sentimento de

superioridade que o acompanhara durante todo o tempo.

– Que probabilidade de escapar você me dá?

Roberts pensou. Olhava para o mar e fumava.

– Trinta por cento – disse. – Se fiz tudo direitinho, creio que cinquenta. Vou ser

sincero com você, porque merece e porque preciso que saiba o que vai fazer e a que se

arrisca. Se fizer as coisas como devem ser feitas, tem esses cinquenta por cento de chance



de sair daquela casa pelos próprios pés. Caso contrário, podem lhe acontecer duas

coisas: matarem-no lá mesmo ou entregarem-no à polícia. Se o entregarem, vai para a

cadeia, mas poderá contar com todo o nosso apoio até o fim. Terá os melhores

advogados e trabalharemos para tirá-lo de lá de qualquer maneira. Dou-lhe a minha

palavra. Pergunto-lhe novamente: posso confiar em você?

O mar de Coney Island é diferente do mar do Empordà. Um é o Atlântico aberto,

sulcado por grandes correntes, o outro é o quente e aprazível Mediterrâneo, pensou

Ramón, concluindo que preferia as praias do Empordà. Observando a costa e as gaivotas

inquietas, disse:

– Esta areia parece suja – e acrescentou: – Sim. E claro que vamos fazê-lo.

Com o buquê de rosas na mão, Jacques Mornard se deu conta de que, em toda a sua vida,

Ramón nunca tinha oferecido flores a nenhuma mulher. Sentiu um pouco de pena dele,

dos compromissos e das lutas para que o seu tempo o empurrara, roubando-lhe a leveza da

juventude e muitos dos malabarismos inquietantes do amor. Era no mínimo triste que

Jacques viajasse num táxi com aquele ramo de flores esplendoroso para oferecê-lo

justamente a uma mulher que manipulava como a uma marionete e com quem tinha de fazer

amor de olhos fechados, escondendo uma missão de morte por trás de cada carícia.

Recordou as mulheres com quem Ramón se envolvera no início da juventude. Costumavam

ser tão alheias aos pormenores e aos gestos românticos como ele, quase todas militantes

furiosas. Seu grande amor, África, também não lhe teria permitido aquela delicadeza, que

qualificaria de decadente e o faria parecer ainda mais mole. Talvez Lena, a dos olhos

tristes… Jacques Mornard, conhecendo a encruzilhada do destino de que Ramón se

aproximava, lamentava que ele nunca tivesse enfrentado os impropérios de África só para

poder ter a ridícula mas agradável lembrança de ter lhe comprado pelo menos uma rosa,

uma dália, um cravo daqueles que perfumavam alguns quiosques das Ramblas cada vez mais

longínquas. Voltaria a passear alguma vez por aqueles espaços da memória?

Tinham gastado dois dias discutindo os distintos planos que Tom e ele iam

concebendo. Ramón teve a certeza de que as diversas variantes se complicavam com a

insistência de Tom em aumentar as possibilidades de fuga do pupilo. Concordaram desde o

início que sacar um revólver e dar um tiro na testa do renegado era uma solução expedita

mas descartável, assim como degolá-lo junto daquelas coelheiras onde o Pato se

embrenhava. Enquanto iam rejeitando opções ou considerando outras para rever depois

com mais atenção, Ramón interrogava-se sobre o que levava Tom, de cujas intenções

nunca podia estar seguro, a complicar a operação para que ele saísse com vida do

atentado. Queriam-no vivo para silenciarem-no, uma vez cumprida a missão? Seria possível

imaginar que fora criado um laço afetivo entre eles? Ou será que receavam que ele

fraquejasse e confessasse a origem suprema da ordem de execução e por isso procuravam

fugas possíveis? As figuras das cartas colocadas sobre a mesa – e as que, com toda a

certeza, permaneciam escondidas – atropelavam-se na sua cabeça, enquanto Tom debatia

com ele como efetuariam o trabalho. Algo mais se esclarecera: o veneno, que poderia lhe



garantir a fuga, era também praticamente impossível de utilizar, pelo menos no curto

prazo e tendo em conta a pouca intimidade que Jacques poderia vir a ter com o

condenado. Ficavam sobre a mesa os métodos mais violentos mas silenciosos: o

estrangulamento ou a ferida de arma branca. Dessas duas saídas, Tom preferia a segunda,

devido à sua rapidez. Para a execução com punhal, no entanto, tinham de conseguir o que

se apresentava visivelmente como a maior dificuldade: um encontro a sós entre o

renegado e Jacques Mornard. Da eficácia com que o apunhalasse dependia que os trinta

por cento de possibilidades de fuga subissem para mais de cinquenta, mesmo de sessenta,

calculavam, tal como jogadores de pôquer. E a picareta?, propôs Ramón. Tom abanou a

cabeça, sem se decidir a aceitar, mas também sem rejeitar a opção. Embora o agradasse,

tinha de admitir, pelo simbolismo que a sua utilização implicava: era um método cruel,

violento e vingativo, uma fusão mortífera da foice e do martelo, disse. Conseguiria

entrar na casa com uma picareta? De qualquer forma, se uma vez consumado o ato Ramón

conseguisse pôr os pés na rua, as opções de se salvar chegavam aos oitenta por cento; e,

se entrasse no carro e o pusesse em movimento, Tom garantia-lhe a fuga, para a qual tinha

previsto diversas rotas e destinos: por ar, por mar, por terra; para a Guatemala, para os

Estados Unidos, para Cuba, onde já tinham lugares seguros para ele. Agora Tom precisava

se colocar em movimento, a fim de ajustar pormenores, e Jacques voltaria ao México

dentro de uma semana com Sylvia pelo braço, hospedando-se novamente no Hotel

Montejo.

Em 27 de junho, quando aterrisaram no México, Jacques e Sylvia depararam com a notícia

da descoberta do cadáver de Bob Sheldon, dois dias antes, numa quinta abandonada do

deserto de Los Leones. Os jornalistas, citando o chefe da polícia secreta Sánchez

Salazar, diziam que o norte-americano tinha morrido em consequência de dois tiros na

cabeça e que seu cadáver fora enterrado em cal viva sob o chão da mesma cabana onde,

presumivelmente, teriam estado escondidos os assaltantes da casa do revolucionário

exilado. Assim que leu a notícia, Jacques sentiu uma grande comoção. A ordem para matá-

lo teria partido de Tom ou de algum de seus homens, ou teria sido iniciativa dos

mexicanos? O silêncio de Sheldon era mais importante que a sua vida? Tom teria tentado

enganá-lo, dizendo-lhe que iam tirar Sheldon do México, por pensar que o corpo nunca

seria encontrado?

Nessa noite, enquanto Sylvia dormia, Jacques foi até a rua e percorreu o Paseo de la

Reforma. A cidade movia-se àquela hora a um ritmo tranquilo, mas no íntimo daquele

homem as dúvidas fervilhavam. A morte de Sheldon prestava-se a muitas leituras, mas a

mais evidente era que o fato de saber demais podia se transformar num contrabando

perigoso. E ele, justamente ele, era quem mais sabia. Pensou que, se fosse naquela noite a

Coyoacán para buscar seu Buick e, na manhã seguinte, levantasse o dinheiro depositado

no banco em seu nome, talvez conseguisse evaporar para sempre numa aldeia de

camponeses de El Salvador ou em algum pequeno povoado de pescadores das Honduras,

com documentos quase legais comprados a preços muito baixos. Talvez assim salvasse a



própria pele. Mas valeria a pena aspirar a uma vida assim quando a porta da história

estava ao alcance da sua mão? Tom não podia ter mentido para ele, Tom lhe explicaria o

que acontecera, Tom moldara-o durante anos para aquela missão e não fazia sentido

arriscar a sua glória e até a sua vida com uma decisão que poderia pôr de sobreaviso o seu

trunfo. Mas nenhuma daquelas conclusões, tão evidentes, conseguiu afugentar o

fantasma da dúvida que, sibilino, tinha se instalado no espírito de Ramón Mercader.

Jacques Mornard lutou para recuperar a rotina e, sobretudo, a força que Ramón lhe

proporcionava. Despedia-se de Sylvia todas as manhãs afirmando que ia para os

escritórios que dizia ter aberto numa sala do edifício Ermita – onde na realidade só

possuía uma caixa postal para a qual, conforme tinham combinado, Tom lhe enviaria as

novas instruções. Abria a caixa duas, até mesmo três vezes por dia, e toda vez saía

frustrado por não encontrar novas mensagens. Dedicava o resto do dia a vagar pela

cidade, mas seu estado de espírito exigia uma solidão que acabou por encontrar entre as

árvores do parque de Chapultepec.

Acompanhou Sylvia várias vezes à fortaleza do renegado, sem expressar nenhuma

única vez o desejo de transpor novamente a porta blindada. Na rua, encostado ao seu

Buick, costumava ter longas conversas com algum dos guarda-costas. Aquele que vinha vê-

lo com mais frequência era o jovem Jack Cooper, sempre interessado nos segredos das

operações da Bolsa a que se dedicava o mundano Jacques Mornard. De forma quase

imperceptível, nas suas conversas foram se introduzindo temas como a guerra europeia, a

anexação soviética das repúblicas bálticas, a necessidade de os Estados Unidos entrarem

finalmente na guerra ao lado de seus aliados britânicos. Jacques achava quase

enternecedora a fé daqueles jovens nos discursos de seu ídolo enclausurado e até

gostava de ouvi-los falar sobre a necessidade de fortalecer a IV Internacional para

promover uma consciência operária a respeito das opções da revolução mundial. A fim de

demonstrar uma incipiente simpatia para com a causa política de seus amigos, propôs-lhes

que comentassem com o seu chefe a sua disposição de efetuar algumas operações na Bolsa

que, com suas informações e experiência, podiam gerar lucros importantes que ajudassem

economicamente a Internacional trotskista.

Quando, no dia 18 de julho, foi divulgado que trinta membros do Partido Comunista

tinham sido detidos como suspeitos de participar no atentado contra o exilado, Jacques

soube com certeza que nos dias seguintes seriam decididas as datas de seu destino. Por

isso, na manhã seguinte, não se admirou ao encontrar uma nota sem assinatura na caixa de

correio: “Já que gosta tantos de parques, passeamos hoje às quatro da tarde?”.

Às três, Jacques já tinha se instalado sob a frondosidade dos ciprestes de

Chapultepec, que oitenta anos atrás a efêmera imperatriz Carlota mandara plantar.

Daquele local via-se a trilha que ia dar no grandioso palácio de verão do imperador

Maximiliano e o caminho descendente em direção ao Paseo de la Reforma. A dúvida

instalada em seu espírito transformara-se em ansiedade e teve de recorrer ao que o seu

antepassado, o Soldado 13, aprendera em Malakhovka a fim de recuperar o autocontrole



e sentir-se preparado para a conversa.

Às quatro em ponto avistou Tom. Vestia uma camisa branca, de colarinho estreito, por

onde espreitava um ridículo lenço de bolinhas. Da trilha, ele lhe fez um sinal e Jacques

pôs-se em marcha.

– Tiveram de matá-lo – disse, sem a mediação de qualquer cumprimento e com os olhos

dirigidos para a curva do caminho. Ramón permaneceu em silêncio e ligou todos os

alarmes de sua mente. – Os nervos cederam, ficou agressivo, queria que o tirassem do

México, ameaçou ir à polícia e dizer que o tinham raptado… Os mexicanos estavam

desesperados e não pensaram muito. Se precisar, posso lhe dar a minha palavra de que não

tivemos nada a ver com isso. Disse-lhe desde o início que o americano podia ser eficiente,

embora não fosse de confiança, mas daí a usá-lo e depois matá-lo…

Ramón refletiu alguns instantes.

– Não precisa me dar a sua palavra, acredito em você – disse, descobrindo até que

ponto desejava dizer aquela frase, e que fazê-lo lhe provocava um alívio evidente.

– Não podemos esperar mais. Enquanto os mexicanos se acusam uns aos outros e a

polícia procura o judeu francês, nós vamos acabar essa merda.

– Quando?

– Moscou pede que seja quanto antes. A campanha de Hitler na Europa foi um passeio

pelo campo e isso encorajou-o, acha-se invencível.

Ramón olhou para os ciprestes. A exigência de Tom ecoava em seu estômago. O tempo

da espera e das estratégias tinha terminado e começava o da realidade. E sentiu de

imediato que devia arrastar consigo uma carga difícil e pesada. Seria capaz de fazê-lo,

depois de tanto clamar por essa honra?

– Qual é o plano? – Conseguiu perguntar.

– Você precisa ver o Pato mais uma ou duas vezes. Você sabe como fazer isso. Nesses

encontros, deve começar a cortejá-lo. A ideia é levá-lo a pensar que você pode se

converter ao trotskismo. Sem exagerar, faça-o sentir que você o admira. Vamos explorar

sua vaidade e sua obsessão em somar seguidores. Quando surgir a oportunidade, diga-lhe

que quer escrever alguma coisa sobre a situação mundial, alguma coisa que lhe ocorreu ao

falar com ele. Vamos preparar um artigo que o obrigue a trabalhar com você. A ideia é que

você possa ficar sozinho com ele no escritório. Se conseguir, o resto é fácil.

– Acha que ele vai querer me receber a sós?

– Precisa conseguir que sim. Suas possibilidades de fuga serão muito maiores. Nesse dia,

vá preparado para duas ações: a de liquidá-lo e a de usar uma arma para fugir, se for

necessário.

– Com quantas coisas devo entrar?

– Com a pistola, caso precise dela. E com o punhal para ele.

Ramón pensou durante alguns instantes.

– O punhal vai me obrigar a tapar-lhe a boca, a agarrá-lo pelo cabelo… Prefiro a

picareta. Um único golpe e saio…

– Não quer tocar nele? – Perguntou Tom, sorrindo.

– Prefiro a picareta – replicou Ramón, evasivo.

– Está bem, está bem… – Aceitou o outro. – Nesse dia Caridad e eu estaremos contigo.



Assim que puser o pé na rua e fugir no seu carro, eu me encarrego do resto. Confia em mim?

Ele não respondeu e Tom tirou o lenço do pescoço e limpou as bochechas.

– Vamos preparar uma carta para que você deixe cair quando sair. Será um trotskista

desencantado que compreendeu que seu ídolo não passa de um fantoche que, para voltar

ao poder, está disposto até a ficar às ordens de Hitler…

Ramón sentiu-se confuso e Tom percebeu que alguma coisa não estava bem. Agarrando-

o pelo queixo, obrigou-o a voltar-se e a olhá-lo nos olhos. Ramón viu que tinham um

brilho excitado.

– Rapaz, estamos cada vez mais perto… Vamos ser nós, você e eu, os senhores da

glória. Temos de impedir que aquele cão filho de uma cadela conspire com os nazis.

Lembre-se sempre de que está trabalhando para a história, que vai executar o pior dos

traidores, e lembre-se de que muitos homens no mundo necessitam do seu sacrifício. A

coragem, o ódio e a fé de Ramón Mercader precisam ser sua sustentação. E, se não

conseguir fugir, confio na sua obediência e no seu silêncio. Já não é a sua vida ou a minha

que estariam em jogo, mas o futuro da revolução e da União Soviética.

Dos olhos, mais que das palavras de seu mentor, Ramón recebeu a mensagem de que

precisava. As dúvidas e os receios dos últimos dias começaram a se esfumaçar, como se

aquele olhar os tivesse apagado, enquanto sentia como a sua vida se aproximava de um

apogeu apoteótico.

A porta do destino abriu-se com a chave de uma ideia de Natália Sedova: os Trotski

queriam agradecer a Jacson a sua atenção para com os Rosmer e seus frequentes presentes

a Sieva. Por isso os convidavam, a ele e a Sylvia, para um chá. Propuseram a data de 29 de

julho, às quatro da tarde, se o namorado de Sylvia não estivesse com muito trabalho. No

quarto do Montejo, Jacques reviu a agenda onde anotava seus encontros de negócios e

disse a Sylvia que telefonasse para Natália: teriam muito prazer em comparecer. O rosto

da jovem brilhou de excitação e correu imediatamente para o telefone, a fim de confirmar

o encontro.

No dia 29, às quatro da tarde em ponto, o Buick parou diante da fortaleza de

Coyoacán. Jacques tinha vestido um terno de verão claro, num tom creme, e Sylvia,

apesar do sol e do calor, insistira em vestir-se de preto. Estava nervosa e feliz e tinha

perdido uma hora diante do espelho, numa luta árdua para embelezar o rosto.

Jack Cooper cumprimentou-os da torre de vigilância e Jacson brincou com ele,

dizendo-lhe que lhe daria uma gorjeta se vigiasse o carro. Os policiais mexicanos

sorriram-lhes e o cabo Zacarías Osorio, veterano entre os encarregados da vigilância

exterior, quase fez uma pequena reverência aos recém-chegados. Harold Robbins abriu-

lhes a porta e, enquanto conversavam, conduziu-os até os móveis de ferro forjado que

Natália mandara colocar no pátio, à sombra das árvores.

Quando a anfitriã apareceu, cumprimentou-os afetuosamente e o jovem entregou-lhe a

caixa de bombons que comprara. Soube que Sieva, na volta do colégio, tinha ido pescar

no rio e que Azteca, como sempre, fora com ele.



– Liev Davidovitch pede desculpa – explicou Natália Sedova. – Surgiu uma urgência e

está ditando um trabalho que tem de enviar amanhã. Daqui a pouco vem cumprimentá-los.

Jacques sorriu e descobriu que se sentia aliviado. Não se importava que o ritmo da

penetração fosse lento, mesmo sabendo que Tom precisava que agisse o mais depressa

possível.

Depois de a criada mexicana ter colocado o chá e as bolachas na mesa (seria ela a

camarada do Partido infiltrada na casa?), Natália contou-lhes que estavam preocupados

com a ausência de notícias dos Rosmer. Com os nazis em Paris, a situação dos amigos era

bastante arriscada e muitas vezes receava que pudesse acontecer o pior. Jacques assentia,

com a sua timidez habitual, e, após um silêncio que ameaçava tornar-se infinito, comentou

qualquer coisa sobre o tempo.

– Parece que este verão vai ser muito quente. Imagino que a senhora – disse a Natália –

e o senhor Trotski prefiram o frio.

– À medida que vamos envelhecendo, o calor é uma bênção. E já passamos tanto frio em

nossa vida que este clima é uma dádiva.

– Não gostariam, então, de voltar à Rússia?

– O que gostamos ou não há muito tempo não determina nada. Andamos há onze anos

às voltas pelo mundo, sem saber quanto tempo poderemos ficar num lugar, nem sequer se

acordaremos no dia seguinte – apontou para as paredes onde tinham ficado as marcas dos

tiros. – É muito triste que um homem como Liev Davidovitch, que não fez outra coisa na

vida senão lutar pelos que nada possuem, tenha de viver fugindo e escondendo-se como

um criminoso…

Jacques fez um gesto de concordância e, quando ergueu os olhos, sentiu um choque: o

Pato tinha saído de casa. Primeiro, notou sua sombra; depois, a figura dele tornou-se

visível.

– Muito obrigado por ter vindo, Jacson. Olá, pequena Sylvia.

Jacques levantou-se, com o chapéu na mão, hesitando se devia ou não dar um passo e

estender-lhe a sua mão direita. O exilado, que parecia distraído, aproximou-se de Natália

e a situação se resolveu.

– Peço-lhes muitas desculpas e lamento não poder acompanhá-los. Tenho de acabar um

artigo hoje mesmo… Pode me servir um chá, Natuchka?

Enquanto Natália o servia, o homem olhou para o jardim e sorriu.

– Consegui salvar quase todos os cactos. Tenho algumas espécies bastante raras.

Aqueles selvagens por pouco não deram cabo delas.

– Vão finalmente fazer novas obras? – Sylvia interveio, enquanto o anfitrião bebia os

primeiros goles de seu chá.

– Natacha insiste, mas eu não me decido. Se quiserem voltar a entrar, são capazes de

explodir uma parede…

– Eu nunca pensaria em outro ataque igual – disse Jacques, e todos olharam para ele.

– E em que pensaria, senhor Jacson? –Perguntou o velho, quebrando o silêncio.

– Não sei… num homem só. Foi o senhor quem escreveu que a NKVD tem assassinos

profissionais…

O renegado olhou intensamente para ele, com a xícara suspensa à altura do queixo, e



Ramón questionou a si próprio por que teria dito aquilo. Tinha medo? Queria que alguma

coisa o detivesse?, pensou, mas deu a ambas as perguntas a mesma resposta: não, fizera-o

porque gostava de utilizar aquele poder de brincar com o destino já escrito.

O renegado, depois de beber um gole de chá, acabou por pousar a xícara na mesa e

concordou.

– Tem razão, Jacson. Um homem assim poderia ser impossível de deter.

– Por favor, Liovnotchek – interveio Natália, tentando desviar aquela conversa

tétrica.

– Querida, não podemos fazer que nem um avestruz – disse, sorrindo e observando seu

visitante. – Não fume tanto, Jacson. Cuide dessa juventude maravilhosa que tem – e,

fazendo um gesto de despedida com a mão, meteu-se pelo caminho que dava para a sala de

jantar, de onde acrescentou: – Não o deixe fumar, Sylvia, que não é todos os dias que se

encontra um homem tão bonito. Dão-me licença? Boa tarde!…

Sylvia corou e Jacques sorriu, também incomodado. Apagou o cigarro e olhou para

Natália, que parecia se divertir.

Já menos tenso, Jacques Mornard contou várias histórias de sua família belga,

suscitadas pela lembrança do pai, fumador de charutos cubanos. Natália falou do primeiro

exílio de Liev Davidovitch em Paris e de como se conheceram, e os três sorriram ao evocar

a saída do exilado quando confessou que Paris não estava mal, mas que Odessa era muito

mais bonita.

– O senhor Trotski devia descansar mais – comentou Jacques quando a conversa

arrefeceu. – Trabalha muito.

– Ele não é uma pessoa normal… – Natália olhou para a casa antes de continuar. –

Além disso, vivemos do que os jornais pagam. A isso chegamos – concluiu, e sua voz

denotava tristeza e nostalgia.

Quando a tarde caiu, Jacson e Sylvia despediram-se. Natália voltou a desculpar-se

pelo marido e prometeu arranjar um dia oportuno para outro encontro. Eram tão

poucos os amigos que lhes restavam, tão poucos os que recebiam, que ela ficaria

encantada em recebê-los novamente em sua casa, isto sim, com Liev Davidovitch amarrado

a uma cadeira, disse, apertando a mão de Jacson e beijando Sylvia duas vezes no rosto.

Ao regressar ao hotel, Jacques foi informado de que mister Roberts lhe telefonara e

solicitava que entrasse urgentemente em contato com ele. Do quarto, pediu um número

de Nova York e o próprio Roberts atendeu.

– É o Jacques, mister Roberts.

– Está sozinho?

– Não. Diga.

– Venha amanhã. Espero por você às oito no bar do Hotel Pennsylvania.

– Sim, diga ao senhor Lubeck que pego amanhã o avião… Muito obrigado, mister

Roberts.

Sorridente, voltou-se para Sylvia e disse-lhe:

– Vamos passar uns dias em Nova York. Lubeck paga.



A estada em Nova York foi curta e teve objetivos precisos: a época dos preparativos

acabara, e Moscou exigia que a operação fosse levada a cabo o quanto antes, tendo em

conta o rumo de uma guerra que permitira a Hitler dominar a Europa quase sem disparar.

A maior novidade foi o senhor Roberts ter lhe oferecido uma gabardina nova com três

bolsos interiores, de feitio bastante curioso.

Em 7 de agosto, Jacques e Sylvia instalaram-se novamente no Hotel Montejo e, na

manhã seguinte, o jovem saiu, com o pretexto de que precisava ver os empreiteiros

encarregados da remodelação dos escritórios. Ao volante do Buick, dirigiu-se para o

camping turístico e procurou o caminho por asfaltar que tinha percorrido há algumas

semanas. O monte de pedras porosas onde deixara cair a picareta ficava à direita do

caminho e, enquanto o percorria, indagou-se se não teria confundido o local. Segundo

seus cálculos, as pedras estavam a dois ou três minutos da estrada, e ele já tinha

percorrido mais de cinco sem que elas aparecessem. Pensou em retroceder e em verificar se

estava no caminho correto, embora tivesse certeza de que sim. A ansiedade começou a

dominá-lo e, para se acalmar, disse a si mesmo que em qualquer loja da cidade poderia

comprar uma picareta idêntica. Mas não encontrar aquela picareta específica parecia-lhe

um mau presságio. Onde estariam as merdas daquelas pedras? Continuou em frente e,

quando já tinha decidido voltar para trás, descobriu o monte e respirou aliviado.

Empoleirou-se sobre as pedras e viu o brilho metálico. Quando conseguiu tirar a picareta

e segurá-la entre as mãos, sentiu que alguma coisa visceral o unia àquela pua de aço e que

o fato de agarrá-la lhe dava confiança e segurança.

De volta à cidade, parou o carro diante de uma carpintaria do bairro Roma e pediu ao

encarregado que serrasse fora umas seis polegadas do cabo de madeira da picareta. O

homem olhou-o espantado, e ele explicou-lhe que se sentia mais seguro escalando com um

cabo mais curto. De fita métrica na mão, o homem mediu as seis polegadas que Ramón lhe

indicara, fez a marca com um lápis e devolveu-a para que comprovasse se aquele tamanho

estava bom. Ramón agarrou a picareta e fez um gesto, como se fosse cravá-la numa rocha

acima de sua cabeça.

– Não, ainda está muito comprido. Corte-o por aqui – e indicou-lhe o ponto.

O encarregado da carpintaria encolheu os ombros, dirigiu-se para uma serra e serrou

a madeira. Com uma lixa, poliu as rebarbas e entregou-a a Ramón.

– Quanto é?

– Não é nada, senhor.

Ramón enfiou a mão no bolso e tirou dois pesos.

– É muito, senhor.

– Meu chefe paga. E obrigado – disse, despedindo-se.

– Escalar com esse cabo tão curto é perigoso, senhor. Se escorrega…

– Não se preocupe, camarada – disse, levantando a picareta à altura dos olhos. –

Agora parece uma cruz, não é verdade? – E, sem esperar pela resposta, dirigiu-se para a

esquina onde tinha deixado o Buick, longe da vista do carpinteiro.

Tomou a direção de Chapultepec e entrou no parque. Do porta-mala do carro tirou

o saco onde guardava a gabardina cáqui que Tom lhe dera em Nova York e enfiou ali a

picareta. Caminhou por entre as árvores até encontrar um local onde imaginou que



ninguém o veria e vestiu o casaco. No lado esquerdo, abaixo da cintura, tinham cosido um

bolso comprido e estreito, quase com a forma de um punhal. À altura do estômago, desse

mesmo lado, um bolso menor revelava-lhe a finalidade: um revólver de médio calibre. Do

lado direito, na linha da axila, ficava o terceiro bolso, de forma triangular, com o

ângulo mais estreito voltado para baixo. Ramón colocou ali a picareta e verificou que,

com o cabo cortado, ela afundava mais do que considerava cômodo para ser retirada

rapidamente. Comprovou, no entanto, que se mantivesse as mãos cruzadas sobre o

abdome seu próprio braço direito esconderia o volume que a ferramenta fazia, e isso era

o mais importante. Colocou a gabardina no antebraço e viu que a profundidade do bolso

impedia qualquer escorregão. Fez várias provas e concluiu que, se o renegado estivesse de

costas, ele conseguiria tirar a picareta em dez segundos apenas, sem deixar de olhar para

o seu alvo.

Ramón dobrou o impermeável sobre o braço quando se aproximou do carro. Durante

toda a manhã quase não se lembrara de Jacques Mornard, e aquele esquecimento

preocupou-o. Para atravessar todas as barreiras que se erguiam entre as portas da

fortaleza de Coyoacán e o instante em que tiraria a picareta, precisava da presença

integral do belga, de seus comentários desastrados, da sua timidez, do seu sorriso sem

graça. Porque Jacques era o único capaz de colocar Ramón diante do momento mais

grandioso da sua vida.

Quando se encontraram em Moscou, quase trinta anos depois, e falaram do que

acontecera naqueles dias e do que sucedeu dali em diante, Ramón perguntou ao seu

mentor se concebera aquele encadeamento perfeito de fatos ou se o acaso operara a seu

favor. O homem garantiu-lhe, com a maior seriedade, que tinha planejado tudo, mas que o

demônio colaborara com eles. Cada pormenor esboçado dois, três anos antes tinha se

perfilado e encaixado tão perfeitamente que ninguém, exceto um plano infernal, teria

podido prepará-lo assim, porque no fim os fatos sucederam-se como se aquela picareta, o

braço de Ramón e a vida de Trotski tivessem se atraído como ímãs…

Na terça-feira, 13 de agosto, Sylvia decidiu finalmente enfrentar a difícil situação de

ir a Coyoacán transmitir a Liev Davidovitch algumas mensagens importantes que tinha

recebido durante sua estada em Nova York. Duas horas depois, a mulher saiu da casa com

um sorriso nos lábios. Jacques, que esperava por ela na rua, mantivera breves conversas

com quase todos os guarda-costas, revelando uma loquacidade que somente dias depois

pareceu significativa àqueles homens para quem Frank Jacson era uma presença inócua.

Tinha combinado até mesmo de jantar na terça-feira seguinte com Jack Cooper, quando

sua mulher, Jenny, chegasse dos Estados Unidos. Jacson pagaria, evidentemente, e se

encarregaria de escolher um restaurante que fosse do agrado de Jenny.

Sylvia tinha razões para se sentir feliz. Na realidade, sua relação com o renegado

passava por um período de crise, motivada por sua aproximação do novo grupo político

que Burnham e Shachtman, antigos camaradas de Liev Davidovitch, tinham fundado nos

Estados Unidos. No entanto, o velho, tão sensível a tais dissidências, ainda mais numa



conjuntura em que necessitava de todos os seus simpatizantes, não parecia aborrecido

com ela e, depois de ouvir o que Sylvia tinha conversado com Shachtman em Nova York,

pedira-lhe que voltasse dentro de dois dias para um chá, com o namorado, porque queria

desculpar-se por não ter estado presente na visita anterior.

– Acho que ele gostou de você – disse ela, enquanto saíam da pedregosa avenida Viena

e viravam na Morelos.

– Sabe de uma coisa? – Começou Jacques, sorrindo. – Eu pensava que o velho era um

tipo arrogante e prepotente. Mas, desde que o conheci, acho que ele é um grande

homem. E, na verdade, não sei como lhe passou pela cabeça se aliar a Burnham e a

Shachtman.

– Você não entende dessas coisas, querido. A política é complicada…

– Mas as fidelidades são bastante simples, Sylvia – disse, carregando no acelerador. –

E, por favor, não me diga o que eu entendo ou não.

Na manhã do dia seguinte, Jacques foi até Shirley Court, onde Tom e Caridad estavam

novamente hospedados. A mãe recebeu-o com um beijo e convidou-o para um café recém-

feito, mas ele recusou. Sentia-se alterado e só queria consultar seu mentor sobre a

estratégia que adotariam no dia seguinte. Quando Tom saiu do banho, envolto num

roupão, os três ocuparam as poltronas da salinha. Vendo como Tom e Caridad bebiam

café, Ramón percebeu que entre eles começava a instalar-se uma distância invisível, mas,

para ele, bastante tangível: aquela que existe entre a primeira linha e a segurança do

comando.

– Você deve provocar uma discussão sobre essa história de Burnham e Shachtman –

disse Tom quando acabou de ouvir o pupilo. – Tome o partido do Pato contra Sylvia. O

que ele mais deseja ouvir é que esses dissidentes são uns traidores, e é você que vai

satisfazê-lo. A dada altura, diga-lhe que quer escrever sobre essa cisão e sobre o que está

acontecendo na França com a ocupação nazi.

– Ele sabe que Jacson não se interessa por política...

– Mas ele se interessa tanto que voltará a lhe abrir a porta de casa. Além disso, está

tão sozinho que, se você escrever qualquer coisa a favor dele, vai recebê-lo de novo. E

esse será o nosso momento. Precisa ser cauteloso, mas simultaneamente tem de parecer

decidido.

– Sylvia pode achar estranho…

– Essa imbecil não enxerga nada – garantiu-lhe Tom. – Se tudo correr bem, dentro de

dois ou três dias você volta a Coyoacán com o artigo…

Caridad seguia o diálogo em silêncio, mas sua atenção concentrava-se em Ramón.

Parecia-lhe evidente que o entusiasmo e a segurança de Tom entravam em choque com a

patente tibieza do filho.

– Vou me vestir – disse Tom. – Quero que você pratique com o revólver Star que vai

levar no dia da festa.

Caridad serviu-se de mais café e Ramón decidiu beber uma xícara. Nessa altura, a

mulher inclinou-se para a frente e, enquanto lhe servia o café, sussurrou:

– Quero falar contigo. Esta noite. No Hotel Gillow, às oito.

Ele olhou para ela, mas os olhos de Caridad estavam fixos no ato de servir o café e



estender-lhe a xícara.

Tom pôde comprovar que as habilidades do Soldado 13 continuavam intactas. No

pequeno bosque da zona de San Ángel onde praticaram, o jovem disparou contra alvos

difíceis e acertava três vezes na mosca para cada quatro tiros, apesar da tensão que o

dominava. Tom falava sem parar do que aconteceria uma vez cometido o atentado. O

caminho de fuga mais rápido seria através de Cuba, onde Ramón poderia misturar-se com

os milhares de espanhóis que pululavam por Havana e Santiago. Na ilha, estaria à sua

espera um casal de agentes, com dinheiro e ligações para garantir suas necessidades e

proteção. Talvez ele e, sobretudo, Caridad, que adorava o país onde tinha nascido,

também aparecessem por lá e os três juntos atravessariam o Atlântico. A segurança de

Tom, cujos prognósticos e planos costumavam cumprir-se com uma regularidade espantosa,

afugentou as dúvidas e os receios de Ramón, quase o convencendo de que a fuga era mais

que possível.

O Hotel Gillow, nas imediações do Zócalo, era um edifício colonial que servira,

originalmente, de albergue às freiras destinadas à vizinha Igreja de la Profesa. À hora do

almoço costumavam comer no restaurante do hotel muitos dos funcionários que

trabalhavam nas repartições públicas. À noite, pelo contrário, era o local onde

empreendedores de sucesso e prostitutas de luxo enchiam o estômago antes de sair para a

sua faina noturna. Tinha um vasto salão, uma luz discreta e muitas mesas, cobertas com

toalhas xadrez. Mal chegou ao local, Ramón lembrou-se da tarde de júbilo e vitória em

que, pela mão de África, tinha entrado num velho café de Madri para se reencontrar com

Caridad. Descobriu agora a mulher numa mesa de canto, fumando com a cabeça inclinada.

Ramón afastou a cadeira e foi como se Caridad acordasse de uma letargia.

– Ainda bem que você chegou. Disse a Kotov que ia ao cinema, de modo que não temos

muito tempo e há muito o que falar… Chame o garçom.

Quando o funcionário se aproximou, Caridad fez o pedido: uma garrafa de conhaque,

dois copos, duas garrafas de água mineral com gás de Tehuacán e, depois, que os deixassem

sossegados.

– E para comer? – Admirou-se o empregado.

– Que nos deixem sossegados… – Repetiu a mulher, olhando intensamente para ele.

Ramón esperou em silêncio que o garçom trouxesse o pedido e se afastasse.

– A que se deve tanto mistério?

– Você está prestes a efetuar uma coisa muito grande e muito perigosa. Embora não lhe

interesse saber o que penso, sinto-me responsável pelo que vai fazer e pelo que possa lhe

acontecer, e queria lhe dizer algumas coisas.

Caridad serviu dois copos com água gaseificada e outros dois com conhaque. Ergueu

um pouco o seu conhaque, cheirou-o por alguns segundos e bebeu um longo gole.

– Beba pelo menos este – disse, empurrando o conhaque na direção de Ramón –, vai

lhe cair bem.

Ramón olhou para o copo, mas não o tocou.



– Vou começar pelo fim – disse ela, acendendo um cigarro. – Se você for preso, vou

mover mundos e fundos para tirá-lo de lá. Nem que eu tenha de explodir a merda da

cadeia. Conte com isso. A única coisa que lhe peço em troca é que não falhe quando tiver

o velho na sua frente e que, se o agarrarem, nunca diga por que fez isso e nem quem o

mandou fazê-lo. Se fraquejar, não poderei ajudá-lo e Kotov também não, porque do seu

silêncio depende a vida dele e julgo que também a minha, para não falar da sua.

– É isto que te preocupa? Que sua vida possa se complicar? – Ramón saboreou a

oportunidade de feri-la.

– Não vou negar que isso me interessa, mas, acredite, não é o mais importante. O que

você tem a possibilidade de fazer pode mudar o mundo, e isso sim é importante – Caridad

bebeu outro gole. – Este mundo de merda precisa de muitas mudanças, você sabe disso –

disse, observando por segundos o copo intacto de Ramón. – Do seu silêncio depende a

sua vida. Olhe o que aconteceu ao Sheldon…

– Os mexicanos o mataram – disse Ramón.

– Isso é o que Kotov diz… e não temos outro remédio senão acreditar nele.

– Eu acredito, Caridad.

– Fico contente por você – disse ela, colocando mais conhaque no copo, mas sem

beber. – Ouça bem o que vou lhe contar. Talvez depois entenda por que estamos neste

restaurante, contando as horas que faltam para você matar um homem.

A certa altura da conversa, Ramón emborcou de um só gole seu copo de conhaque e,

sem fazer ideia de quando voltou a enchê-lo, tornou a beber, aos golinhos, sentindo

como seu íntimo se agitava. O que menos esperava ouvir era a história das humilhações e

degradações a que Caridad fora submetida pelo seu impecável e burguês marido, Pau

Mercader. Embora Ramón já conhecesse pedaços da história, desta vez a mãe entrou nos

pormenores mais escabrosos e falou-lhe das visitas a bordéis onde o marido a obrigava a

presenciar aquelas fornicações cruas, da forma como a tinha levado a experimentar

drogas para depois atirá-la em cima de uma cama onde um garoto de programa a penetrava

enquanto o marido penetrava o rapaz, das surras que ele lhe dava quando ela se

recusava a fazer sexo anal, das ameaças, finalmente concretizadas, de separá-la dos filhos

e da vida civilizada, confinando-a num manicômio onde estiveram prestes a enlouquecê-la

e onde, para não morrer de sede, tivera de beber várias vezes a própria urina. Aquelas

foram as experiências pelas quais teve de passar durante seu santificado casamento

burguês, e o ódio foi uma semente que lhe cravaram no meio da alma, como um punhal em

brasa, que só diminuía seu ardor quando ela podia dirigi-lo contra os que mantinham uma

moral mesquinha que permitia a um ser abjeto e doente como Pau Mercader ser

considerado um homem respeitável. Desde então, Caridad vingara-se com as armas que

tinha ao seu alcance e, mais de uma vez, ao regressar a Barcelona após o triunfo eleitoral

da esquerda republicana, passou noites em claro diante do apartamento escuro da rua

Ample, onde nessa época já vivia o marido. A ideia de subir as escadas e estourar seus

miolos com os seis tiros da Browning que trazia sempre à cintura transformou-se numa

obsessão e, se não o fez, não foi por medo nem por piedade. Foi por ter compreendido

que ser pobre, transformado num empregado de outros homens que podiam humilhá-lo e

explorá-lo, era o maior castigo que Pau Mercader podia receber, sobretudo se durasse



muitos anos.

Enquanto a ouvia, Ramón sentiu como começava a desaparecer o sentimento de

superioridade humana e política que sentia há algum tempo em relação à sua mãe. Lembrou-

se do obscuro episódio do envenenamento no restaurante em Toulouse e da tentativa de

suicídio da qual ele e seu irmão Jorge a tinham salvado. Aquele ser destroçado e cheio de

ódio que era a sua mãe começava a montar-se como um quebra-cabeça em que, inclusive,

pareciam sobrar peças.

– Se sou uma comunista defeituosa, Ramón, é por tudo isso – continuou Caridad,

depois de servir um terceiro copo ao filho e de, ela própria, beber um quarto (quinto,

sexto?). – Meu ódio nunca me permitirá trabalhar para construir a nova sociedade. Mas é

a melhor arma para destruir esta outra sociedade, e por isso os transformei, a todos

vocês, meus filhos, naquilo que são: os filhos do ódio. Amanhã, depois de amanhã, dentro

de dois dias, quando estiver diante do homem que tem de matar, lembre-se de que ele é

meu inimigo e também seu. De que tudo o que diz sobre a igualdade e o proletariado é pura

mentira e de que a única coisa que ele quer é o poder. O poder para degradar as pessoas,

para dominá-las, para fazer com que rastejem e sintam medo, para meter no cu delas, que é

como mais gozam os donos do poder. E, quando você estourar a cabeça daquele filho da

puta, pense que o seu braço é também o meu: estarei lá, te apoiando, e somos fortes

porque o ódio é invencível. Beba esse copo, porra! Agarre o mundo pelos colhões e

ponha-o de joelhos. E meta isto na cabeça: não tenha piedade, porque ninguém a terá de

você. Nunca. E, quando estiver fodido, não aceite compaixão. Ninguém precisa se

compadecer de você! Você é mais forte, você é invencível, você é meu filho, collons!

 

[a] Os charros são o equivalente mexicano aos cowboys estadunidenses. (N. T.)
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Na madrugada de 24 de maio, enquanto as balas passavam sobre sua cabeça, Liev

Davidovitch tivera uma iluminação: a morte não podia atingi-lo porque Natália o

protegia.

Justamente nesse instante revelador ouvira a voz de Sieva e, com um medo

desconhecido, que não incluía a possibilidade de perder a própria vida, tinha gritado:

“Debaixo da cama, Sieva!”, enquanto Natália o imobilizava, comprimindo-o contra o canto

do quarto. Os tiros que deviam matá-lo e que tinham enchido a noite de luzes brilhantes

vinham do quarto do menino, da porta do escritório e da janela do banheiro. Daquele

canto, conseguiu ver o voo de uma bomba incendiária em direção ao quarto do neto, mas

não tentou se mexer porque sobre eles continuavam a passar rajadas que faziam saltar a

espuma que recheava o colchão. Na parede, quase nas costas, o condenado tinha sentido

durante todo o tempo o impacto do chumbo que procurava seu corpo. Finalmente

ouviram vozes, motores de automóveis, e os tiros se tornaram mais espaçados. Nesse

momento, quase se esqueceu da sua convicção anterior, porque pensava: vão entrar,

agora vão matar nós dois. Como sabia que não tinha alternativas, fechou os olhos,

apertou as pernas e dispôs-se a esperá-los. Por quanto tempo? Dois, três minutos?,

interrogar-se-ia depois, porque foram os mais longos de sua vida. Sua maior preocupação

tinha sido o destino de Sieva e, sobretudo, o de Natália, que ia morrer por sua causa.

Liev Davidovitch só recuperou a noção da realidade quando a voz de Sieva quebrou o

silêncio. Assim que comprovou que Natália não estava ferida, correu para o quarto do

neto e não o encontrou, mas viu manchas de sangue no chão e sentiu o coração parar de

bater. Robbins, que tinha entrado em casa para tirar a bomba incendiária e evitar a

propagação do fogo para o escritório, perguntou ao exilado se estava ferido e

tranquilizou-o com a notícia de que Sieva estava lá fora, com os Rosmer. Ao que parece, o

único que fora atingido pelos disparos tinha sido o rapaz, felizmente de raspão.

Já no pátio, enquanto os guarda-costas que tinham ido atrás dos agressores

regressavam, os moradores da casa começaram a fazer uma ideia do que acontecera.

Tinham sido entre dez e quinze homens, vestidos de militares e de policiais, que

começaram neutralizando os agentes que vigiavam o exterior, cortaram os fios dos

alarmes ligados a potentes holofotes dentro e fora de casa, arrancaram as linhas

telefônicas e interromperam os circuitos elétricos que os comunicavam com a polícia de

Coyoacán. Quando o bando invadiu o jardim, um deles, armado com uma metralhadora,

lançou-se na direção de uma árvore, onde tomou posição e disparou uma rajada contra o

recinto onde dormiam os secretários. O resto dos assaltantes dirigiu-se para a casa,

abrindo fogo contra as janelas e portas fechadas. Os postigos blindados desviaram parte



das balas, que deixaram marcas visíveis. Os policiais e os guarda-costas que tinham estado

mais perto dos assaltantes confirmaram que vários deles pareciam estar bastante bêbados,

mas, sem dúvida, sabiam o que faziam e como deviam fazê-lo: tantas balas numa cama não

podiam ser uma casualidade.

Liev Davidovitch sempre achou significativo os invasores não terem agredido nenhum

dos guarda-costas, a quem se limitaram a colocar sob a mira das armas. Só tinham dirigido

o fogo contra o seu quarto, enquanto lançavam bombas incendiárias (e até uma explosiva

que, felizmente, não detonou), o que demonstrava que ele e seus papéis eram os únicos

objetivos. Mas aqueles dez, doze assaltantes, que sabiam usar armas e tinham como meta a

vida de um único homem, que dominavam a casa, no interior e no exterior, por que não

entraram para ver se tinham cumprido sua missão antes de darem a ordem de retirada?

Que tipo de bombas usavam que não explodiam?… Parecia-lhe incongruente que tivessem

disparado mais de 200 tiros, 63 deles na sua cama, e só Sieva tivesse ficado com uma ferida

superficial devido ao ricochete de uma bala. Será que tudo fracassara em virtude de um

plano atabalhoado, da embriaguez ou do medo? Ou haveria por trás daquele espetáculo

qualquer coisa mais obscura que ainda não era possível explicar?, continuou e continuaria

a interrogar-se, porque uma essência maligna, cujo perfume conhecia, flutuava naquele

estranho atentado.

Para fugir, os invasores tinham aberto os portões e levado os dois carros da casa, que

ficavam sempre com as chaves na ignição no caso de alguma emergência. No meio da

confusão, Otto Schüssler, um dos secretários, voltou da rua comentando que os

assaltantes tinham levado com eles o jovem Bob Sheldon, um dos novos guarda-costas.

Todos se entreolharam, formulando com os olhos a mesma pergunta: tinham-no

sequestrado ou Sheldon fora com eles? Um dos policiais mexicanos garantiria mais tarde

que o jovem ia ao volante de um dos carros (abandonariam o Ford a alguns quarteirões,

quando ficou atolado na lama do rio, e o Dodge apareceria no bairro Roma), mas Liev

Davidovitch pensou que, na escuridão, atemorizado como estava, o policial dificilmente

poderia ter reconhecido alguém num carro em alta velocidade.

O grande mistério foi determinar o recurso de que tinham se valido os invasores para

entrar. O desaparecido Bob Sheldon Harte era o encarregado de vigiar a porta

principal e havia duas razões para que tivesse permitido o acesso dos assaltantes, sem

consultar o chefe da guarda: ou Sheldon, previamente infiltrado, sempre fizera parte do

comando, ou tinha aberto a porta a alguém que lhe era tão familiar que julgara

desnecessário consultá-lo.

Quando a polícia chegou, Liev Davidovitch continuava vestido com o seu camisão de

dormir. Antes de falar com o oficial, seu velho conhecido Leandro Sánchez Salazar,

chefe da polícia secreta na capital, pediu que o deixassem mudar de roupa, embora o

tivesse avisado de que sabia quem era o culpado pelo ocorrido. E entrou na casa, que

ainda cheirava a pólvora…

O general José Manuel Núñez, diretor da polícia federal, garantiria a Liev

Davidovitch que o general Cárdenas o encarregara de seguir pessoalmente as

investigações, e o oficial garantira ao presidente que encontrariam e deteriam os

agressores. Tal como dissera a Salazar, o exilado respondeu-lhe que a coisa era muito



fácil: o autor intelectual do assalto era Joseph Stalin, e os autores materiais eram

agentes da polícia secreta soviética e membros do Partido Comunista mexicano. Se

detivesse os responsáveis do partido, teria nas mãos os autores do atentado.

O general Núñez não apreciou aquelas palavras (as mesmas que o exilado repetiria à

imprensa), tampouco o coronel Sánchez Salazar, com quem Liev Davidovitch já tivera de

falar várias vezes desde a sua chegada ao México e que sempre lhe parecera o típico

espertalhão, dado a opinar sobre tudo por se achar mais inteligente que os outros. Mas a

opinião de Sánchez Salazar, naquela altura, parecera-lhe ofensiva ou destinada a

esconder alguma coisa, uma vez que o militar pensava que o ataque não podia ser outra

coisa senão uma autoagressão preparada por Trotski para chamar a atenção e acusar

Stalin de querer matá-lo… Se a experiência não o tivesse obrigado a procurar segundas

intenções em tudo, o exilado talvez compreendesse que Salazar de fato pensava dessa

forma. O que acontecera deixava margem para dúvidas, e o desaparecimento de Sheldon

era a cereja no bolo da suspeita. Como se não bastasse, comentou o coronel, não

entendia como era possível que, depois de um ataque tão violento, o velho parecesse tão

calmo e senhor de seus atos e pensamentos. Era evidente que o coronel não o conhecia.

Tentando corroborar sua tese, Salazar detivera os secretários Otto Schüssler e

Charles Cornell, com o pretexto de que precisava interrogá-los para obter toda a

informação possível. Além disso, deteve toda a criadagem: a cozinheira Carmen Palma, que

chorou quando foi levada, Belén Estrada, a arrumadeira, e Melquíades Benítez, o criado.

Liev Davidovitch leria com assombro que as primeiras suspeitas ventiladas pela

imprensa recaíam sobre Diego Rivera como possível líder da agressão. A origem dessa

suspeita devia-se ao fato de que, enquanto neutralizavam os policiais que vigiavam a casa,

aquele que parecia ser o chefe dos invasores tinha lançado gritos contra Cárdenas e

vivas a Almazán. Mas as declarações de Sánchez Salazar, deixando entrever a

possibilidade de um ataque simulado, tinham lançado Rivera no esquecimento, e a

imprensa comunista utilizou a teoria da autoagressão para acusar o exilado de querer

desestabilizar o governo e produzir uma crise com a União Soviética, um argumento que

lhes caía feito uma luva para pedir a sua expulsão do México com fúria renovada. O que

mais indignou Liev Davidovitch foi compreender que, com essa versão, Salazar protegia a

si próprio do fracasso que significava ter sido preparado e efetuado aquele ataque sem

que a sua polícia secreta tivesse a menor ideia do que se passava.

No entanto, apesar dos 63 disparos na cama, Liev Davidovitch continuaria a ter

dúvidas acerca das intenções daquele assalto. Chegou a pensar se não teria sido apenas

um blefe, tal como os incêndios da Turquia, e se, dessa vez, seu objetivo não seria preparar

o ambiente para uma ação definitiva. Quando disse isso a Natália, a mulher imediatamente

começou a tomar novas medidas de segurança, e ele censurou-a por gastar assim o

dinheiro, uma vez que era evidente que, quando quisessem entrar, o fariam. Além disso,

ele estava convencido de que o próximo ataque não seria igual. Tal como o avisara o

judeu norte-americano na carta que lhe escrevera, o ataque seguinte seria executado

por um único homem, por um profissional, que sairia de baixo da terra como uma toupeira,

sem que eles pudessem fazer nada para evitar.



Apenas uma semana depois do assalto, Liev Davidovitch despedira-se dos Rosmer. Se em

outros tempos teria lamentado bastante aquela partida que o privaria da proximidade de

bons e velhos amigos, naquele instante quase se alegrava, porque se sentia responsável

pela vida deles enquanto estivessem ali. A amizade, como quase todas as satisfações

humanas simples e necessárias, acabara por se transformar num peso para ele, que

perambulava mais entre a lembrança dos que foram seus amigos do que entre pessoas

capazes de resistir às pressões, aos ataques e à sua própria obstinação política. O rastro

dos afetos que deixara pelo caminho era doloroso: muitos tinham sido mortos

violentamente, enquanto outros tinham renegado-o da forma mais mesquinha. Outros

ainda se afastaram, de modo sincero ou fingido, distanciados de suas ideias, de seu

passado, de seu presente. Por isso, chegara a pensar se o destino de todos os que se

entregavam às causas políticas não seria morrer na solidão. Costumava ser esse o preço

do altruísmo, também o do poder e, sobretudo, o da derrota. Mas nem por isso deixava de

lamentar profundamente as perdas de amigos pelas quais tinha sido culpado devido ao seu

fundamentalismo quando, cego pelo brilho da política, não foi capaz de compreender a

diferença entre o circunstancial e o permanente. A armadilha mais insidiosa, dizia para

consigo, tinha sido transformar a política em paixão peremptória, como ele fizera, e

permitir que as exigências desta o tivessem cegado a ponto de levarem-no a colocar-se

acima dos valores e das condições mais humanas. Naquela altura da vida, quando restava

tão pouco da utopia pela qual tinha lutado, reconhecia-se como o perdedor do presente

que ainda sonha e se consola com a reparação que poderia chegar no futuro.

Na véspera da viagem dos Rosmer, Liev Davidovitch soube que, a partir do dia em que

Alfred adoeceu, o casal estabelecera certa amizade com o namorado de Sylvia e que o

jovem tinha se oferecido para levá-los a Veracruz, onde apanhariam o barco para Nova

York, rumo à França. Jacson, como aquele belga dizia se chamar, parecera-lhe de fato um

bom rapaz, embora de entendimento um pouco lento. Na manhã da partida, ele estava

dando aos coelhos a primeira refeição quando o jovem se aproximou, interessando-se

pela raça dos animais. Liev Davidovitch sentiu-se então furioso com a presença de um

estranho em casa, mas lembrou-se de que os Rosmer tinham combinado esse encontro e,

pelo seu aspecto, deduzira quem era. Ainda aborrecido, respondeu-lhe qualquer coisa,

tornando patente seu descontentamento, e Jacson afastara-se, discreto. Mais tarde o

veria conversando com Sieva, a quem trouxera um presente, e se envergonharia de sua

atitude. Foi nessa altura que disse a Natália para convidá-lo a tomar o café da manhã, mas

o jovem aceitou apenas uma xícara de chá.

A decisão de regressarem à França, com os nazis às portas de Paris, parecera-lhe uma

atitude digna da grandeza de Alfred Rosmer. Como costumava fazer, naquela manhã

tinha apertado a mão do amigo e dado um beijo em Marguerite, pedindo-lhes que tivessem

cuidado. Dirigiu-se então para o escritório, porque não queria vê-los partir. Com a idade

que tinha e com o hálito da GPU na nuca, já assumia todas as despedidas como

definitivas… Em casa, com mais vigilantes e maior tensão, a ausência do casal foi percebida

de imediato.

Liev Davidovitch sentira um verdadeiro desgosto ao comprovar que seus cactos

tinham sido as principais vítimas do atentado. Vários foram pisoteados, outros perderam



alguns dos braços, e ele trabalhou durante dias para salvá-los, embora soubesse que com

isso tentava devolver apenas alguma normalidade à vida de uma casa que nunca a tivera e

que, até o desenlace, viveria em permanente estado de guerra.

De todos aqueles acontecimentos, uma coisa impressionara de forma positiva o

exilado: o caráter de Sieva. O menino tinha apenas catorze anos e comportara-se com

uma integridade admirável. Não parecia nervoso e dizia estar preocupado pelos avós, não

por ele. Só o fato de pensar que alguma coisa de grave poderia ter acontecido com ele já

deixava Liev Davidovitch doente. Fazê-lo vir da França para que o matassem ali seria algo

a que não resistiria. Por isso, quando o via brincar no pátio com Azteca, sentia uma dor

enorme pelo destino que, sem querer, tinha lhe dado. Era irônico que ele, que tanto

lutara por um mundo melhor, à sua volta só tivesse conseguido espalhar dor, morte e

humilhação. E o maior testemunho de seu fracasso era a existência desgarrada de uma

criança confinada a quatro paredes blindadas, em vez de estar jogando futebol num

descampado de Moscou ou de Odessa.

Graças à sua insistência, o presidente Cárdenas ordenou a libertação de seus

colaboradores, e Liev Davidovitch escreveu uma declaração tentando pôr as coisas no

lugar. Além de acusar Stalin e a GPU – como insistia em chamar a polícia secreta do

Kremlin – pelo ataque à casa e pelas mortes de Liova e de Klement em Paris, de Erwin

Wolf em Barcelona e de Ignace Reiss em Lausanne, pedia que fossem interrogados os

dirigentes comunistas mexicanos, particularmente Lombardo Toledano e o pintor Alfaro

Siqueiros, que estava desaparecido desde o dia do assalto (naquela altura, o pintor

exigia ser chamado de “El Coronelazo” e, desde que regressara da Espanha, onde se

destacara mais como ativista stalinista do que como combatente, não se cansara de pedir

a expulsão do exilado do México). Teriam os juízes mexicanos coragem para fazer o que

nunca fizeram os franceses ou os noruegueses? Agarrariam os investigadores a verdade

pelos chifres?

Como era de se esperar, sua posição desencadeou a ira dos stalinistas. El Popular,

jornal da Confederação de Trabalhadores, publicou um texto de um tal Enrique Ramírez,

no qual o autor afirmava que Trotski tinha simulado um ataque para culpar os comunistas,

enquanto, de seu esconderijo, Siqueiros fazia uma declaração sarcástica na qual o

acusava da mesma coisa. A forma como aqueles homens, que se diziam comunistas,

chafurdavam na mentira e até a utilizavam para defender crimes irritava-o

profundamente.

Mas a declaração de Liev Davidovitch obteve o efeito desejado quando Sánchez

Salazar foi obrigado a admitir que “novas” provas o tinham levado a menosprezar a

hipótese da autoagressão. Aquelas provas, no entanto, conseguiram inocular também no

exilado o vírus maldito da desconfiança. O militar insistia que só com colaboração do

interior da casa teria sido possível a entrada dos assaltantes e a desativação dos

diversos alarmes. E seu candidato continuava a ser Bob Sheldon Harte.

Aquele jovem tinha chegado à casa sete semanas antes do atentado. Tal como outros

guarda-costas que Liev Davidovitch já tivera no México, vinha “certificado” por seus

camaradas de Nova York, mas Salazar insistia no fato de ser impossível que Trotski

pudesse garantir que Sheldon não tinha sido preparado pela NKVD para depois ser



infiltrado entre seus guardas. Embora a lógica do militar fosse imbatível, Liev

Davidovitch respondera-lhe que era absurdo considerar Sheldon um infiltrado. O que

não lhe disse, nem nunca lhe diria, era que não podia aceitar essa teoria pois isso

demonstrava que nem sequer seus colaboradores mais próximos eram de plena confiança,

e validava a mais desejada das artimanhas da polícia secreta soviética: simular que sua

morte era obra de um militante trotskista que o agredia por alguma desavença política.

No meio daquele vendaval de acusações, disputas e insultos, alguns seguidores norte-

americanos propuseram a Liev Davidovitch que viajasse clandestinamente para os Estados

Unidos, onde se encarregariam de escondê-lo. Quase sem pensar, ele recusou. Seus tempos

de lutador clandestino tinham passado havia muitos anos e naquele momento não tinha

o direito de desaparecer para salvar a própria vida, menos ainda numa altura em que se

decidia o futuro da civilização: “Minha cabeça tem de suportar descoberta até o fim a

negra noite infernal. É a minha sina e tenho de aceitá-la”, escreveu-lhes, enquanto se

obrigava a voltar à normalidade, mesmo que o simples fato de tentar lhe parecesse

absurdo. Vivia numa casa que lhe lembrava a primeira prisão onde estivera, há quarenta

anos, porque as portas blindadas faziam o mesmo ruído. Mas simultaneamente se sentia

forte e animado e, por isso, quando percebeu que asfixiava naquela clausura, impôs-se a

todas as precauções de seus protetores e recomeçou suas excursões ao campo.

Com aquele impulso, que ele sabia ser um epílogo, pôs-se a dar forma às suas últimas

vontades. “Durante 43 anos da minha vida consciente fui um revolucionário”, escreveu, “e

durante 42 lutei sob a bandeira do marxismo. Se tivesse de começar outra vez, tentaria

evitar este ou aquele erro, mas o decurso geral da minha vida permaneceria inalterado.

Morrerei sendo um revolucionário proletário, um marxista, um materialista dialético e um

ateu irreconciliável. Minha fé no futuro comunista da humanidade não é hoje menos

ardente (antes, mais firme) do que era nos dias de minha juventude.”

Naquela altura da escrita, deve ter erguido os olhos da folha. Parecer-lhe-ia tão

revelador que a vida inteira de um homem que estivera nos píncaros da sua época pudesse

resumir-se a essas poucas palavras que certamente teve vontade de rir, pela primeira vez

há muitos dias. Todas as lutas, todos os sofrimentos, os êxitos e as vaidades podiam ser

expressos com aquela simplicidade? Que resistência podiam oferecer as estátuas, os

títulos, a fúria e a glória do poder diante daquela realidade incorruptível, mais poderosa

que qualquer vontade humana?, pensaria, ao abrir totalmente a janela e permitir que o ar

entrasse em seu escritório, no exato instante em que via a mulher aproximar-se através

do pátio e lhe acenar discretamente. Da cadeira pôde ver a franja de relva ao pé do

muro, uma buganvília florida, o perfil de cactos tão velhos como o planeta e o céu do

México, daquele azul diáfano. E a luz do sol por todo o lado. “A vida é bela, os sentidos

celebram sua festa… Que as gerações futuras limpem a vida de todo o mal, de toda a

opressão e violência, e desfrutem dela com plenitude”, acrescentou ao que escrevera,

inspirado pela eclosão vital daquele instante.

Liev Davidovitch nunca tinha imaginado que se preparar para o seu fim mediante a

escrita de suas últimas vontades pudesse proporcionar-lhe tamanha tranquilidade, tão

compacta. Com pouquíssimas palavras conseguia resolver as coisas práticas da sua vida:

legava à sua mulher, Natália Ivanovna Sedova, o produto de seus direitos de autor, pois o



improvável rendimento que no futuro rendessem seus livros era tudo o que de material

lhe podia transmitir, e ela, a única beneficiária possível depois da enorme mortandade a

que a sua família fora submetida. A casa, que finalmente tinham conseguido comprar, já

fora colocada em nome de Natália, e seus arquivos já tinham sido vendidos, para protegê-

los da GPU. E não havia mais nada. Quando pensava no que possuía e no que tinha

perdido, eram tantas as perdas que chegava a sentir-se como se na realidade tivesse

morrido há vários anos e agora gozasse de uma prorrogação, de uma espécie de coda à

história da sua vida, na qual sua vontade já não intervinha. Sentia que gozava de uma

lucidez extemporânea que lhe tinha sido concedida para se debruçar sobre

acontecimentos que não concluíam o seu ciclo com o fim do protagonista.

“Tenho sessenta anos e meu organismo quer me cobrar pelos excessos a que o submeti.

Oxalá me ofereça um fim rápido, que não me obrigue a sofrer uma longa agonia, como a de

Lenin. Mas, se for esse o caso e me vir impossibilitado de levar uma vida medianamente

normal, quero reservar para mim a decisão de pôr fim à minha existência. Sempre pensei

que é preferível um suicídio limpo a uma morte suja.” Mas Liev Davidovitch se recusaria a

escrever que a origem daquela sensação de final já à espreita vinha de muito longe, no

tempo e no espaço. Sua morte, planejada há muitos anos num gabinete do Kremlin, estava

agora entre as prioridades de Stalin, mas não, como diziam alguns, por receio das

opiniões sobre a sua pessoa que Liev Davidovitch vertia na biografia em processo. Stalin

sentia-se acima das palavras. E por que, nesse caso? Durante anos o montanhês dedicara-

se a exterminar seus partidários para garantir, como o gangster que sempre fora, que não

pudesse sair da escuridão uma mão vingadora; além disso, isolara Liev Davidovitch e sabia

muito bem que seria cada vez mais difícil para o desterrado colocar-se à frente de um

novo movimento comunista, como o tinha demonstrado a pobre ficção em que a IV

Internacional se transformara. O maior perigo para a vida do proscrito começou

justamente quando Stalin teve a certeza de que já espremera dele todo o suco de que

necessitava para alimentar sua repressão dentro e fora da União Soviética. E, tal como

uma máquina obsoleta, tinha decidido enviá-lo para o ferro-velho, evitando assim os

riscos de qualquer reativação.

“Feito o meu esquálido legado material”, verteria no papel, “quero aproveitar este

testamento para recordar que, além da felicidade de ter sido um lutador pela causa do

socialismo, tive a sorte de poder partilhar minha vida com uma mulher como Natália

Sedova, capaz de me dar filhos como Liova e Serioja. Durante quase quarenta anos de

vida em comum, ela foi uma fonte inesgotável de ternura e magnanimidade. Padeceu

grandes sofrimentos. Mas encontro algum consolo na certeza de que também conheceu

dias de felicidade. Lamento não ter podido dar-lhe mais dias desses. Só me alivia saber

que, no essencial, nunca a enganei. Desde que a conheci, ela soube que se comprometia

com um homem que era dirigido pelo ideal da revolução e nunca a sentiu como uma

adversária, mas como uma companheira na viagem da vida, que foi a da luta por um mundo

melhor”, escreveu e deixou escapar um suspiro. Assinou cada uma das páginas, lacrou-as e

tentou esquecer-se delas.



Na realidade, era a força da mulher o que mais motivava Liev Davidovitch a seguir em

frente. Sabia que ela sofria, e o fazia em silêncio, porque seu caráter a impedia de

fraquejar. Continuava dirigindo a fortificação (os muros ficaram mais altos, blindaram-se

todas as portas e janela com cortinas de aço), organizando a vida em casa e ajudando

Sieva a recuperar a língua russa, enquanto continuava à espera, obstinadamente e contra

todas as evidências, de alguma notícia que lhe confirmasse que Serioja ainda vivia.

Quando via a sua Natacha, esforçada e tenaz, e recordava os devaneios eróticos

passados, uma vergonha fria percorria-lhe o corpo, e concluía que só afetado por uma

loucura transitória pôde cometer ações que a fizeram sofrer.

Para além do foro pessoal, o mundo também se desfazia. Naquele 14 de julho não se

tinha cantado a Marselhesa na Bastilha, porque os nazis já estavam em Paris. A campanha

fora tão fulminante que só precisaram de 39 dias para vergar a orgulhosa França. Liev

Davidovitch não deixava de pensar em Alfred e Marguerite e não fazia ideia do que

poderia acontecer a eles e aos outros seguidores franceses (de Étienne, cuja lealdade

continuava a ser uma interrogação, não tivera notícias nas últimas semanas e supunha que

tivesse saído de Paris, como tantos milhares de pessoas). Mas mais doloroso foi ouvir a

declaração de apoio ao Terceiro Reich proferida pelo chanceler soviético, o infame

Molotov, e ver confirmado o acordo de partilha da Europa negociado entre Hitler e

Stalin no ano anterior, como bem demonstrava a “anexação” das repúblicas bálticas ao

império soviético.

O resultado daquelas conquistas imperiais era a velha Europa começar a ser esmagada

pelo peso da suástica hitleriana e da foice e do martelo soviéticos. Qual dos dois,

chegada a hora, mostraria primeiro as garras ao outro?, interrogava-se Liev Davidovitch.

E, embora não pudesse mostrar em público seu pessimismo, pressentia que se avizinhavam

tempos de grandes sofrimentos para seu povo. Recorrendo ao pouco otimismo que lhe

restava, chegou a considerar que talvez fosse preciso pagar essa nova cota de dor para

que o país acordasse e recolocasse no lugar o sonho revolucionário.

Liev Davidovitch admirou-se ao receber a visita do general Núñez e do coronel

Sánchez Salazar, que vinham informá-lo de que trinta pessoas, quase todas membros do

Partido Comunista mexicano, tinham sido detidas, acusadas do ataque de 24 de maio.

Salazar desculpou-se por não tê-lo informado acerca das provas que lhes permitiram

continuar a investigação, e ele respondeu que, se os resultados eram merecidos, não só o

desculparia como o felicitaria… pela sua sorte.

De acordo com Salazar, pouco depois da declaração pública do exilado, a polícia

tivera a sorte inacreditável de ouvir o comentário de um bêbado que a colocou na pista

do homem encarregado de arranjar os uniformes de polícia utilizados no assalto.

Puxando o novelo por esse fio, começaram a descobrir cúmplices, até chegarem a um dos

assaltantes, David Serrano, que os levara à descoberta, por um lado, de duas mulheres

encarregadas de vigiar a casa e de distrair os policiais de guarda e, por outro, de um tal

capitão Néstor Sánchez, que, ao ser detido, dera informações cruciais. O assalto fora

dirigido pelo pintor Siqueiros e por um judeu francês cuja identidade todos os detidos

pareciam desconhecer. Já sabiam que no ataque também estavam envolvidos os dois

cunhados de Siqueiros e seu assistente, Antonio Pujol, além do comunista espanhol



Rosendo Gómez, todos veteranos da guerra civil espanhola. Embora as declarações

fossem confusas, Salazar pensava que o judeu francês e Pujol tinham sido os responsáveis

diretos pelo ataque, uma vez que Siqueiros ficara no exterior da residência, junto da

guarita dos vigias. O mandado de captura do pintor tinha sido emitido, mas não faziam a

menor ideia de onde ele poderia estar e receavam que já estivesse longe do país. A

respeito do judeu francês, possivelmente o verdadeiro artífice do complô, só Siqueiros e

Pujol pareciam ter estado em contato com ele. Os detidos chegavam a contradizer-se e

alguns deles afirmavam que era polaco.

Enquanto ouvia Salazar, Liev Davidovitch pensava no grau de perversão que a

influência de Stalin tinha inoculado na alma de homens como aqueles que, depois de

abraçar o ideal marxista e de viver traições como as que tinham acontecido na Espanha,

continuavam fiéis às ordens de Moscou e eram capazes até mesmo de atentar contra a

vida de outros seres humanos. Por outro lado, deu-lhe vontade de rir a coragem do

Coronelazo Siqueiros, que, depois de organizar o atentado, não se atrevera a entrar na

residência para dirigir o ataque. Era lamentável que um artista de sua estatura tivesse se

transformado num pistoleiro de terceira categoria, terrorista e mentiroso.

Passados alguns dias, a pior das hipóteses confirmou-se. A polícia tinha encontrado o

cadáver de Bob Sheldon enterrado na cozinha de um casebre perto de Santa Rosa, no

deserto de Los Leones. Às quatro da manhã, alguns emissários de Salazar foram buscar

Liev Davidovitch para identificá-lo, mas Robbins recusou-se a acordá-lo e enviou Otto

Schüssler. No entanto, ao amanhecer, quando Natália lhe contou o que acontecera,

Trotski pediu para ir até Santa Rosa, onde se encontrou com Salazar e com o general

Núñez.

O cadáver de Bob Sheldon estava sobre uma mesa rústica, no pátio da casa. Embora

tivesse sido lavado, tinha vestígios da terra e da cal com que fora coberto. O corpo

estava perfeitamente conservado e, no lado direito da cabeça, viam-se os orifícios de

entrada de dois tiros. Ao vê-lo, Liev Davidovitch sentiu uma profunda comoção, porque

teve a certeza de que, em conivência ou não com a GPU, Bob Sheldon tinha sido mais uma

vítima da fúria de Stalin contra a sua pessoa, e de que aquele cadáver podia muito bem ser

o de Liova, a quem não pôde prestar uma última homenagem, o do pequeno Iakov Blumkin,

o do eficiente Klement, o de Sérmux ou o de Posnansky, seus velhos e queridos

secretários desde os dias da guerra civil, talvez o do teimoso Andreu Nin ou o do

simpático Erwin Wolf, todos devorados pelo terror, todos assassinados pela fúria

criminosa de Stalin. Os militares respeitaram seu mutismo e permaneceram em silêncio

alguns minutos. Depois, Salazar pediu-lhe um pouco de paciência para levar a investigação

até o fim: a morte de Sheldon confirmava sua participação no ataque. Mas Liev

Davidovitch recusou-se novamente a aceitar essa teoria e quis voltar para casa. Queria

ficar a sós, com sua culpa e seus pensamentos.

Já não duvidava que a sorte ou os desígnios impenetráveis de Stalin tinham lhe

concedido uma prorrogação, embora estivesse convicto de que seria por pouco tempo.

Seu espírito balançava entre a pressa em concluir os assuntos pendentes e a depressão

pela certeza de que muito rapidamente tudo se acabaria, deixando sua obra e seus sonhos

nas mãos do destino imprevisível que lhes seria dado pela posteridade. Era um pária há



anos demais, um protegido que tinha de se comportar adequadamente para não

incomodar seus anfitriões; tinham-no transformado num boneco sobre o qual as

espingardas da mentira treinavam a pontaria, num homem completamente só, que passeava

por um pátio fortificado de um país longínquo, acompanhado apenas por uma mulher, uma

criança e um cão, rodeado de dezenas de cadáveres de familiares, amigos e camaradas.

Não tinha poder, não tinha milhões de seguidores, não tinha partido; já quase ninguém

lia seus livros, mas Stalin queria-o morto. Dentro de pouco tempo ele engrossaria a lista

de mártires do stalinismo, deixando para trás de si um enorme fracasso. Não o de sua

existência, que ele considerava uma circunstância pouco significativa para a história, mas

o de um sonho de igualdade e de liberdade para uma maioria, ao qual tinha entregue sua

paixão… Liev Davidovitch acreditava, no entanto, que as gerações futuras, livres do jugo

do totalitarismo, pudessem fazer justiça a esse sonho e, quem sabe, à obstinação com que

ele o tinha defendido. Porque a maior luta, a da história, não terminaria com sua morte e

com a vitória pessoal de Stalin. Começaria dentro de alguns anos, quando as estátuas do

Grande Líder fossem derrubadas de seus pedestais, escreveu.

Embora Liev Davidovitch soubesse que devia esquecer aquele obscuro atentado, cada

revelação o atraía como um íma. A história do presumível judeu polaco ou francês parecia

colocar as polícias do México e dos Estados Unidos na pegada de um oficial da NKVD com

longa experiência e missões cumpridas na França, na Espanha e no Japão. Salazar tinha

descoberto que, por ordens desse judeu, tinham sido alugadas duas casas em Coyoacán

para serem utilizadas como bases de apoio para o ataque. Apesar daqueles avanços, Liev

Davidovitch estava convencido de que o misterioso homem se transformaria numa eterna

incógnita, tal como as razões pelas quais um profissional como aquele não dera dois

passos em direção ao quarto e executara a condenação.

A tensão que se vivia dentro da fortaleza de Coyoacán tornou-se uma lama

absorvente onde os dias se atolavam. Liev Davidovitch não conseguia voltar à rotina

anterior, por si só anormal, mas à qual tinha se habituado. No entanto, sempre que podia,

dava uma escapadela daquela prisão, à procura de um horizonte. O alarmismo chegara ao

extremo de alguns amigos norte-americanos lhe enviarem um colete à prova de balas, mas

ele recusara-se a vestir aquela couraça. Proibiu também que cada uma das pessoas que o

visitavam fosse revistada ou que um dos secretários estivesse presente nas suas

entrevistas, quer fosse com jornalistas, quer fosse com amigos como Nadal, Rühle ou

outros que apareciam ocasionalmente.

Por aqueles dias, Sylvia Ageloff regressou de Nova York e, por insitência de Liev

Davidovitch, ela e Jacson foram convidados para um chá. Ele queria agradecer ao rapaz

por sua atenção para com os Rosmer e desculpar-se por não tê-lo atendido como merecia

naquela tarde em que, cheio de trabalho, não pôde sentar-se com eles à hora do chá.

Naquela altura, mais descontraídos, tiveram um encontro agradável. Sylvia, que sempre

sentira um respeito reverencial por Liev Davidovitch, parecia estar nas nuvens por tal

deferência para com ela e seu companheiro, enquanto Jacson, fiel à sua educação

burguesa, tinha levado uma caixa de bombons finos para Natália e um presente para Sieva.

Depois daquele encontro, Liev Davidovitch comentaria com Natália que Jacson lhe

parecia um tipo peculiar. Primeiro, era estranho que, sem qualquer pudor, afirmasse que a



política não o interessava, porque, quando Sylvia e ele tinham discutido acerca da

simpatia dela pela facção de Shachtman, ele colocara-se ao lado de Liev Davidovitch e,

com alguma veemência, censurara-lhe essa atitude yankee de achar que os norte-

americanos têm sempre razão. Pouco antes de irem embora, enquanto falavam sobre

cachorros e ele tinha abordado o assunto da necessidade de recolher fundos para os

trabalhos da Internacional, Jacson pusera à disposição sua experiência em assuntos da

Bolsa e até a reputação e os contatos de seu abastado chefe. Naquele momento, Liev

Davidovitch lembrou-se de que um dos secretários fizera referência a essa disponibilidade

de Jacson, que ele rejeitara, convencido de que não devia envolver-se em especulações

monetárias nem sequer para apoiar o mais idealista dos projetos políticos. Face à reação

do exilado, Jacson desculpara-se, dizendo que compreendia. Liev Davidovitch sentiu

nesse instante que naquele homem havia qualquer coisa que não se encaixava. A história

do passaporte comprado na França para não participar da guerra, sua disposição para

usar o capital do próprio chefe para fazê-los ganhar dinheiro, seu desinteresse pela

política apesar de ter trabalhado como jornalista e de ser filho de diplomatas, a

ostentação que costumava fazer de suas possibilidades econômicas… Não, alguma coisa

não batia. Embora o exilado pensasse que a origem daquela incongruência emanasse

talvez de sua gabolice de burguesinho, disse a Natália que talvez valesse a pena tentar

saber um pouco mais acerca de Jacson. Por ora, já que seu gesto para com os Rosmer estava

devidamente agradecido, o melhor seria não voltar a recebê-lo, acrescentou.

Sánchez Salazar foi visitá-lo para informar que tinham detido Siqueiros num povoado

interiorano. Segundo o militar, desde os primeiros interrogatórios, sempre muito

petulante (e, comentaria Liev Davidovitch, certo de que alguém o arrancaria das mãos da

justiça), tinha excluído a NKVD do seu plano de ataque e negado a participação de

qualquer francês ou polaco no atentado. Garantiu que a ideia fora concebida por ele e

por seus amigos quando, durante sua estada na Espanha, souberam da traição do governo

mexicano ao proletariado mundial dando asilo a Trotski, um apóstata capaz de ordenar

aos seus seguidores que se erguessem contra a República em plena guerra civil. Mas que

tinham decidido levá-lo a cabo quando se iniciou a guerra na Europa, por acharem que

dessa forma impediriam o traidor de regressar a uma União Soviética eventualmente

ocupada por seus aliados nazis. Nesse ponto, Liev Davidovitch chegou a sorrir e

perguntou ao militar se Siqueiros sabia que ele era judeu e comunista. O próprio Sánchez

Salazar admitiu que as contradições eram flagrantes, pois o pintor tinha acrescentado

que o objetivo do assalto não era matá-lo (teríamos conseguido se quiséssemos, repetiu),

mas pressionar Cárdenas para expulsá-lo do país. Afirmou também que tinham preparado o

golpe sem contar com o Partido, o que era ainda mais inacreditável, uma vez que todos os

integrantes do comando eram militantes comunistas. A única satisfação que Liev

Davidovitch obteve daquela detenção foi pensar que, provavelmente, algum julgamento

seria efetuado e que essa seria a oportunidade, que os noruegueses lhe tinham recusado,

para denunciar num fórum público os métodos criminosos e as mentiras do regime de

Stalin.

Foi na tarde de 17 de agosto, quando Liev Davidovitch se preparava para passar algum

tempo com os coelhos e com Azteca, que o namorado de Sylvia apareceu. O motivo de sua



visita tinha a ver com um artigo que acabara de escrever, após a conversa entre a moça e

o exilado, sobre a dissidência de Shachtman e Burnham, os líderes trotskistas norte-

americanos. E recordou-lhe que comentara seu interesse em escrever alguma coisa a esse

respeito e seu desejo de obter o veredicto do velho revolucionário. O próprio Liev

Davidovitch, antes de se despedirem, tinha lhe dito que leria o artigo, apesar de já não

se lembrar daquele compromisso.

Durante os quatro dias seguintes, Liev Davidovitch se perguntou sobre as razões que

o levaram a aceitar receber Jacson, se já tinha decidido não voltar a vê-lo. Comentaria

com Natália ter sentido pena da ingenuidade política do jovem e da forma categórica

como recusara aceitar sua colaboração financeira. Fosse pelo que fosse, acabou

convidando o belga a ir até o seu escritório e começou a ler o artigo, convencendo-se

definitivamente de que aquele sujeito era uma besta. Repetia as quatro ideias que ele

expusera na conversa com Sylvia e, de repente, punha-se a comentar a situação da França

ocupada, sem a menor ideia de como ligar os dois assuntos. Que tipo de jornalista era

aquele?

Na ansiedade por ouvir a opinião de Liev Davidovitch, Jacson ficou todo o tempo

atrás dele, encostado à beira da escrivaninha, lendo por cima do ombro do exilado tudo

que ele apontava no texto. De súbito, aquele bafo quente na nuca provocou pavor no

exilado. Enquanto dobrava as folhas, chamou Natália para que acompanhasse Jacson até

a saída e explicou ao jovem que deveria reescrever o artigo, caso pretendesse publicá-lo.

O homem pegou as folhas com cara de cachorro abandonado e, ao olhar para ele, Liev

Davidovitch voltou a sentir pena. Talvez por isso, quando o belga lhe perguntou se

podia trazer o trabalho reescrito, ele acabou respondendo que sim, pensando que a

resposta apropriada e necessária seria não. No entanto, durante o jantar, disse a Natália

que não queria recebê-lo novamente; não gostava daquele homem, que, para começar,

não podia ser belga: a nenhum belga com um mínimo de educação (e esse era filho de

diplomatas) ocorreria respirar na nuca de uma pessoa que quase não conhecia.

Naquele que seria o penúltimo amanhecer de sua vida e o último de que teria consciência,

Liev Davidovitch acordou com a sensação de ter dormido como um bebê. Os soníferos que

lhe tinham receitado permitiam um efeito calmante que o fazia descansar e acordar

animado, ao contrário dos que tomara há alguns meses, que lhe provocavam uma moleza

pegajosa. De manhã passou mais tempo do que o habitual com os coelhos, pois assim que os

viu verificou até que ponto eles andavam abandonados desde que o mesmo médico que

alterara sua medicação lhe recomendara repouso, tendo em vista sua hipertensão

arterial. Ele tentara explicar que estar com os coelhos e com Azteca, longe de fatigá-lo,

reconfortava-o, mas o médico insistira em que não fizesse esforços físicos e proibira até

mesmo a escrita. O filho da mãe deve ser da GPU, chegou a pensar.

A manhã de trabalho prolongou-se mais do que o habitual. Embrenhou-se na redação

de um artigo prometido aos camaradas norte-americanos acerca das teorias do

derrotismo revolucionário e da forma de assumi-lo numa situação diferente da de 1917,



tendo em conta que a guerra imperialista corrente, como tinha afirmado mais de uma vez,

era um desenvolvimento da anterior, uma consequência do aprofundamento dos

conflitos capitalistas, razão pela qual se impunha olhar para a realidade através de

novos prismas.

A boa-nova do dia tinha sido o telegrama trazido por Rigualt, seu advogado

mexicano, com a confirmação de que seus arquivos estavam finalmente em boas mãos, na

Houghton Library da Universidade de Harvard. Rigualt trouxera-lhe também um

presente: duas latas de caviar vermelho. Na hora do almoço, pediu a Natália que as

abrisse e ele próprio serviu a iguaria. Assim que o caviar entrou em contato com as suas

papilas, sentiu um choque que o transportou para os primeiros tempos do governo

bolchevique, pouco depois de ter se instalado no Kremlin. Naqueles dias, ele e a família

viviam na Casa dos Cavaleiros, onde antes da revolução eram alojados os funcionários

do czar. A casa fora dividida em apartamentos e num deles viviam os Trotski, separados

por um corredor dos aposentos ocupados por Lenin, a mulher e a irmã. A sala de jantar

que utilizavam era comum aos dois apartamentos, e a comida que costumavam servir-lhes

era obstinadamente ruim. Comiam apenas carne seca, e a farinha e a cevada em grão com

que faziam as sopas estavam cheias de areia. A única coisa apetecível e abundante, por não

poder ser exportada, era o caviar vermelho. A lembrança daquele caviar sempre tivera em

sua memória a imagem dos primeiros anos da revolução, quando as tarefas políticas que

enfrentavam eram tão grandes e desconhecidas que viviam numa permanente vertigem e,

mesmo assim, Vladimir Ilitch, sempre que podia, dedicava alguns minutos para brincar com

os filhos de Liev Davidovitch. Nessa tarde derradeira, enquanto devorava o caviar,

voltou a se perguntar se todos os grandes sonhos estariam já condenados à perversão e

ao fracasso.

Depois de uma curta sesta, regressara ao escritório, decidido a terminar vários

trabalhos para poder dedicar-se à revisão da biografia de Stalin. Agora queria incluir no

livro aquela que parecia ser a última carta escrita por Bukharin ao Coveiro, enquanto

esperava pelo resultado do recurso que interpusera. Eram poucas linhas, bastante

dramáticas (tétricas, melhor dizendo), que mãos amigas lhe tinham feito chegar e que,

desde então, não conseguia tirar da cabeça. Na carta, Bukharin, condenado à morte, já

nem sequer lhe pedia clemência, apenas um motivo: “Koba, por que necessita que eu

morra?”. Bukharin não sabia? Porque ele sim, ele sabia porque Stalin os queria mortos, a

todos eles.

Retomou o trabalho, ditando algumas ideias para um artigo com que pretendia

responder aos novos ataques verbais dos stalinistas mexicanos, mas em certa altura

perdeu a concentração e lembrou-se de que Jacson, o namorado de Sylvia, lhe dissera

que regressaria à tarde com o artigo reescrito. Aborreceu-se só de pensar que tinha de

voltar a ver aquele homem e ler aquele amontoado de trivialidades. Acabo com ele em

dois tempos e depois dou a ordem definitiva: não o recebo mais, seja por que razão for,

pensou.

Enquanto esperava por Jacson, viu que do lado de fora do escritório fazia uma bela

tarde. O verão mexicano podia ser intenso, mas não impiedoso. Mesmo em agosto, pelo

menos em Coyoacán, soprava sempre uma brisa. Liev Davidovitch lamentou que as janelas



que davam para a rua estivessem entaipadas e isso interrompesse o fluxo de ar fresco e a

possibilidade de ver passar as pessoas, os vendedores de frutas e de flores, com os seus

perfumes e as suas cores. Sabia que, apesar da miséria, da guerra e da morte, para além dos

muros que o circundavam, serpenteava uma vida normal e diminuta, que tentava

solucionar-se dia após dia; uma vida com que muitas vezes sonhava, como se fosse o grande

privilégio que lhe tivesse sido arrebatado.

Como Sieva ainda não tinha voltado da escola, Azteca cochilava na porta do

escritório. O vira-latas transformara-se num belo cão, de uma beleza diferente daquela

da aristocrática Maya, mas definitivamente atraente. Quem será que Azteca ama mais,

Sieva ou eu?, interrogou-se. Oxalá eu pudesse perguntar isso ao cachorro e dizer-lhe que

eu também o amo, pensou sorrindo. Observando o animal, lembrou-se de que tinha de

alimentar os coelhos. Foi até o pátio, calçou as luvas de pano grosso e durante vários

minutos seu espírito ocupou-se apenas da atividade que realizava. Seus coelhos também

eram bonitos, pensou, e sentiu-se por alguns instantes longe das dores do mundo. Foi

nessa altura que ouviu o chiar carcerário do portão. Jacson, comprovou, amaldiçoando a

hora em que aceitara voltar a vê-lo. Despacho-o o mais depressa que puder, deve ter

pensado. E, pela última vez na vida, Liev Davidovitch acariciou o pelo suave de um coelho

e dirigiu algumas palavras amorosas ao cão que o acompanhava.
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No instante em que atravessou o umbral blindado da fortaleza de Coyoacán e viu, no

centro do pátio, a mesa coberta com uma toalha com as vivas cores mexicanas, sentiu que

recuperava o controle sobre si próprio. A raiva que o acompanhara durante todo o dia

evaporou-se então como poeira varrida pelo vento.

Desde que, na noite anterior, Ramón voltara ao hotel, o gosto pastoso do conhaque

e o amargor de uma raiva explosiva tinham se instalado em seu estômago, induzindo-o ao

vômito. A consciência de que a sua vontade ou a capacidade de decidir por si próprio se

evaporara começava a acossá-lo, fazendo com que se sentisse um instrumento de desígnios

poderosos por cuja engrenagem tinha sido apanhado, negando-lhe qualquer

possibilidade de retrocesso. A certeza de que dentro de três, quatro, cinco dias

entraria para a corrente turva da história, transformado num assassino, provocava-lhe

uma mistura doentia de orgulho militante pela ação que efetuaria e de repulsa por si

mesmo, pela forma como teria de efetuá-la. Interrogou-se várias vezes se não teria sido

preferível, para ele e para a causa, que sua vida tivesse terminado sob as esteiras de um

tanque italiano às portas de Madri, tal como a de seu irmão Pablo, em vez de pensar que

sua missão seria apenas a de drenar o ódio que outros tinham acumulado e,

traiçoeiramente, inoculado em seu espírito.

Naquela manhã, quando acordou, Sylvia já tinha pedido o café da manhã, mas ele mal

provou o café e, sem dizer uma palavra, meteu-se no banho. Desde a última viagem a Nova

York, a mulher notara que o caráter afável de seu amante tinha começado a mudar, e o

receio de que aquela relação fantástica pudesse despedaçar-se fazia-a tremer de pavor.

Ele tinha explicado que os negócios não estavam correndo bem, que a remodelação dos

escritórios estava demorando e se tornara muito cara, mas o instinto feminino gritava-

lhe que outros problemas pesavam na alma de seu querido Jacques.

Sem falar, vestiu-se, disposto a sair. Ela, em sua anágua preta, observava-o em silêncio

até que se atreveu a perguntar:

– Quando você vai me dizer o que tem, querido?

Ele olhou para ela quase com assombro, como se apenas nesse instante se lembrasse de

sua existência.

– Já disse, são os negócios.

– Só os negócios?

Ele parou de fazer o nó da gravata.

– Pode me deixar em paz? Pode ficar quieta por um minuto?

Sylvia se deu conta de que, em quase dois anos de relacionamento, Jacques nunca

falara com ela naquele tom hostil, como que repleto de ódio, mas preferiu calar-se.



Quando ele abriu a porta, decidiu voltar a falar:

– Lembre-se de que hoje nos esperam em Coyoacán.

– Claro que me lembro – disse ele, batendo com violência na têmpora, e saiu.

Ramón vagueou pelas ruas do centro. Bebeu café duas vezes e, quase na hora do

almoço, o corpo exigiu-lhe um golpe efetivo e entrou no Kit Kat Club. Contra seus

hábitos, bebeu um copo de conhaque Hennessy, estampado num cartaz publicitário do

espelho atrás do balcão. Às duas da tarde abriu o segundo maço de cigarros do dia. Não

tinha fome, não queria falar com ninguém, desejava apenas que o tempo passasse e que o

pesadelo em que se sentia envolto chegasse ao fim.

Pouco depois das três, foi buscar Sylvia no hotel e, às quatro em ponto, observava a

toalha colorida, colocada sobre a mesa de ferro fundido onde dali a pouco serviriam o

chá. Nesse instante sentiu que recuperava a sua capacidade de confinar Ramón sob a pele

de Jacques Mornard.

Jack Cooper acompanhou-os até a mesa, contou algumas piadas e confirmou o

encontro para jantar na terça-feira, dia 20, sua folga. Combinaram encontrar-se no Café

Central às sete, porque Cooper queria aproveitar o dia para passear com Jenny pela

zona do Zócalo e dos mercados. O mutismo que Jacques mantivera até esse momento

parecia ter se dissipado, e Sylvia lhe diria à noite que, obviamente, visitar a casa

fortificada de Coyoacán tinha sido um bálsamo para as suas preocupações.

Passados apenas cinco minutos, o renegado e a mulher apareceram. Jacques Mornard

reparou que o velho parecia esgotado e levantou-se para apertar sua mão. Nesse

instante, percebeu que tocava pela primeira vez na pele incrivelmente suave do homem

que tinha de matar.

– E, no fim das contas… Jacson ou Mornard? – Perguntou o exilado, com um sorriso

irônico nos lábios carnudos e um brilho inquieto nos olhos de águia.

– Não seja impertinente, Liovnotchek – repreendeu-o Natália.

– Como lhe parecer melhor, senhor. Jacson é um acidente que vai me acompanhar não

sei por quanto tempo.

– Por muito tempo – disse o velho. – Essa guerra vai durar uns anos. E sabe o que mais?

Quantos mais anos durar, quanto mais devastadora for, maiores as possibilidades de os

trabalhadores compreenderem finalmente que só a ação revolucionária é capaz de salvá-

los como classe – disse, como se lhe tivessem colocado uma tribuna debaixo dos pés.

– E que papel pode desempenhar a União Soviética nessa ação? – Atreveu-se Jacques a

perguntar.

– A União Soviética precisa de uma nova revolução, precisa proporcionar uma grande

viragem social e política, mas não econômica – começou o renegado. – Embora a

burocracia tenha se apoderado do poder, a base econômica da sociedade continua a ser

socialista. E essa é uma vantagem que não se pode perder.

Sylvia pigarreou, como se pedisse lugar na conversa.

– Liev Davidovitch… Eu acho, como muitos outros, que desde que Stalin assinou o

pacto de amizade com Hitler a União Soviética não pode ser mais considerada um país

socialista, mas um aliado do imperialismo. Por isso estão invadindo toda a Europa do

Leste.



A chegada da criada com a bandeja, trazendo as xícaras, o bule e a travessa de doces,

deteve o exilado por instantes. Mas, assim que a mulher colocou-a sobre a mesa, o homem

saltou como uma mola.

– Querida Sylvia, isso é o que dizem os anticomunistas de costume e agora também

Burnham e Schachtman, para justificarem sua ruptura com a IV Internacional. Eu

continuo sustentando que o dever de todos os comunistas do mundo é defender a União

Soviética, caso seja agredida pelos fascistas alemães ou por qualquer país imperialista,

porque as bases sociais do país continuam a ser, por si mesmas, um enorme progresso na

história da humanidade. Apesar dos crimes e dos campos de confinamento, apesar dos

pactos… Sim, a União Soviética tem o direito de se defender, e os comunistas, a

responsabilidade moral de se colocarem ao lado dos trabalhadores soviéticos para

preservar a essência da revolução… Mas, se se verificar a explosão social que espero e a

revolução socialista triunfar em vários países, esses mesmos trabalhadores terão a missão

de ajudar seus camaradas soviéticos a se libertarem dos gangsters da burocracia

stalinista. Por isso é tão importante fortalecer nossa Internacional e tão lamentável é a

atitude dos seus amigos…

Jacques Mornard observou Natália Sedova servir o chá. Por um instante, o cheiro dos

doces recém-feitos agitou seu estômago vazio, mas as palavras do exilado tiraram-lhe o

apetite. Aquele homem tinha uma única paixão e falava sempre como se se dirigisse a uma

multidão, levado por uma veemência desproporcionada em relação ao seu reduzido

auditório, mas com uma lógica muito convincente e sedutora. Ramón concluiu que ouvi-lo

por muito tempo poderia ser perigoso e refugiou-se na evidência de que a última porta

para o cumprimento de sua missão tomava forma diante de seus olhos, decidindo

concentrar-se em forçá-la. Com uma efusão que Sylvia desconhecia, lançou-se então a

apoiar a teoria do exilado e a criticar a atitude leviana de Burnham e de Shachtman, que

se afastavam num momento em que a união era necessária. Fazendo coro com seu anfitrião,

criticou Stalin mas defendeu a ideia de que a União Soviética mantinha seu caráter

socialista e apoiou o exilado na necessidade da revolução universal, até que, por algum

atalho da conversa, acabaram nas dificuldades da resistência francesa diante de um

exército alemão que dominava praticamente todo o país.

Natália Sedova pediu à criada um segundo bule no momento em que a porta principal

se abria e o jovem Sieva entrava no pátio, precedido pelo exultante Azteca, que, sem se

interessar pelos visitantes, se dirigiu para o exilado. O velho sorriu, acariciando o animal

e falando-lhe em russo ao ouvido.

– Fala sempre em russo com ele? – Perguntou Jacques, sorrindo, depois de

cumprimentar Sieva, de quem chegou até a passar um braço pelos ombros.

– Sieva fala com ele em francês, na cozinha usam o espanhol e eu falo com ele em russo

– comentou o velho. – E compreende todos nós. A inteligência dos cães é um mistério

para os humanos. Muitas vezes creio que são intelectualmente muito superiores a nós,

porque têm a capacidade de nos compreender, mesmo em várias línguas, e somos nós que

não temos inteligência para entender sua linguagem.

– Creio que tem razão… Sieva disse que o senhor sempre teve cães.

– Stalin tirou-me muitas coisas, até a possibilidade de ter cães. Quando me expulsaram



de Moscou tive de deixar dois e, quando me desterraram, quiseram que partisse sem a

minha cadela preferida, a única que pude levar para Alma-Ata. Mas Maya viveu conosco na

Turquia e foi lá que a enterramos. Com ela Sieva aprendeu a amar os cães. A verdade é que

sempre amei os cães. Têm uma bondade e uma capacidade de ser fiéis que superam as de

muitos humanos.

– Eu também amo os cães – disse Jacques, como se isso o envergonhasse. – Mas há anos

que não tenho nenhum. Quando tudo isso acabar, gostaria de ter dois ou três.

– Arranje um borzói, um galgo russo. A Maya era um borzói. São os cães mais fiéis,

bonitos e inteligentes do mundo… à exceção de Azteca, evidentemente – disse, piscando

o olho e acariciando as orelhas do cão para depois apertá-lo contra o peito.

– Sabe, o senhor é a segunda pessoa que me fala dessa raça. Um jornalista inglês que

conheci disse-me que tinha um.

– Ouça-me bem, Jacson, se alguma vez tiver um borzói, nunca se esquecerá de mim –

sentenciou o velho, olhando para o relógio. Logo em seguida, deu uma palmada no flanco

de Azteca e levantou-se. – Tenho de ir tratar dos meus coelhos e do meu trabalho

atrasado. Foi um prazer conversar com você e com a teimosa da Sylvia.

– Quer que eu o ajude com os coelhos? – Ofereceu-se Jacques.

Sylvia e Natália sorriram, porque talvez soubessem a resposta.

– Não se preocupe, obrigado. Os coelhos não são tão inteligentes e enervam-se com

estranhos.

Jacques levantou-se. Olhou para o chão, como se tivesse perdido alguma coisa, mas

rapidamente reagiu.

– Senhor Trotski… estava pensando… gostaria de escrever um artigo sobre os

problemas dos partidos políticos e da resistência francesa. Conheço a França muito bem,

mas suas ideias fizeram-me compreender as coisas de outra forma e… não me faria o favor

de revisá-lo?

O velho voltou-se para as coelheiras. A tarde começava a cair. Com gestos que

pareciam mecânicos, desabotoou os punhos e começou a dobrar as mangas de sua camisa

russa.

– Prometo não lhe roubar muito tempo – continuou Jacques. – Duas ou três folhas. Se

o senhor pudesse lê-las, eu me sentiria mais seguro de não estar cometendo nenhum erro

de análise.

– Quando o traria?

– Depois de amanhã, sábado?

– Só não quero que me roube muito tempo.

– Prometo, senhor Trotski.

Com a barra da camisa, o exilado limpou as lentes dos óculos. Deu um passo na direção

de Jacques e, já com os óculos postos, olhou-o nos olhos.

– Jacson… você não parece belga. No sábado, às cinco. Me dê alguma coisa

interessante para ler. Boa tarde.

O renegado dirigiu-se para as coelheiras. Jacques Mornard, com um sorriso congelado

nos lábios, foi incapaz de responder à despedida. Somente naquela noite, quando

colocou uma folha no rolo da máquina de escrever, compreendeu que, com suas últimas



palavras, o homem que tinha de matar lançara-lhe seu sopro na nuca.

Acordou com dor de cabeça e de mau humor. Quase não tinha dormido, apesar do

esgotamento em que o deixaram aquelas três horas de esforço, durante as quais só

conseguira escrever dois parágrafos confusos e com as ideias mal alinhavadas. Onde iria

buscar alguma coisa que o velho achasse interessante? Agora tinha a certeza de ter

sonhado novamente com uma praia e cães que corriam pela areia e lembrou-se de ter

despertado durante a noite dominado pela angústia. A convicção de que tudo acabaria

no dia seguinte, quando enterrasse a picareta no crânio do traidor renegado, longe de

acalmá-lo, enchia-o de inquietação. Com o café, engoliu dois analgésicos e, quando Sylvia

lhe perguntou aonde ia, sussurrou-lhe qualquer coisa acerca do escritório e dos

pedreiros e, com as folhas rabiscadas, saiu de casa.

Seu mentor esperava-o no apartamento de Shirley Court e, depois que lhe contou os

pormenores da visita da tarde anterior, Ramón explodiu de ansiedade.

– Sei como tenho de matá-lo, mas não consigo escrever essa merda de artigo! Pediu-me

que fosse uma coisa interessante! Que coisas interessantes eu tenho pra escrever?!

Tom agarrou as folhas que, quase como se implorasse, Ramón lhe estendia, e disse-lhe

que não se preocupasse com o artigo.

– Preciso fazê-lo amanhã, Tom. Prepare as coisas para me ajudar na fuga. Não consigo

esperar mais. Vou matá-lo amanhã – repetiu.

Caridad ouvia-os, sentada numa das poltronas, e Ramón, atordoado, julgou ver nas

mãos da mulher um ligeiro tremor. Tom, com as folhas na mão, olhava para as linhas

datilografadas, cheias de emendas e acréscimos. Então, amassou as folhas, atirando-as

para um canto, e disse, como se não fosse importante:

– Não vai matá-lo amanhã.

Ramón pensou ter ouvido mal. Caridad inclinou-se para a frente.

– Se trabalhamos durante três anos – continuou – e chegamos até aqui, é para que

tudo corra bem. Não é o único que está arriscando a própria vida. Stalin me perdoou

pelo desastre com os mexicanos porque nunca confiamos muito neles, mas não me

perdoaria um segundo fracasso. Você não pode falhar, Ramón, por isso não vai fazê-lo

amanhã.

– Mas por que não?

– Porque eu sei o que faço, sempre… Quando você estiver a sós com o Pato terá todos

os fios nas mãos, mas eles devem estar bem agarrados.

Ramón inclinou a cabeça. Sentiu que, como sempre, a serenidade de Tom surtia efeito e

até sua angústia começava a se desvanecer.

Tom acendeu um cigarro e colocou-se à frente de sua pequena tropa. Pediu a Caridad

que fizesse café e mandou Ramón ir a uma loja de penhores comprar uma máquina de

escrever, de um modelo portátil.

Quando regressou com a máquina, Caridad ofereceu-lhe café e disse que Tom o

esperava no quarto. Ramón encontrou-o debruçado sobre a cômoda que fazia de



escrivaninha e viu que no chão havia folhas amassadas, escritas com caracteres cirílicos.

O assessor exigiu silêncio com um gesto, sem deixar de repetir: Bliat’! Bliat’! De pé, Ramón

esperou até o outro se voltar.

– Anda, vou ditar a Caridad o artigo e a carta que você deve levar junto.

– Que carta?

– A história do trotskista desencantado.

– O que tenho de fazer amanhã?

– Digamos que um ensaio geral. Vai até a casa do traidor levando todas as armas, para

ver se pode entrar e sair sem que ninguém suspeite de nada. Vai lhe dar o artigo e ficar a

sós com ele. O artigo será tão ruim que terá de fazer muitas correções e ele próprio lhe

dará a possibilidade de voltar para outra revisão. E esse será o momento, porque você já

terá calculado como deve fazer para atingi-lo, de que forma sair… Precisa ter certeza de

que fará cada coisa com muita calma e segurança. Já sabe que, se puser um pé na rua, eu lhe

garanto a fuga, mas enquanto estiver dentro da casa seu destino e sua vida dependem de

você, apenas.

– Não vou falhar. Mas deixe-me fazê-lo amanhã. E se não conseguir voltar a vê-lo?

– Não falhará e não o fará amanhã. E de alguma maneira voltará a vê-lo, pode ter

certeza – disse Tom, agarrando-o pelo rosto e obrigando-o a fixar os olhos nele. – De

você depende o destino de muitas pessoas. E de você depende calarmos a boca daqueles

que não confiaram em vocês, comunistas espanhóis, lembra-se? Você vai mostrar do que é

capaz um espanhol com dois colhões e uma ideologia na cabeça – e, com a mão direita,

bateu na têmpora esquerda de Ramón. – Vai vingar seu irmão morto em Madri, as

humilhações que sua mãe teve de suportar, vai adquirir o direito de ser um herói e

demonstrar a África que Ramón Mercader não é mole.

– Obrigado – disse Ramón, sem saber por que o dizia, sentindo que a pressão das mãos

de seu tutor se transformava num calor suado em seu rosto. Nesse instante convenceu-se

de que a história das humilhações de Caridad, mencionada de passagem por Tom, na

realidade fazia parte de uma estratégia urdida pela mãe e pelo agente para escorar seu

ódio. Só isso explicava que Tom soubesse daquela conversa no Gillow. Mas como era

possível que Tom também soubesse que África o acusava de ser muito mole?

– Vamos, ao trabalho – Tom deu-lhe uma palmada no ombro, arrancando-o desses

pensamentos. – Precisa decorar a carta que vamos escrever. Quando acabar, deixe-a cair

no chão e fuja. Se o agarrarem, essa carta será o seu escudo. Você tem de dizer sempre que

é Jacques Mornard e repetir o que a carta diz. Mas não vão apanhá-lo, não. Você é o meu

garoto e vai escapar, estou dizendo…

Voltaram à sala. Caridad, de pé, fumava. A tensão tinha feito desaparecer a mulher

mundana que fora durante os últimos meses e seus traços voltaram a aguçar-se, duros,

andróginos, como se também ela se preparasse para a guerra.

– Sente-se e escreva – ordenou Tom, e ela atirou a bituca para um canto e instalou-se

diante da máquina de escrever colocada à mesa. Meteu uma folha no rolo e olhou para o

homem.

– O que vai escrever?

– A carta – disse Tom, deixando-se cair numa poltrona, com uma expressão de dor no



rosto. Deslizou o corpo no assento, leu alguma coisa nos papéis que tinha enchido de

caracteres cirílicos e fechou os olhos. – Depois colocamos a data. Começando!

“Senhores: Ao escrever esta carta não me proponho outro objetivo, no caso de me

acontecer algum acidente, senão esclarecer...”, não, espera… – E estendeu a mão como um

cego que apalpa o ar – é melhor… “senão explicar à opinião pública os motivos que me

levam a executar o ato de justiça a que me proponho.”

Tom fez uma pausa, com os olhos ainda fechados e umas folhas nas mãos, decidindo

quais seriam suas próximas palavras. Ramón fumava, de pé, e observou o mentor e a mãe. Viu

dois seres distantes, concentrados, que executavam responsavelmente um trabalho. As

frases que o homem ia elaborando e a mulher imprimia no papel constituíam a sentença de

um ser humano e a confissão de seu assassino, mas a atitude de Tom e Caridad era tão

familiar à ideia da morte que pareciam dois atores representando.

Pela boca de Tom, Jacques Mornard começava a falar sobre sua origem, a profissão e as

inclinações políticas que o levaram a militar em organizações trotskistas.

– “Fui um devoto adepto de Liev Trotski e teria dado até a minha última gota de

sangue pela causa. Pus-me a estudar tudo o que se escreveu sobre os diversos movimentos

revolucionários a fim de me instruir e dessa forma ser mais útil à causa.” Ponto.

– Continuo na mesma linha? – Perguntou Caridad, e Tom negou abanando a cabeça. –

Um momento – disse ela, e colocou uma nova folha no rolo.

– Leia-me o que já está escrito – pediu Tom, e Caridad iniciou a leitura. No fim, o

assessor abriu os olhos e voltou-se para Ramón. – O que acha?

– Sylvia vai desmentir.

– Quando Sylvia falar, você já estará muito longe. Caridad, leia novamente.

Tom voltou a fechar os olhos e, assim que Caridad terminou a leitura, começou a

inventar a história de um membro do Comitê da IV Internacional que, depois de várias

conversas em Paris, tinha proposto a Jacques uma viagem ao México a fim de conhecer

Trotski. Mornard, entusiasmado, aceitou, e o membro da Internacional (“Você nunca

soube o nome dele”, esclareceu a Ramón; “Isso não é verossímil”, Ramón replicou; “Estou

cagando para o que é verossímil”, disse o outro, suspirando) facilitou-lhe dinheiro e até

um passaporte para poder sair da Europa.

De repente, Tom pôs-se de pé, rasgou as folhas que ainda tinha nas mãos e soltou um

de seus palavrões em russo. Ramón reparou que o coxear, desaparecido nos últimos meses,

tinha voltado. Nesse instante, teve a sensação de que era o extinto Kotov quem se

dirigia à cozinha e regressava com uma garrafa de vodka recém-tirada do freezer. Pousou

um copo na mesa em que Caridad trabalhava, serviu-se de uma dose exagerada e deu cabo

dela de uma vez.

– É preciso passar a ideia de que Trotski já estava à espera de Jacques porque queria

alguma coisa dele. E Jacques tem de parecer muito sentimental, um pouco tonto…

– Ramón tem razão. Ninguém vai engolir essa história – disse Caridad.

– E desde quando nos preocupamos com a inteligência das pessoas? É preciso dizer-

lhes o que nos interessa. De que acreditem nisso outros se ocuparão. O que tem de ficar

claro é que Trotski é um traidor, um terrorista da pior espécie, que é financiado pelo

imperialismo…



Tom voltou para a poltrona e continuou o ditado. Ramón sentiu-se perdido num

labirinto de mentiras que o seu mentor urdia com facilidade, como se contasse uma

verdade com a qual tivesse convivido. Recuperou o fio da história quando Tom entrou

no capítulo do desencanto do jovem trotskista: o célebre revolucionário revelava-se um

ser mesquinho e ambicioso ao propor-lhe, quase sem conhecê-lo, que viajasse até a União

Soviética para cometer atos de sabotagem e, sobretudo, para assassinar Stalin. Tom

acrescentou um dado precioso: aquela ação antissoviética contava com o apoio de uma

grande nação estrangeira que, evidentemente, financiava o traidor. Ramón sentiu que

tais palavras lhe eram familiares, como se já as tivesse ouvido ou lido.

– Esta é a tática: eliminar o inimigo e, além disso, cobri-lo de merda, de muita, muita

merda, que transborde de merda – disse Tom, exaltado, e estendeu-se nas intrigas do

exilado contra o governo do México e seus líderes, tentando a desestabilização do país

que o tinha acolhido. Mas Trotski devia ser ainda mais perverso: expressara a Jacques seu

desprezo por todos os membros de seu próprio bando que não pensavam exatamente

como ele e até lhe confidenciara a ideia da possível eliminação física desses dissidentes.

Embora Mornard não tivesse provas disso, tinha a certeza de que o dinheiro para

comprar e fortificar a casa onde Trotski vivia não provinha daqueles seguidores cegos,

tendo antes outra origem, e quem a conhecia era o cônsul dessa grande nação

imperialista que lhe fazia visitas frequentes.

– Alguém viu esse cônsul? – Perguntou Caridad.

– Este é um país de cegos… – Respondeu Tom – E agora vamos dar-lhes o que gostam.

E Tom entrou no terreno do melodrama: Jacques viera para o México com uma jovem a

quem amava e com quem queria se casar. Se fosse para a Rússia cometer os crimes

planejados por Trotski, teria de por fim ao seu compromisso, coisa que o exilado o

encorajou a fazer por considerar a jovem uma traidora da verdadeira causa trotskista. E

acabava a carta com um giro inesperado:

– “É provável que essa jovem, depois do meu ato, não queira mais saber de mim. No

entanto, também por ela decidi sacrificar-me matando um chefe do movimento operário

que não faz outra coisa senão prejudicá-lo, e tenho a certeza de que não só o Partido,

mas a História me darão razão quando virem desaparecer o inimigo mais encarniçado do

proletariado mundial… No caso de me acontecer uma desgraça, peço a publicação desta

carta.” Ponto final.

Com a última batida das teclas, fez-se silêncio no apartamento. Ramón, sempre de pé,

sentiu um arrepio que lhe brotava do fundo da alma. Já não tinha a sensação de ter

ouvido anteriormente aquelas palavras. As mentiras amontoadas por seu mentor tinham

o mesmo tom das acusações que, durante anos, em sucessivos processos, artigos, discursos,

tinham sido lançadas contra Trotski e outros homens julgados e condenados. Será que

não existiam verdades, fatos reais sobre os quais apoiar a decisão transcendente de um

jovem revolucionário, desencantado a ponto de se sacrificar e de cometer um crime para

libertar o proletariado da influência de um traidor? Alguma coisa turva emanava de cada

uma das palavras daquela carta, e Ramón Mercader compreendeu que seu arrepio não se

devia só ao medo provocado pelo ato de falsidade a que acabara de assistir: tinha

descoberto que receava tanto aqueles que o enviavam para executar um homem quanto as



consequências que o seu ato podia acarretar-lhe. Se ainda fosse preciso, aquela carta era

a prova derradeira de que, para ele, não havia outra saída no mundo senão se

transformar num assassino.

Parou o carro nas imediações de Coyoacán. Abriu a mala, tirou a gabardina e colocou-a

nos ombros. Nesse instante, como se o peso do impermeável quisesse afundá-lo, Jacques

Mornard sentiu uma náusea e só teve tempo de se inclinar para evitar que o vômito o

manchasse. O líquido, mistura de café e bílis, cheirava a tabaco rançoso, e seu fedor

provocou-lhe uma nova série de vômitos secos, enquanto a pele se cobria de suores frios.

Quando o estômago acalmou, limpou-se com o lenço e abriu o saco onde guardava o

punhal inglês e a picareta e colocou-os nos bolsos interiores da capa. Guardou o

revólver Star de nove balas na cintura traseira da calça, junto às costas. Verificou que as

páginas do artigo estavam no bolso lateral esquerdo da gabardina e voltou para o carro.

Lembrava-se de que no caminho havia uma farmácia e, ao avistá-la, parou o carro.

Comprou um frasco de enxaguante bucal, outro de água de colônia e uma caixa de

analgésicos. Na rua, bochechou várias vezes com o enxaguante, para tirar o sabor do

vômito, e engoliu dois comprimidos. Nunca tinha enxaqueca e desconfiou que talvez sua

pressão arterial fosse responsável por aquele peso no crânio que não o largava há dois

dias. Com a água de colônia, esfregou o pescoço, a testa e as bochechas e voltou para o

volante.

Quando entrou na poeirenta avenida Viena, Ramón compreendeu que ainda não tinha

recuperado o domínio de Jacques Mornard. A convicção de que se tratava apenas de um

ensaio, de que entraria e sairia da casa o mais depressa possível, não lhe proporcionava o

alívio esperado. Ainda duvidava se não teria sido preferível que Tom lhe tivesse permitido

efetuar o trabalho naquele mesmo dia. O que teria de acontecer aconteceria, e quanto

antes melhor, dizia para si mesmo. O ódio ao renegado, que devia ser a sua melhor arma,

diluía-se entre o medo e as dúvidas, e já não sabia se agia levado pelas ordens irreversíveis

(a prisão do pintor Siqueiros e a possibilidade de um julgamento público tinham alarmado

Moscou, segundo Tom) ou por uma convicção profunda, embora cada vez mais difícil de

resgatar de sua mente. Por isso, ao ver a grande construção ocre da fortaleza, Ramón

decidiu: aquela seria sua última visita a Coyoacán.

Parou o carro depois de dar a volta e colocá-lo em direção à estrada do México.

Embebeu o lenço em água de colônia e tornou a limpar o rosto. Respirou fundo várias

vezes e saiu do carro. Da torre frontal, Jack Cooper deu-lhe as boas-vindas e perguntou

por Sylvia. Jacson respondeu-lhe que vinha apenas por uns minutos e, tagarela como só

Sylvia conseguia ser, tinha preferido deixá-la no hotel. Cooper, sorridente, confirmou-

lhe que a mulher chegava na segunda-feira à noite.

– Nesse caso nos vemos na terça – gritou Jacques, e a porta blindada abriu-se diante

dele.

Joe Hansen, secretário do renegado, apertou-lhe a mão e deixou-o entrar.

– Minha mãe usava sempre essa colônia alemã – comentou. – O Velho não o esperava



mais cedo?

– Estou dez minutos atrasado. Demorei por culpa da Sylvia.

– Ele agora está trabalhando. Deixe-me perguntar-lhe se ainda pode recebê-lo.

Hansen deixou-o no pátio. Ele tirou a gabardina e dobrou-a cuidadosamente sobre o

braço. A um canto do jardim, perto do muro que dava para o rio, viu Melquíades, o

empregado da casa. Os quartos ocupados pelos secretários e pelos guarda-costas tinham

as janelas abertas, mas não se via qualquer movimento. Teve então um pressentimento

fortíssimo: sim, definitivamente, aquele era o seu dia. Para não pensar, concentrou-se na

contemplação dos vestígios dos tiros nas paredes da casa, até sentir uma presença muito

próxima. Voltou-se, deparou com Azteca que farejava seus sapatos e viu que estavam

salpicados de vômito. Atento à posição da gabardina, acocorou-se ao pé do animal e com

a mão livre acariciou-lhe a cabeça e as orelhas. Durante alguns minutos, Jacques perdeu a

noção do tempo, do lugar onde estava e do que se preparava para fazer: o pelo do animal

deslizava debaixo dos seus dedos, provocando-lhe uma sensação de bem-estar, confiança

e tranquilidade. Sua mente estava em branco quando ouviu a voz do homem e reagiu com

um sobressalto.

– Estou muito ocupado – disse o renegado, limpando os óculos com um lenço vermelho

que tinha bordados num canto uma foice e um martelo.

– Desculpe, estava distraído – disse, já de pé, ao mesmo tempo que procurava as folhas

datilografadas no bolso exterior da gabardina, tentando não derrubá-la por conta do

peso das armas. – Não roubarei muito o seu tempo.

Jacques estendeu-lhe as folhas, devastado pela lamentável qualidade do texto. Sem

tocá-las, o exilado deu meia-volta.

– Venha, vamos ver o artigo.

Jacques Mornard transpôs pela primeira vez as portas da casa. Da cozinha chegavam

os ruídos dos afazeres domésticos e o cheiro de refogados, mas não viu ninguém. Atrás do

renegado, atravessou a sala de jantar, onde havia uma mesa comprida com uma fruteira no

centro, e passaram para o escritório. Viu que em cima da escrivaninha havia papéis, livros,

canetas, um candeeiro e um volumoso ditafone, que o homem empurrou para trás a fim de

arranjar espaço.

– E sua mulher? – Atreveu-se a perguntar.

– Deve estar na cozinha – foi a resposta seca do renegado, já sentado à escrivaninha.

– Vamos lá ver esse artigo.

Jacques entregou-lhe as folhas e o homem, com um lápis grosso, começou a percorrer

velozmente as primeiras linhas. Ramón conseguiu colocar-se atrás de sua presa e observou

o aposento. Atrás de si, encostada à parede, havia uma cômoda grande e baixa sobre a

qual se amontoavam papéis datilografados, ao lado de um globo terrestre. Na parede, um

mapa do México e da América Central. Na escrivaninha, via-se uma pasta com uma etiqueta

em cirílico que conseguiu decifrar: “Particular”. De sua posição, viu dentro da gaveta

entreaberta o brilho escuro de um revólver, possivelmente um 38, e pensou que não era

importante o calibre de uma arma que não seria capaz de defender seu dono. Deixou de

inspecionar o local e obrigou-se a pensar no que devia: estava três passos atrás do

homem, cuja cabeça condenada ficava uns centímetros abaixo do seu ombro. Sempre achou



que ficaria numa posição mais elevada, mas, mesmo assim, se conseguisse levantar muito o

braço, poderia desferir uma pancada brutal no meio daquele crânio em cujo cocuruto o

cabelo começava a rarear. Meteu a mão na gabardina e tocou na parte metálica da

picareta. Podia tirá-la com facilidade, em poucos segundos, e acertar com força no local

exato onde a escassez de cabelo permitia entrever a pele branca, quase brilhante,

provocadora. Fechou a mão em volta do cabo cortado, disposto a puxar a arma, no

instante em que descobriu que não tirara o chapéu e o suor se acumulava em sua testa e

ameaçava chegar aos olhos. Pensou em procurar o lenço, mas desistiu, a fim de evitar um

gesto brusco. A janela que dava para o jardim estava aberta, para aproveitar a brisa da

tarde, e daquele ângulo só se viam os canteiros de cactos e algumas buganvílias floridas.

Calculou que, se a pancada fosse precisa, precisaria apenas de um minuto para, com passos

rápidos, chegar à porta de saída e pedir que a abrissem, falar uns segundos com o guarda

de turno e abandonar a casa. Até chegar ao carro seriam dois, talvez três minutos em que

a salvação dependeria de seu sangue-frio e de que ninguém descobrisse o corpo do Pato.

Mas, se o homem não morresse no primeiro golpe ou se seus nervos fraquejassem e se

apressasse demais, a casa fortificada se transformaria num túmulo de onde não teria como

escapar. Nessa altura agarrou a picareta com força e concentrou-se no crânio que estava

diante dele. O velho trabalhava, usando com frequência o lápis: cortava ou acrescentava

palavras, enquanto com a garganta emitia sons de reprovação. A cabeça, no entanto,

continuava ali, ao alcance do braço de Ramón.

– Pobres franceses – murmurou o exilado.

Nesse instante, através da janela, Ramón notou indistintamente Harold Robbins. O

chefe da equipe de guarda-costas olhava para o escritório e em seguida para a torre de

vigilância. Lentamente, tirou a mão da gabardina e decidiu pegar o lenço do bolso

traseiro das calças. O suor tinha embaciado seus óculos, de modo que, sem largar a capa,

secou o rosto e, com dificuldade, tirou os óculos e limpou-os.

A cabeça do renegado voltou a ficar nítida. Continuava imóvel, desafiando-o.

Naquela cabeça estava tudo o que aquele homem possuía, tudo o que significava, e agora

tinha-a ali, à sua mercê. Por que razão Kotov não lhe dera a carta que devia deixar cair

ao sair? Ramón, com os olhos fixos no local onde iria cravar a ponta de aço, foi ofuscado

por uma nova certeza: o melhor era esquecer-se daquela maldita carta, não podia

continuar pensando, estava desperdiçando a oportunidade de ouro construída durante

anos, quem sabe se uma ocasião irrepetível. Mas ao mesmo tempo compreendeu que naquele

momento não era capaz de executar a tarefa, embora sua perturbação o impedisse de

saber o porquê. Medo? Obediência às ordens de Tom? A carta que não tinha? Necessidade

de prolongar aquele doentio jogo de poder? Dúvidas acerca das probabilidades de

chegar à rua? Descartou esta última porque, apesar da solidão que partilhava agora com

o renegado, era evidente que as possibilidades de fuga tantas vezes mencionadas por Tom

nunca tinham chegado nem a trinta por cento. Só por meio de uma milagrosa conjunção

de acasos conseguiria sair daquela casa após desferir o golpe. E teve a certeza de que, se

se atrevesse a fazê-lo, aconteceria alguma coisa que lhe cortaria essa probabilidade

mínima. Na próxima vez que entrasse na fortaleza, talvez conseguisse se dominar e matar

o homem mais perseguido do mundo, cuja respiração podia ouvir, a dois passos dele, e cujo



crânio continuava a desafiá-lo. No entanto, agora estava totalmente convencido de

que não conseguiria escapar. Na realidade, essa fuga alguma vez estivera prevista?

Convenceu-se de que seus chefes preferiam, sem dúvida, que conseguisse sair da casa, mas,

se conseguisse ou não, não tinha importância, e Ramón compreendeu que havia sido

destinado a cometer um crime que seria, ao mesmo tempo, um ato suicida. Mais ainda: que

seu mentor elaborara aquela montagem com tanta mestria que, no desenlace, o próprio

condenado se encarregaria de fixar a data da sua morte e, para a perfeição ser total,

também a do seu carrasco. E compreendeu que sua imobilidade era a resposta àquela

conjuntura macabra, capaz de dominar seu corpo e sua vontade.

– Isto precisa de muito trabalho – disse o exilado, sem erguer os olhos.

– Acha que está muito ruim? – Perguntou Jacques Mornard, passados segundos,

receando que a voz lhe faltasse.

– Deve reescrevê-lo na íntegra e…

– Está bem – disse, interrompendo-o e aproximando-se da mesa. – Reescrevo-o durante

o fim de semana. Agora tenho de ir embora. Sylvia está à minha espera para jantar e…

Jacques precisava sair daquele espaço opressivo. Mas o exilado tinha decidido

conservar na mão as folhas que revisara e voltou-se para o visitante, a quem lançou um

olhar incisivo.

– Por que não tirou o chapéu?

Jacques levou a mão à cabeça e tentou sorrir.

– Como estou com pressa…

O velho olhou para ele ainda mais intensamente, como se quisesse penetrá-lo.

– Jacson, você é o belga mais estranho que conheço – disse, estendendo-lhe

finalmente o artigo e gritando: – Natacha!

Jacques agarrou as folhas e dobrou-as de qualquer jeito, sentindo como a umidade

fria de suas mãos aderia ao papel. Preparando o sorriso para o aparecimento da mulher,

conseguiu enfiar as páginas no bolso da gabardina, que estava quase escorregando com o

peso dos instrumentos mortais que carregava. Mecanicamente, moveu a mão até tocar no

cabo do punhal. O som de passos que se aproximavam demonstrava a eficácia do chamado.

Natália Sedova, com um avental que lhe cobria o peito e o colo, apareceu no escritório e,

ao ver Jacques, sorriu.

– Não sabia que…

– Boa tarde, madame Natália – disse, agarrando-se ao punhal.

– Jacson já está indo embora, querida. Por favor, acompanhe-o.

Ramón sentiu que, em vez de uma despedida, as palavras do exilado soavam como uma

ordem de expulsão. Tinha o punhal fundido à mão direita, mas só pensou que no fim

aconteceria o que tivesse de acontecer, porque não era possível que aquele homem,

acossado pela morte há tantos anos, fosse permanecer impávido no fundo da rede onde

o tinham envolvido, como se daí ele próprio invocasse a sua morte. Não era lógico, era

quase inacreditável que, com a sua inteligência e conhecimento dos métodos de seus

perseguidores, tivesse engolido toda aquela história de um belga desertor, dedicado a

negócios que ninguém sabia muito bem quais eram, que trabalhava num escritório

inexistente e que se reunia com um chefe fantasma, que dizia coisas inadequadas e cometia



erros dignos de palmatória, ou afirmava ser jornalista e escrevia um artigo cheio de

trivialidades: um belga que, como se não bastasse, de visita a uma casa e já no seu interior,

se esquecia de tirar o chapéu. Ramón soltou o punhal e, tal como estava decretado,

colocou sua vida e seu destino na pergunta que dirigiu ao exilado, sem conseguir olhá-lo

nos olhos e já na porta que dava acesso à sala de jantar:

– Quando podemos nos ver novamente?

O silêncio prolongou-se durante um tempo angustiante. Se o renegado dissesse

“Nunca”, sua vida teria a benesse de um prolongamento e a de Ramón Mercader um futuro

imprevisível, sem glória, sem história, talvez sem muito tempo; se dissesse uma data, daria

dia e hora à sua morte e à morte quase certa de Ramón. Mas se dissesse “Nunca”, pensou

também, o revólver podia ser a alternativa mais expedita: dois tiros no velho, um na

mulher e outro em si próprio. E concluiu que assim o trabalho seria feito e ainda

sobrariam cinco balas.

– Estou muito ocupado. O tempo não me basta – disse o condenado, deslocando a

balança para o próprio lado.

– Só uns minutos, já conhece o artigo – balbuciou o presumível carrasco. E, com aquela

súplica, a vida de ambos atingiu um ponto de equilíbrio precário.

O exilado demorou alguns segundos para decidir seu destino, como se pressentisse a

tremenda implicação que teriam suas palavras. Seu futuro assassino levou a mão direita à

cintura, decidido a puxar o revólver.

– Na terça-feira. Às cinco. E não me faça o mesmo que hoje… – Disse.

– Não, senhor – murmurou Ramón, que, sem respirar, arrastou Jacques Mornard até o

jardim, à procura da rua e do ar fresco que seus pulmões exigiam, congestionados pelo

desespero. A morte não tinha pressa: ganhava três dias para regressar, pela mão de

Ramón Mercader, àquela casa fortificada de Coyoacán.

Ramón teria de esperar 28 anos para obter respostas às perguntas mais inquietantes que,

desde então, começaram a se introjetar em seu espírito. Ao longo de todo esse tempo,

vivido sob peles cada vez mais dilaceradas, como cabia a um ser nascido do engano e da

manipulação dos sentimentos, lembrar-se-ia sempre daquelas setenta horas, as do prazo

dado pelo condenado, como as de um trajeto turvo em direção ao ato que consumaria a

irreversibilidade de seu destino, colocado em mãos alheias desde aquela madrugada na

serra de Guadarrama, quando Caridad o convocou e ele disse que sim.

Naquela noite, quando foi vencido pelo esgotamento, conseguiu dormir algumas

horas sem o assédio dos pesadelos. Ao acordar, viu Sylvia, sentada à penteadeira, com sua

anágua preta e os óculos de míope, e rogou para que a mulher não abrisse a boca. Receava

que o medo e a raiva transbordassem sobre aquele ser patético cuja vida tinha

manipulado para destruí-la também. Desde a tarde anterior descobrira que seu ódio,

longe de diminuir, na realidade multiplicara-se e podia agora expandir-se em direções

imprevisíveis. Odiava o mundo, cada uma das pessoas que via, com suas vidas regidas pelas

próprias vontades e decisões, pelo menos aparentemente, e, sobretudo, odiava a si



próprio. No regresso de Coyoacán, tinha provocado uma discussão com um motorista que

tentara ultrapassá-lo no acesso ao Paseo de la Reforma. No semáforo seguinte, quando

pararam no sinal vermelho, saíra do carro e, com a Star na mão, completamente alterado,

encostou o cano do revólver na cabeça do trêmulo condutor, gritando-lhe impropérios,

como se precisasse libertar a violência explosiva que fervia em seu íntimo. Agora, ao

recordar aquela cena, sentia uma grande vergonha por um descontrole que podia ter

colocado por terra toda uma obra moldada ao longo de três anos.

– Peça algo para comermos, vou trabalhar – disse-lhe, entrando no banheiro. Quando

saiu, o café da manhã estava em cima da penteadeira, e ele tomou uma xícara de café para

em seguida acender o primeiro dos muitos cigarros que fumaria naquele dia. Sylvia olhava

para ele, perplexa, com os olhos úmidos, e ele avisou-a:

– Não fale comigo, estou preocupado.

– Mas, Jacques…

Seu olhar devia conter tal violência que a mulher se afastou dele, chorosa, e fechou-

se no banheiro.

Ramón tinha decidido não ver nem Tom nem Caridad, pelo menos naquele dia. Com as

páginas corrigidas pelo renegado, sentou-se diante da máquina de escrever portátil que

Tom exigira que usasse e sentiu o quanto odiava o homem prepotente que enchera o

texto de pontos de interrogação e palavras exclamativas: bobagem!, óbvio!,

insustentável!, como se lhe esfregasse na cara sua inteligência superior.

Lentamente, tentou passar a limpo o que Tom escrevera, alterando apenas algumas

palavras. Sabia que já não era importante o que dizia, nem sequer como o dizia. Devia

apenas parecer o resultado de uma revisão, para obter do renegado os poucos minutos de

atenção de que precisava. No entanto, seus dedos treinados para apertar pescoços,

segurar em armas, ferir e matar atrapalhavam-se com as teclas e obrigavam-no a rasgar as

folhas e começar novamente.

Sylvia tinha saído do banheiro completamente vestida e, sem falar, deixou o quarto.

Quando Ramón conseguiu concluir uma primeira folha minimamente limpa, sentiu-se

esgotado, como se tivesse derrubado um bosque inteiro a machadadas. Comeu algumas

bolachas, bebeu o resto do café frio e deitou-se na cama, com um novo cigarro nos lábios.

A dada altura adormeceu, acordando com um sobressalto quando a porta do quarto

se abriu. Sylvia Ageloff, mais magra e indefesa que nunca, olhava-o dos pés da cama.

– Meu amor, o que você tem? É por minha causa? O que foi que eu fiz?

– Não diga asneiras. Estou preocupado. Não posso ficar preocupado? E você não pode

ficar calada? É tão imbecil que não entende o que quer dizer ca-la-da?

Sylvia desatou num pranto e Jacques sentiu vontade de lhe bater. Enquanto se vestia,

lembrou-se de África. Como teria sido, se fosse ela quem estivesse ao seu lado naquela

situação? Conseguiria reforçar suas convicções, que ele sentia estarem se pulverizando?

Teria tido ela a força necessária para tirá-lo daquele buraco de dúvidas, medos, ódios

mal dirigidos? Só conseguia fortalecê-lo pensar que África, onde quer que estivesse,

certamente vibraria de orgulho quando soubesse que tinha sido ele quem cumprira aquela

missão pela qual tantos comunistas do mundo, ela incluída, estariam dispostos a dar a

vida. Com aquela imagem na cabeça, foi até a rua e perambulou até se sentir extenuado.



Pela primeira vez em três dias voltava a sentir fome e entrou num restaurante onde pediu

um peixe de Pátzcuaro e uma taça de vinho branco francês. Mais tarde dirigiu-se para a

catedral e observou os mendigos amontoados nos pórticos, como seres desprezados pela

terra e pelo céu. O ar fresco da noite e o firmamento desanuviado onde fixou os olhos

conseguiram acalmá-lo, e Ramón recordou a praia com que tinha sonhado há algumas

noites e desejou estar sobre a areia, diante do mar cristalino daquela enseada.

Quando regressou ao hotel, Sylvia dormia. Acendeu a luz, sentou-se novamente

diante da máquina de escrever e, passadas duas horas, tinha pronto o artigo que o

devolveria à fortaleza de Coyoacán.

Talvez pela sesta prolongada que fizera à tarde, o sono só o aconchegou quando já

passava das quatro da manhã. As horas de vigília transformaram-se num desfile

perturbador de visões do momento da execução que seu cérebro ia criando

incontrolavelmente. Para o que aconteceria depois, pelo contrário, tinha apenas a

imagem de um escuro vazio que só podia associar à sua própria morte.

Acordou ao amanhecer e sentiu o corpo desarticulado, quase inerte. Amaldiçoou o

tempo, que não passava, que parecia detido naquele impasse torturante, como que

obstinado em fazê-lo perder o juízo. Vestiu-se e foi até o restaurante do hotel, onde

tomou café e fumou até dar oito horas, quando entrou no Buick para se dirigir a Shirley

Court.

Tom acabara de se levantar e tinha os olhos ainda vermelhos de sono. Ofereceu-lhe

café, que Ramón recusou porque, se bebesse outra xícara, o coração iria explodir.

Caridad saiu do quarto, de roupão e com o cabelo molhado. Enquanto Tom tomava um

banho, Caridad e Ramón sentaram-se na sala, olhando-se nos olhos.

– Sei que vão me matar – disse ele. – Não tenho opções de fuga.

– Não pense nisso. Nós estaremos à sua espera. Só precisa pôr os pés na rua e nós

tratamos do resto. Aos tiros, se for necessário…

– Não volte a me dizer isso, não me diga isso nem mais uma vez! Você sabe que é mentira,

que é tudo mentira!

– Estaremos lá, Ramón! Como pode pensar que eu vou te abandonar?

– Como se fosse a primeira vez...!

– É diferente.

– Claro que é, não sairei de lá vivo.

A porta do quarto abriu-se e Tom pôs a cabeça para fora, mas Ramón pôde ver todo o

corpo dele, nu, e seu púbis coberto por pelos encaracolados cor de açafrão.

– Chega de asneiras, caralho!…

Ramón e Caridad permaneceram em silêncio até Tom regressar vestido e agarrar

Ramón por um braço.

– Vamos embora – exigiu, quase o arrancando da poltrona.

Entraram no Chrysler verde-escuro e Tom percorreu o Paseo de la Reforma até

Chapultepec. A manhã estava quente, mas, ao penetrarem no bosque, uma brisa fresca e

perfumada entrou pela janela. Saíram do carro e andaram até encontrar um tronco

caído onde se sentaram.

– Por que não veio me ver ontem?



– Não queria ver ninguém.

– Não vai ter um ataque histérico, né?

Ramón permaneceu em silêncio.

– Conte o que aconteceu.

– Combinamos que eu voltaria amanhã, terça-feira, às cinco.

– Isso eu já sei. Quero a merda dos detalhes – exigiu o assessor e, com os olhos fixos na

relva, ouviu o relato de Ramón, que se ateve aos fatos e eludiu seus pensamentos.

Tom levantou-se e deu dois passos mancando.

– Suka! O raio desta perna… fica dormente a toda a hora – do bolso do casaco tirou

a carta escrita há três dias. – Assine-a como Jac, para deixar mais confuso; Jacques,

Jacson… e coloque a data de amanhã. Quando tiver de falar da carta, diga que a

escreveu antes de ir até a casa e que, no caminho, jogou fora a máquina de escrever.

Precisa se desfazer dela, aliás…

Ramón guardou a carta e manteve-se em silêncio.

– Não confia mais em mim? – Perguntou-lhe Tom.

– Não sei – respondeu Ramón, com toda a sinceridade.

– Vamos ver: como você deve imaginar, nunca lhe disse toda a verdade, porque você

não pode nem deve sabê-la. Para seu próprio bem e para o bem de muitas pessoas. Mas tudo

o que eu lhe disse é verdade. Cada coisa que planejamos aconteceu tal como eu disse. Até

hoje. E amanhã acontecerá o que queremos que aconteça. Nunca lhe garanti que

conseguiria fugir daquela casa, nem que sairia incólume depois de matar o Pato. Falei de

uma missão histórica e da minha responsabilidade de tirá-lo do país caso consiga sair da

casa. Dou-lhe a minha palavra de que o farei, mas se já não acredita nela esqueça-a e

pense na necessidade. O importante é matar aquele homem e, se possível, não cair nas

mãos da polícia. Minha confiança em você é infinita, mas você viu com seus próprios olhos

como homens, dos mais calejados do mundo, que pareciam poder resistir a tudo, confessam

mesmo o que não fizeram. Assim, o melhor seria que escapasse, porque não posso ter

certeza absoluta do seu silêncio. Do que posso ter certeza é que, se abrir o bico, sua vida

valerá menos que um escarro – disse, cuspindo na relva. – E a da sua mãe ainda menos, para

não falar da minha, porque eu seria o primeiro a perder a cabeça. Se não falar, estaremos

sempre ao seu lado e lhe garantimos nosso apoio, em qualquer situação, onde quer que

esteja… Mais claro não posso ser…

O jovem olhava para o bosque, tentando processar aquelas palavras.

– Gostaria de ser o Ramón que era há três anos, antes de começarem as mentiras –

disse, sem notar que falava em castelhano. – Gostaria de poder entrar amanhã naquela

casa e dar cabo da vida de um traidor renegado, tendo a certeza de que o faria pela

causa. Agora não sei onde começam a causa nem as mentiras.

Tom acendeu um cigarro e concentrou-se nas folhas da relva, que remexia com um

ramo seco. Quando falou, continuou em francês.

– A verdade e a mentira são muito relativas e, neste trabalho que você e eu fazemos,

não há fronteiras entre uma e outra. Esta é uma guerra suja e a única verdade que

interessa é cumprir as ordens. É indiferente se, para chegar a este momento, subimos por

uma montanha de mentiras ou de verdades.



– Isso é cínico.

– Talvez… Quer uma verdade? Lembro-me de uma: a verdade é que o Pato, neste

momento, é uma ameaça para a União Soviética. Chegamos a um ponto em que quem não

estiver com Stalin está a favor de Hitler, sem meias palavras. Que importam meia dúzia de

mentiras se isso servir para salvar nossa grande verdade?

Ramón levantou-se. Tom descobriu que o medo e as dúvidas tinham feito um rombo

evidente na alma de seu pupilo. Mas teve a certeza de que Ramón compreendera a

essência da própria situação: para ele não existia volta.

– O que você falou sobre África, isso de eu ser mole… Ela que lhe contou?

Tom largou o ramo com que remexia a terra.

– África é uma fanática, uma máquina, não uma mulher. Não se dá conta de que uma

pessoa assim não é capaz de amar ninguém? Para ela é tudo uma merda de uma competição

para ver quem dá mais palavras de ordem. E se alguma vez essa louca pensou que você era

mole, agora vai saber o quanto se enganou…

Ramón sentiu o efeito daquelas palavras, e seus músculos sofreram um benéfico

relaxamento.

– Rapaz, vá para o seu hotel, coma alguma coisa, tente dormir. Limite-se a pensar que

vai sair vivo daquela casa e que, assim que chegar a Moscou, será um herói… Eu me

encarrego do resto. Vamos levá-lo para Santiago de Cuba. Eu preferiria tirá-lo daqui

através da Guatemala, mas Caridad quer ir contigo até Santiago, porque não voltou lá

desde que a levaram para a Espanha. Conta uma grande história de que seu pai foi o

primeiro a libertar os escravos negros.

– Outro embuste – disse Ramón, e quase sorriu. Tom abanou a cabeça, sorrindo. – Meus

avós eram uns explorados desavergonhados e é por isso que ficaram tão ricos… Quando

voltaremos a nos ver?

– Tenho de preparar muitas coisas. Espero vê-lo amanhã, quando você terminar o

trabalho na casa do Pato. A propósito, sabe como vai se chamar quando sair daqui? Juan

Pérez González. Original, não é?

Ramón não respondeu. Tom levantou-se e, em silêncio, desceram até o local onde

tinham estacionado o Chrysler. O assessor dirigiu até o centro da cidade com o olhar

fixo na estrada. Quando entrou no estacionamento de Shirley Court, procurou com os

olhos o Buick de Ramón e parou ao lado dele.

– Trabalhei com você o melhor que pude. Levei-o ao escritório do homem mais

protegido da Terra e mostrei que era possível fazê-lo. Agora tudo depende de você, e o

resto depende da sorte. Por isso te desejo toda a sorte do mundo. Vemo-nos amanhã, à

saída da casa… A propósito, Caridad diz que em Santiago de Cuba se bebe o melhor rum

do mundo e que seu avô, o que libertou os escravos, foi sócio dos primeiros Bacardi.

Oxalá possamos comprovar isso os três juntos. O rum, claro.

Ramón lembrou-se da conversa que tivera há dias com a mãe. Voltou a se perguntar se

Tom teria ordenado a Caridad que lhe contasse aquela história sórdida que, caso fosse

verdadeira, originara o ódio que marcaria suas vidas.

– Vemo-nos amanhã – disse, e, quando ia sair do carro, sentiu a mão de Tom agarrar-

lhe o braço. O assessor inclinou-se e Ramón deixou-se beijar nas duas faces e, finalmente,



sentiu os lábios do homem sobre os seus. Tom soltou-o, dando-lhe uma palmada no ombro.

Ramón Mercader teve de esperar 28 anos para voltar a receber um beijo do homem que

o levou até a fronteira da história.

Sylvia insistiu: deviam ir ao hospital. Jacques tomou mais dois analgésicos e, com um lenço

úmido sobre os olhos, apoiou a cabeça na almofada e suplicou-lhe que o deixasse em paz. O

cansaço, a dor e, finalmente, o alívio que lhe deram os comprimidos mergulharam-no no

sono e, quando acordou, na manhã seguinte, não sabia onde estava nem quem era. O

quarto de hotel, Sylvia e a máquina de escrever sobre a qual tinha pousado o artigo

devolveram-no à sua realidade e à alma de Jacques Mornard.

Tomou um banho demorado e, apesar da falta de apetite, conseguiu engolir o café com

leite e os pãezinhos frescos com manteiga e geleia de morango e mordiscar uma fatia de

bacon frito. Bebeu uma xícara de café e vestiu-se. Sylvia observou-o durante o tempo

todo, como um animalzinho assustado, sem se atrever a falar. Só se decidiu quando o viu

pegar o chapéu.

– Querido, eu…

– Vou ao escritório ver o que aqueles malditos pedreiros estão fazendo.

– A que horas combinamos nos encontrar com Jack Cooper e a mulher?

– Às sete.

– Aonde planeja levá-los? O que acha do Xochimilco?

– Não é má ideia – disse. – Ah, já tinha me esquecido… Amanhã temos de viajar para

Nova York.

– Mas…

– Faça as malas. Em Nova York voltarei a ser o mesmo de sempre. Creio que a altitude e

a comida deste país infernal me põem doente… – Disse, aproximando-se de Sylvia. Beijou-

a, apenas um roçar de lábios, mas a mulher não conseguiu se conter e o abraçou.

– Querido, querido… não gosto de vê-lo assim.

– Eu também não. Por isso viajamos amanhã. Me solta, por favor?

Ela diminuiu a pressão dos braços e Jacques Mornard recuou um passo. Agarrou as

folhas datilografadas e a máquina de escrever portátil, disposto a sair do quarto. Olhou

para Sylvia Ageloff e para sua cara de pássaro assustado e recordou os dias

despreocupados de Paris, quando tudo parecia um jogo de caça à gazela, de cálculos frios

que, quando encaixavam no local previsto, acendiam luzes coloridas, enquanto iam

dando forma a uma história que, passo a passo, o conduziria a um clímax heroico. Sem

saber por que, disse então:

– Venho buscá-la ao meio-dia para irmos comer alguma coisa.

Faltavam oito horas para o encontro com o condenado. O que poderia fazer até as

cinco da tarde, a hora marcada para matar um homem chamado Liev Davidovitch Trotski?

Conduziu o Buick em direção aos arredores da cidade e voltou a pensar em África.

Também, e pela primeira vez em muitos meses, na filha Lenina, de cuja vida e destino nunca

mais voltara a ter notícias. Já devia ter seis anos e talvez ainda vivesse na Espanha, sem



fazer a menor ideia de quem era seu pai. Como teria sido viver com a filha? Os malditos

fascistas e a perversa guerra tinham impedido essa possibilidade.

Guiou em direção ao camping turístico onde vivera vários meses. Procurou o caminho

onde escondera a picareta e parou o carro ao lado das rochas porosas. Abriu o porta-

mala do carro, tirou a máquina de escrever portátil e o envelope em que guardara a

carta escrita por Tom. Sentou-se à sombra de uma árvore e começou a lê-la. Faltava-lhe

concentração, cada palavra que lia trazia-lhe evocações perdidas na mente,

incomodavam-no o canto dos pássaros e até o rumor do riacho vizinho e, por isso, teve

de voltar atrás na leitura várias vezes até sentir que, tal como outras mentiras, também

podia assumir mais essas, metê-las no sangue e ir buscá-las à vontade no cérebro. Ao seu

lado as bitucas iam se acumulando e o estômago transformou-se numa caldeira em

ebulição. Felizmente a enxaqueca que tanto o enervara havia cedido.

Repetiu a carta de cor e reproduziu na mente, com sumo cuidado, a cadeia de ações

que teria de executar naquela tarde. O crânio e o cabelo ralo de sua vítima eram o ponto

aonde sempre chegava; depois, perdia-se na confusão. Na realidade já nem sequer sabia se

tentaria fugir. Receava que as pernas não respondessem e que, se conseguisse chegar ao

pátio, a pressa e a perturbação o delatassem. O que mais o incomodava era não conseguir

discernir com clareza seus sentimentos, porque estava convencido de que não seria um

medo comum e banal aquele que poderia paralisá-lo ou lançá-lo numa corrida delatora.

Tratava-se de um receio novo e mais agudo que não deixava de crescer em seu íntimo: o

pavor resultante da certeza de ter perdido tudo, não só o próprio nome e o poder

sobre suas decisões, mas a solidez da sua fé, a única coisa a que se agarrar. E o maldito

tempo que não passava…

Ramón recordaria para sempre daquele fim da manhã e princípio da tarde de 20 de

agosto de 1940, aquelas horas agônicas e indistintas. Todo o arsenal de recursos

psicológicos com que o tinham armado em Malakhovka atolava-se agora na mente e a

única coisa que restava de sua aprendizagem era o ódio. Já não o ódio epicêntrico e

fundamental que lhe tinham inculcado, mas um ódio cada vez mais disperso e difícil de

dirigir: um ódio total, maior que ele próprio, visceral e autofágico. Quase à uma hora,

lembrou-se de que tinha ficado de se encontrar com Sylvia. Percebeu que uma estranha

antecipação o levara a combinar o encontro. Se não quisesse enlouquecer, precisaria

preencher o tempo, e Sylvia voltava a ser útil. Levantou-se, bateu com a máquina de

escrever nas pedras, atirou os fragmentos para o riacho e regressou ao carro.

Sylvia esperava por ele à porta do hotel, acompanhada por Jack Cooper e por aquela

que devia ser sua mulher, uma jovem tão loura que parecia amarela. Ramón lembraria

sempre que nunca na vida conseguira manter tanto o autocontrole como durante a

conversa de alguns minutos que teve com Jack, Jenny e Sylvia. Depois de lhe apresentar a

mulher, Cooper explicou-lhe que tinham passado casualmente e visto Sylvia. Ramón se

lembraria vagamente de ter sorrido, ter feito até mesmo alguma piada e confirmado com o

casal o encontro daquela tarde, às sete. Despediu-se deles e foi com Sylvia ao

restaurante Don Quijote, no Hotel Regis, onde serviam comida espanhola. Assim que fez o

pedido, acendeu um cigarro, disse à mulher que lhe doía a cabeça e mergulhou no mutismo.

Sylvia contou-lhe qualquer coisa relacionada aos Cooper, falou de umas visitas que



tinha de fazer em Nova York e disse-lhe que, antes de partir, gostaria de se despedir de

Liev Davidovitch. Jacques, que quase não provara a comida (nunca conseguiria se lembrar

o que tinha sido servido, apenas que quase não conseguia engolir), disse-lhe que ia buscá-

la às cinco para ela passar alguns minutos na casa de Coyoacán. Naquela altura sentiu

uma necessidade urgente de ficar só. Calculou que em menos de três horas mataria um

homem. Puxou algumas notas e entregou-as à mulher.

– Pague você, sim? Eu vou tratar das passagens de avião – disse, bebendo até o fim seu

copo d’água. Pôs-se de pé e olhou para Sylvia Ageloff. Nesse instante, Ramón sentiu que o

percorria um agradável alívio. Inclinou-se e roçou com seus lábios os da mulher. Ela

tentou segurar uma de suas mãos, mas ele se livrou com um gesto rápido. Sylvia tinha

cumprido sua última função e já não lhe servia para nada. Sylvia Ageloff pertencia ao

passado.

Às quatro da tarde, atormentado por um pulsar persistente no lado esquerdo da cabeça

e por uma transpiração que ia e vinha, decidiu que era hora de pôr fim à agonia. Saiu do

cinema onde tinha passado quase duas horas pensando e fumando e regressou ao carro,

estacionado numa garagem. Pegou a gabardina no porta-malas, pôs a Star na cintura e

verificou se as outras armas estavam no lugar. Colocou as folhas do artigo no bolso de

fora e guardou as da carta no paletó de verão que escolhera para aquela manhã. Com a

gabardina no assento do passageiro, conduziu com a maior atenção de que era capaz,

convencido de que tinha tempo de sobra para chegar a Coyoacán. Ao passar diante de

uma pequena capela de pedra, ficou tentado a parar e entrar. Foi uma ideia fugaz, surgida

de seu inconsciente mais remoto, e a pôs imediatamente de lado. Deus não tinha nada a

ver com aquela história. Além disso, ele não tinha a felicidade de acreditar em nenhum

deus. Na realidade, já não acreditava em muitas coisas.

Faltavam oito minutos para as cinco quando virou na rua Morelos e fez o retorno na

avenida Viena antes de parar o carro diante da casa-fortaleza, novamente orientado

para a estrada do México. Enfiou a mão no bolso do casaco e tirou a carta: com a caneta-

tinteiro colocou a data na primeira folha – 20 de agosto de 1940 – e a sua assinatura – Jac

– na última. Dobrou os papéis e apertou as têmporas, prestes a arrebentar, repetiu duas

vezes que era Jacques Mornard, respirou profundamente, guardou a carta, secou o suor

da testa e saiu do carro. Charles Cornell, o encarregado da guarda da torre,

cumprimentou-o e ele tentou sorrir, fazendo-lhe ao mesmo tempo um gesto com a mão. O

policial mexicano postado junto da porta blindada fez-lhe uma pequena reverência, a que

ele não se dignou a responder. O mecanismo da porta foi acionado, e Harold Robbins,

com uma espingarda a tiracolo, estendeu-lhe a mão. Quando Robbins o deixou passar,

Ramón lembrou-se de alguma coisa. Deu um passo para trás e olhou para o lado direito da

rua. A uns cento e cinquenta metros, avistou um Chrysler verde-escuro, embora não

tenha podido distinguir seus ocupantes.

– O senhor Trotski está à minha espera – disse a Robbins, como que para se justificar.

Jacques colocou novamente a gabardina no braço esquerdo, procurando um



equilíbrio entre o comprimento do tecido e o peso dos instrumentos.

– Sim, eu sei… Está nas coelheiras – disse Robbins, indicando o local onde o exilado,

coberto com um chapéu de palha, cuidava dos animais.

– Sylvia e eu vamos amanhã para Nova York.

– Negócios? – perguntou Robbins.

– Pois é – disse Jacques, e Robbins regressou à porta.

Ramón olhou para o pátio. Só se via a figura do Pato e do cão Azteca. Aproximou-se

deles lentamente.

– Boa tarde.

– Boa tarde.

O velho não se voltou. Acabou de colocar a erva fresca na cesta metálica de um dos

compartimentos.

– Trouxe o artigo – e tirou as folhas datilografadas como se fossem um salvo-conduto.

– Sim, claro… Deixe-me terminar isto – pediu o condenado.

Jacques Mornard deu alguns passos na direção do centro do pátio. Uma vertigem

começava a afligi-lo e pensou em se sentar no banco metálico. Nesse momento, Natália

Sedova saiu da cozinha e veio em sua direção. No umbral da porta, Jacques viu Joe Hansen,

que o cumprimentou com um gesto, voltando para dentro de casa.

– Boa tarde, madame Natália.

– Então, de novo por aqui?

– O artigo, não se lembra? – Disse, acrescentando imediatamente: – Amanhã vamos para

Nova York.

Azteca tinha se aproximado e ele olhou para o cão como se não o visse. Um ardor

abrasava-lhe o estômago, ele suava novamente e receava perder a concentração.

– Se tivesse dito antes, eu teria enviado por você cartas para alguns amigos –

lamentou-se a mulher.

– Posso voltar amanhã de manhã.

Natália pensou uns instantes.

– Não. Não se preocupe… Então, trouxe o artigo?

– Sim – respondeu, entregando-o à mulher.

– Ainda bem que está datilografado. Liev Davidovitch não gosta de ler coisas escritas

à mão – disse, apontando depois para a capa: – Por que anda com isso?

– Pensei que ia chover. Aqui o tempo muda em alguns minutos…

– Em Coyoacán fez sol e calor durante todo o dia. Você está suando.

– Não me sinto bem. O almoço caiu mal.

– Quer uma xícara de chá?

– Não, ainda tenho a comida na boca do estômago. Está me sufocando. Mas beberia um

pouco de água.

O condenado aproximara-se e ouviu o fim da conversa.

– Vou buscar a água – disse Natália, entrando em casa.

Jacques voltou-se para o velho.

– É a altitude e os condimentos. Vão me matar.

– Tem de ter cuidado com sua saúde, Jacson – disse o exilado, tirando as luvas. – Não



está com bom aspecto…

– É por isso que vamos a Nova York. Para consultar um bom médico.

– Um estômago doente pode ser uma maldição, digo-lhe eu que dei cabo do meu por tê-

lo maltratado durante anos.

O renegado bateu nas pernas para que Azteca se aproximasse dele. O cão levantou-se

e apoiou as patas nas coxas do velho, que o acariciou com as duas mãos debaixo das

orelhas.

– Sylvia deve estar chegando, vem se despedir.

– A pequena Sylvia está muito confusa – disse o exilado, limpando os óculos com a

ponta da camisa larga azul-clara que vestia naquela tarde.

Natália Sedova regressou com o copo d’água, pousado num pratinho. Jacques

agradeceu e bebeu dois goles.

– Vejamos o bendito artigo – disse o renegado, e sem esperar mais dirigiu-se para a

entrada da sala de jantar, mas parou e Jacques quase se chocou contra ele. Dirigiu-se em

russo à mulher: – Natacha, por que não os convida para jantar? Vão embora amanhã.

– Não creio que queira comer – respondeu ela, também em russo. – Olhe a cara dele,

está quase verde.

– Devia ter tomado um chá – disse o homem, já em francês e reiniciando a marcha.

Jacques seguiu-o até o escritório. Ao passar pela sala de jantar, viu a mesa posta para o

jantar e pareceu-lhe uma imagem incongruente. Quando entrou no escritório, notou o

ditafone a um canto porque, diante da cadeira que o renegado costumava ocupar, havia

quase uma dezena de livros, todos grossos e de aspecto pesado. A janela do jardim

permanecia aberta, como da vez anterior, e viam-se as plantas, fustigadas pelo sol ainda

forte àquela hora da tarde. O condenado limpou novamente as lentes dos óculos e,

como se estivesse incomodado, observou-as à contraluz. Finalmente puxou a cadeira e

Jacques entregou-lhe as folhas. O homem pegou a pasta com a etiqueta com caracteres

cirílicos que estava em cima da escrivaninha, talvez para utilizá-la como suporte.

– Essas letras querem dizer “Privado”? – Perguntou Jacques, sem saber por quê.

– Você fala russo? – Perguntou o exilado.

– Não… mas…

– São alguns apontamentos. Uma espécie de diário que escrevo quando posso…

– E fala sobre mim?

O condenado sentou-se e disse:

– É possível.

Ramón perguntou a si mesmo o que poderia dizer aquele homem de alguém como

Jacques Mornard, e deu-se conta de que se preocupava com coisas sem importância. Por

instantes quase se esqueceu de sua missão, embora a conversa tenha servido para

desalojar definitivamente Jacques e deixar a mente ocupada apenas por Ramón. No

entanto, um desejo enorme de ler aqueles papéis fizeram-no pensar na possibilidade de

levá-los consigo na tentativa de fuga: seria como atingir o último grau da perfeição ao

apropriar-se do corpo e também da alma de sua vítima.

Ramón Mercader recuperou o controle quando, da posição em que estava, tornou a

ver a cabeça, a pele branca por entre o cabelo escasso, que, pensou fugazmente, parecia



estar sempre precisando de um corte na nuca. Quase sem perceber, sua mente começou a

funcionar de forma automática, com raciocínios simples, dirigidos para um único objetivo.

Por mais que se esforçasse, durante vários anos não se lembraria de ter pensado em outra

coisa que não fosse na mecânica destinada a situá-lo atrás do homem sentado, à sua

mercê. Nem sequer recordaria se a pulsação nas têmporas e a asfixia o atormentavam

naquele instante. Dias depois, começaria a recuperar pormenores e até julgou ter

acalentado, a certa altura, o sonho de conseguir fugir e colocar-se a salvo. Talvez

tivesse pensado também em África e na sua incapacidade de amar. Talvez na forma

estrepitosa como, dentro de segundos, entraria para a história. Se não fosse uma peça

pregada pela memória, por sua mente passou a imagem de uma praia por onde corriam dois

cães e um menino. Por outro lado, lembraria para sempre, com espantosa nitidez, da

sensação de liberdade que começou a percorrê-lo quando viu que o renegado se

preparava para ler as folhas datilografadas. Sentiu que uma espécie de leveza lhe invadia

o corpo e o cérebro. Não, as têmporas já não pulsavam, já não suava. Tratou então de

recuperar o ódio que aquela cabeça deveria provocar-lhe e enumerou as razões pelas

quais estava ali, a centímetros dela: aquela era a cabeça do maior inimigo da revolução,

do perigo mais cínico que ameaçava a classe operária, a cabeça de um traidor, um

renegado, um terrorista, um reacionário, um fascista. Aquela cabeça abrigava o cérebro

de um homem que tinha violado todos os princípios da ética revolucionária e que merecia

morrer, com um aguilhão na testa, como a rês no matadouro. O condenado lia e, de vez

em quando, riscava, riscava, riscava com gestos bruscos e aborrecidos. Como se atrevia?

Ramón Mercader tirou a picareta. Sentiu-a quente e precisa em sua mão. Sem deixar de

olhar para a cabeça de sua vítima, pousou a gabardina sobre a estante baixa que tinha

atrás de si, junto do globo terrestre, que desequilibrou e quase caiu. Ramón reparou que

suas mãos se enchiam novamente de suor, que a testa ardia, mas convenceu-se de que, para

acabar com aquela tortura, só precisava levantar a ponta metálica. Observou o ponto

exato onde acertaria. Uma pancada e estaria tudo terminado. Voltaria a ser livre,

essencialmente livre. Mesmo que os guarda-costas o matassem, pensou, a libertação seria

total. Por que não o golpeava já? Tinha medo?, interrogou-se. Esperaria acontecer

alguma coisa que o impedisse? Que entrasse algum guarda, que Natália Sedova aparecesse,

que o velho se virasse? Mas ninguém apareceu, o globo terrestre não caiu, a picareta não

escorregou de sua mão suada e o velho não se virou naquele momento, mas disse em

francês algo definitivo:

– Isto está uma porcaria, Jacson – e com o lápis fez uma cruz na folha, da direita para a

esquerda, da esquerda para a direita.

Nesse instante, Ramón Mercader sentiu que sua vítima lhe dera a ordem. Levantou o

braço direito, levou-o até atrás de sua cabeça, apertou com força o cabo encurtado e

fechou os olhos. Não pôde ver que o condenado, no último instante e com as folhas

riscadas na mão, virava a cabeça a tempo de descobrir que Jacques Mornard baixava com

toda a força uma picareta em busca do centro de seu crânio.

O grito de pavor e de dor agitou os alicerces da fortaleza inútil da avenida Viena.
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Não sei exatamente em que momento comecei a pensar naquilo, não sei se já tinha isso na

cabeça na época em que conheci o homem que amava os cachorros, embora imagine que

deva ter sido depois. Do que tenho certeza é que, durante anos, andei obcecado (pode

parecer um pouco exagerado, mas é essa a palavra e, mais ainda, a verdade) com a

possibilidade de determinar o momento exato em que o século XX terminaria e, com ele, o

segundo milênio da era cristã. Evidentemente, aquilo determinaria, por sua vez, o

instante em que teria início o século XXI e também o terceiro milênio. Nos meus cálculos

contava sempre com a idade que teria – 50 ou 51 anos? – no despontar da nova centúria,

de acordo com a data em que fosse estabelecido o fim da anterior: em 1999 ou em 2000?

Embora para muitos a encruzilhada de séculos fosse apenas uma mudança de datas e

calendários, entre outras preocupações menos árduas, eu insistia em vê-la de outra

forma, sobretudo porque, a dada altura daqueles terríveis anos anteriores, comecei a

esperar que aquele salto no tempo, tão arbitrário como qualquer convenção humana,

também provocasse uma reviravolta profunda em minha vida. Aceitei então como parte de

uma convenção e, como muita gente no mundo, passando por cima da lógica do

calendário gregoriano que fechava seus ciclos nos anos zero, que o dia 31 de dezembro

de 1999 – pouco depois do meu 50

o

 aniversário – seria o último dia do século e do milênio.

Quando a data começou a se aproximar, me entusiasmou saber que os técnicos em

informática de todo o planeta tinham trabalhado durante anos para evitar o caos que a

alteração radical de números daquele dia poderia provocar nos computadores, e que os

franceses tinham colocado um enorme cronômetro regressivo na Torre Eiffel, onde se

registavam os dias, as horas e os minutos que faltavam para o Grande Salto.

Por isso encarei como uma afronta pessoal que, chegada a data, em Cuba tivessem sido

feitas as contas mais lógicas e se houvesse decidido, de forma mais ou menos oficial e

inapelável, que o fim do século seria em 31 de dezembro do ano 2000, e não no último dia

de 1999, como a maior parte de nós pensava e queria. Por causa daquele quase decreto

estatal, enquanto o mundo festejava com tambores e cornetas a (presumível) chegada do

terceiro milênio e do século XXI, na ilha nos despedimos do ano velho e saudamos o novo

como mais um, apenas com os hinos e discursos políticos habituais. Depois de ter sonhado

durante tanto tempo com a eclosão daquela data, senti que tinham escamoteado minha

emoção e minha ansiedade e recusei-me a ver na televisão os breves blocos de notícias dos

festejos que, em Tóquio, Madri ou junto da Torre Eiffel, saudavam o redondo borrão de

quatro dígitos nos relógios históricos. Meu mal-estar durou vários meses e quando, em 31

de dezembro de 2000, foi anunciado em algum jornal cubano, já sem grande interesse, que,

agora sim, o mundo chegaria real e gregorianamente ao novo milênio, quase não me



surpreendi por ninguém se preocupar em celebrar o que, um ano antes, quase toda a

humanidade tinha festejado, antecipada, errada, teimosa mas efusiva, esperançosamente.

Nada. Ao fim e ao cabo, naquele momento eu sabia muito bem que, além de uns números de

merda, nada mudaria. E, se mudasse, seria para pior.

Trago à tona esse episódio, para muitos sem nenhuma importância e aparentemente

alheio ao que estou contando, porque me parece que guarda uma metáfora perfeita:

nesta altura não creio que haja muita gente que se atreva a negar que a história e a vida

se encarniçaram traiçoeiramente contra nós, contra a minha geração e, sobretudo,

contra os nossos sonhos e vontades individuais, subjugados pelos arreios das decisões

inapeláveis. As promessas que nos alimentaram durante a juventude e nos encheram de fé,

de romantismo participativo e espírito de sacrifício desmancharam-se ao vento enquanto

nos acossavam a pobreza, o cansaço, a confusão, as decepções, os fracassos, as fugas e as

separações. Não é exagero dizer que atravessamos quase todas as etapas possíveis da

pobreza. E também assistimos à dispersão de nossos amigos mais decididos ou mais

desesperados, que optaram pela rota do exílio em busca de um destino pessoal menos

incerto, que nem sempre o foi. Muitos deles sabiam a que desenraizamentos e riscos de

saudades crônicas se arriscavam, a quantos sacrifícios e tensões cotidianas se

submeteriam, mas decidiram assumir o desafio e fixaram o olhar em Miami, México, Paris ou

Madri, onde começaram arduamente a reconstruir a vida numa idade em que, via de regra,

já costumam estar construídas. Aqueles de nós que por convicção, espírito de resistência,

necessidade de pertencimento ou simples teimosia, preguiça ou medo do desconhecido

optaram por ficar, mais que reconstruir alguma coisa, dedicaram-se a esperar pela chegada

de tempos melhores enquanto tentavam erguer escoras para evitar a derrocada (isso de

viver entre escoras, no meu caso, não foi uma metáfora, mas a mais cotidiana realidade do

meu pequeno apartamento de Lawton). Àquele ponto em que as bússolas da vida

enlouquecem e se perdem todas as expectativas foi aonde chegaram nossos sacrifícios,

obediências, duplicidades, crenças cegas, palavras de ordem esquecidas, ateísmos e

cinismos mais ou menos conscientes, mais ou menos induzidos, e, sobretudo, nossas

espezinhadas esperanças de futuro.

Apesar desse destino tribal em que incluo o meu, muitas vezes me interroguei se eu não

fora especialmente escolhido pela filha da puta da providência, se no fim não acabei

sendo uma espécie de cabra marcada com o desígnio de receber todas as patadas possíveis.

Porque me calharam as que me correspondiam geracional e historicamente e também as

que, com mesquinhez e má-fé, me deram para me afundar e, de quebra, me demonstrar que

nunca teria nem terei paz ou sossego. Por isso, naquele que foi talvez o melhor período

da minha vida adulta (quando iniciei meu relacionamento com Ana, me apaixonei pela

primeira vez de forma total e, graças a ela, recuperei o desejo e a coragem para me sentar

e escrever), o declive que significou a doença de minha mulher veio devastar qualquer

esperança. E, em 31 de dezembro de 1999, quando nos disseram que o dia da grande

mudança com que sonhara durante tanto tempo não mudaria nada, nem sequer o século

asqueroso em que tínhamos nascido, vi escapar pela janela do apartamento de Lawton o

pássaro azul da minha última ilusão. Um pássaro insignificante, mas que eu criara com

esmero e que os ventos das altas decisões me arrancavam das mãos. Porque nem esse



sonho inócuo a potestade me permitiu.

No fim dos anos 1990, a vida no país tinha começado a recuperar certa normalidade,

totalmente alterada durante os anos mais duros da crise. Mas, ao mesmo tempo que essa

nova normalidade regressava, tornava-se evidente que alguma coisa muito importante se

desfizera pelo caminho e que estávamos instalados num estranho ciclo da espiral, no qual

as regras do jogo tinham mudado. A partir daquele momento já não seria possível viver

com os poucos pesos dos salários oficiais. Os tempos da pobreza equitativa e generalizada

como conquista social tinham terminado e começava o que meu filho Paolo, com uma

noção da realidade que me ultrapassava, definiria como o “salve-se quem puder” (e que

ele, como muitos filhos da minha geração, aplicou à sua vida da única maneira que estava

ao seu alcance: saindo do país). Havia pessoas, como Dany, que lançando mão do cinismo e

do melhor espírito de sobrevivência tinham conseguido adaptar-se, mais ou menos, à nova

realidade. Meu amigo deixara o emprego na editora, enfiara num saco todos os seus

sonhos literários e agora ganhava muito mais dinheiro como motorista de táxi atrás do

volante do Pontiac modelo 1954 que herdara do pai. Além disso, na sua casa contavam

com o apetecível trabalho conseguido pela mulher numa empresa espanhola (onde lhe

pagavam alguns dólares por baixo da mesa e lhe davam alguns pacotes de comida duas

vezes por mês) e viviam com algum desafogo. Mas aqueles que não tinham onde agarrar-se

nem de onde roubar (Ana e eu, entre muitos outros) começaram a ver as coisas ainda mais

sombrias do que nos anos dos apagões infindáveis e dos cafés da manhã à base de tisanas

de folhas de laranjeira. Com Ana antecipadamente aposentada e minha já demonstrada

incapacidade para a vida prática, a corda que trazíamos ao pescoço não fazia mais do que

apertar, mantendo-nos sempre à beira da asfixia, de que nos salvavam os presentes que os

donos de cães e gatos me davam pelos meus serviços e os pesos adicionais que me

entregavam os criadores de porcos em pagamento das castrações, desparasitações e

outros trabalhos que muitas vezes cobrava ao preço ridículo de “pague o que quiser”. Mas

era evidente que estávamos mergulhados no fundo de uma atrofiada escala social na qual

inteligência, decência, conhecimento e capacidade de trabalho davam lugar à habilidade,

à proximidade do dólar, à posição política, a ser filho, sobrinho ou primo de Alguém, à

arte de resolver, inventar, medrar, fugir, fingir, roubar tudo que fosse passível de roubo.

E ao cinismo, à porra do cinismo.

Soube então que para muitos da minha geração não seria possível sair incólumes

daquele salto mortal sem rede. Éramos a geração dos crédulos, a dos que

romanticamente aceitaram e justificaram tudo com os olhos postos no futuro, a dos que

cortaram cana convencidos de que deviam cortá-la (sem cobrar, evidentemente, por

aquele trabalho infame); a dos que foram para uma guerra nos confins do mundo porque

assim o exigia o internacionalismo proletário, sem esperar outra recompensa que não

fosse a gratidão da Humanidade e da História; a geração que sofreu e resistiu aos embates

da intransigência sexual, religiosa, ideológica, cultural e até alcoólica apenas com um

gesto de cabeça e muitas vezes sem se encher de ressentimento ou do desespero que



conduz à fuga, esse desespero que abria agora os olhos dos mais jovens e os levava a optar

pela fuga mesmo antes de levarem o primeiro pontapé na bunda. Tínhamos crescido vendo

(era este o grau da nossa miopia) em cada soviético, búlgaro ou tchecoslovaco um amigo

sincero, como dizia Martí, um irmão proletário, e tínhamos vivido sob o lema, tantas vezes

repetido em cerimônias escolares, de que o futuro da humanidade pertencia por

completo ao socialismo (àquele socialismo que, quando muito, só nos parecera um pouco

feio, esteticamente, só esteticamente, grotesco e incapaz de criar, digamos, uma canção

com metade da beleza de “Rocket Man” ou com um terço de “Dedicated to the One I

Love”; meu amigo e congênere Mario Conde poria “Proud Mary” na lista, na versão do

Creedence). Atravessamos a vida alheios, da forma mais hermética, ao conhecimento das

traições que, tal como a da Espanha republicana ou da Polônia invadida, tinham sido

cometidas em nome daquele mesmo socialismo. Não ficáramos sabendo das repressões e dos

genocídios de povos, etnias, partidos políticos inteiros, das perseguições mortais a

inconformistas e religiosos, da fúria homicida dos campos de trabalho, do assassinato da

legalidade e da credulidade, antes, durante e depois dos processos de Moscou. Também

não fazíamos a menor ideia de quem tinha sido Trotski ou por que o tinham matado, ou

das infames combinações subterrâneas e até evidentes da União Soviética com o nazismo e

com o imperialismo, da violência conquistadora dos novos czares moscovitas, das invasões

e mutilações geográficas, humanas e culturais dos territórios adquiridos e da

prostituição dos ideais e das verdades, transformados em palavras de ordem vomitadas

por aquele socialismo modelar, patenteado e dirigido pela genialidade do Grande

Condutor do Proletariado Mundial, o camarada Stalin, remendado mais tarde por seus

herdeiros, defensores de uma rígida ortodoxia que usaram para condenar a menor

dissidência do cânone que suportava seus desmandos e megalomanias. Agora, com muito

custo, conseguíamos compreender como e por que toda aquela perfeição havia

desmoronado quando só tinham sido deslocados dois dos tijolos da fortaleza: um acesso

mínimo à informação e uma ligeira mas decisiva perda do medo (sempre o bendito medo,

sempre, sempre, sempre) que dera consistência àquela estrutura. Dois tijolos e veio-se

abaixo: o gigante tinha pés de barro e só se mantivera ereto graças ao terror e à

mentira… As profecias de Trotski acabaram por cumprir-se, e a fábula futurista e

imaginativa de Orwell, em 1984, acabou se transformando num romance descarnadamente

realista. E nós sem saber de nada… Ou será que não queríamos saber?

Terá sido por acaso ou escolhera intencionalmente aquela tenebrosa noite de 1996,

passados quase vinte anos? Naquela tarde, desatara-se uma tempestade de chuva e

trovões que parecia anunciar o Armagedon e, ao chegar a noite e o apagão, ainda caía

uma chuvinha fria e persistente. Por isso, quando bateram à porta, supus que fosse alguém

pedindo que eu visse um animal e, lamentando minha sorte, fui abrir com um dos

candeeiros de querosene na mão.

E lá estava ele. Apesar do tempo, da escuridão, de ter ficado completamente careca e

de ser a pessoa que menos esperava encontrar à porta da minha casa, só de vê-lo



reconheci o negro alto e magro e tive imediatamente uma forte certeza: durante todos

aqueles anos, o homem tinha estado a me observar das sombras.

Diante do meu silêncio, o negro deu-me boa-noite e perguntou se podíamos conversar.

Evidentemente, convidei-o a entrar. Ana estava no quarto com Tato, tentando ouvir a

novela na frequência modulada de nosso rádio de pilhas, e gritei-lhe que não se

preocupasse, que eu atendia o recém-chegado. Com minha falta de jeito habitual,

acrescida pela surpresa, avisei ao homem que tivesse cuidado com as bacias colocadas em

diversos pontos da casa para recolher a água da chuva que entrava pelo telhado e disse-

lhe que se sentasse numa das cadeiras de ferro. Depois de me instalar na outra, levantei-

me novamente e perguntei se desejava tomar um café.

– Não, obrigado. Mas se me desse um pouquinho de água…

Servi-lhe um copo. O negro voltou a agradecer, mas só bebeu dois goles e pousou o

copo na mesa. Apesar da penumbra, quebrada apenas pela chama do candeeiro, percebi que

naqueles minutos ele tinha observado o apartamento, como se precisasse garantir sua

fuga em alguma situação de perigo ou quisesse fazer uma ideia de quem eu era. Como o

negro estava mais magro, mais velho, sem um fio de cabelo na cabeça, à fraca luz do

candeeiro o rosto dele parecia o de uma caveira escura. Uma voz do Além, pensei.

– O companheiro López pediu-me que viesse visitá-lo – começou, como se tivesse muita

dificuldade em engatar. – E aqui estou.

Demorou um pouco para chegar, pensei, mas mantive-me calado. Se de alguma coisa

tinha certeza era de que aquele personagem, saído da bruma e do passado, só me diria o

que decidisse dizer, de modo que não valia a pena tentar forçar nenhuma conversa

específica.

– Recebeu o livro de Luis Mercader? No correio garantiram-me que, se não o

recebesse, devolveriam-no para mim.

– E como soube meu endereço?

– Você sabe que aqui se sabe tudo – disse, evasivo. E, sem mais preâmbulos, como se

repetisse um roteiro estudado durante muito tempo, explicou-me que, em 1976, trabalhava

como motorista de um chefe do exército. Um dia chamaram-no e disseram-lhe que, como o

seu superior ia ser enviado para a guerra de Angola e ele era um homem de toda a

confiança, militante do Partido, veterano da luta clandestina, o encarregariam de uma

missão especial: a de ser o motorista de Jaime López (e, de certa forma, protegê-lo), um

oficial do Exército Republicano espanhol que estava vivendo em Cuba e a quem os

médicos tinham proibido de dirigir. Também o avisaram de que, naquele trabalho, devia

manter a boca fechada, com todo mundo. E pediram-lhe que, se visse alguma coisa

estranha no ambiente que rodeava o homem, os informasse imediatamente, especificando

que, tratando-se daquele espanhol, qualquer coisa podia ser alguma coisa estranha…

Quando ele começou a trabalhar com López, já havia outros companheiros que se

encarregavam de cuidar dele, de levarem-no a uma clínica especial e até de conduzirem-

no de carro quando ia a algumas reuniões ou visitas muito específicas. Ao negro nunca

disseram quem era López e, evidentemente, ele não se atrevera a perguntar, embora

imaginasse desde o princípio que, com tanto mistério e gente à sua volta dedicada a

cuidar dele (e a vigiá-lo, pensou), ele não devia ser um López qualquer… Quase dois anos



depois, quando o homem já estava muito mal e apareceram em Cuba primeiro uns sobrinhos

e, pouco depois, o irmão, ele soube, finalmente, que Jaime López era Jaime Ramón

Mercader del Río. Como em sua vida nunca ouvira falar de Ramón Mercader, não sabia

quase nada a respeito de Trotski e não podia perguntar a ninguém nada que tivesse

relação com aquele homem, teve dificuldade em compreender muita coisa acerca do

mistério que o envolvia. Mas, quando ficou a par de quem era na realidade o oficial

espanhol, o que fizera e por que vivia em Cuba com outro nome, percebeu que estava

metido em coisas grandes demais para um simples motorista, por mais militante do Partido

e veterano do exército que fosse. E, se tinham lhe dito que precisava se calar, ele sabia

que o melhor era calar-se.

O negro alto e magro confirmou-me que Jaime Ramón López viera para Cuba em 1974.

Embora naquele momento o homem não o soubesse, teria mais tarde a certeza de que lhe

tinham aberto a jaula soviética e o deixado vir para a ilha socialista, berço de seus

antepassados, porque a morte já o marcara. Justamente quando finalizavam as

formalidades para a viagem, surgira-lhe de súbito a primeira crise de uma estranha doença.

Os médicos da mais seleta clínica de Moscou, onde eram atendidos os dirigentes do

Kremlin, diagnosticaram uma infecção pulmonar que tinha provocado um derrame. Ramón,

até esse momento senhor de uma saúde capaz de resistir a vinte anos de cadeia e a todos

os horrores que lá deve ter sofrido, ficou três meses internado. Depois, mesmo com um

diagnóstico favorável, sentiu que alguma coisa dentro de si saíra do lugar. Desde então,

apesar de melhoras ocasionais, o corpo nunca mais voltaria a responder da mesma maneira

e viveria até a morte com aquelas vertigens, febres intermitentes, dores de cabeça e de

garganta e uma dificuldade permanente para respirar. Mas desconhecia ainda que, na

realidade, tinha um câncer que acabaria por lhe corroer os ossos e o cérebro.

– Fizeram milhares de exames – disse o negro e, em sua voz, parecia haver vestígios de

pena – nem sei quantas análises, encefalogramas, radiografias, sem encontrar nada. Mas,

quando os oncologistas cubanos, por fim, o viram, diagnosticaram imediatamente um

câncer… Não acha estranho?

– Luis Mercader diz que Eitingon tinha a certeza de que em Moscou tinham lhe

envenenado o sangue com radioatividade. Com um relógio de ouro que lhe ofereceram

seus camaradas da KGB… Tálio ativado.

– Sim, por isso mesmo eu digo que é estranho.

– Mas eu não acredito – disse. – Se quisessem matá-lo, teriam feito isso e pronto.

Tempo e oportunidades não lhes faltaram.

– Sim, isso também é verdade – concordou, quase parecendo aliviado ao aceitar a

possibilidade. – Bom, os médicos descobriram o câncer no início de 1978, depois de ele ter

passado alguns meses de cama, pois as vertigens quase não lhe permitiam andar. Quando

começou aquela crise, ele dizia que tudo isso se devia à dor que lhe provocara o sacrifício

do cão, Dax, o macho, lembra-se?… Por causa desses enjoos não pôde se encontrar com

você, como tinha combinado. E passadas algumas semanas, quando já não sabia se voltaria

a sair à rua, começou a escrever aqueles papéis que te mandei há anos, até não conseguir

escrever mais, sem quase poder se mexer… O pobre, no fim, gritava como um louco com as

dores de cabeça e, cada vez que fazia um gesto, podia partir um osso. À base de morfina,



mantiveram-no vivo até outubro.

– Só de ouvi-lo me dói – comentei.

– Você não sabe nada sobre a dor… O pior foi que nunca perdeu a lucidez. Em agosto

estava tão mal que o irmão Luis veio a Cuba para estar ao seu lado quando morresse. Mas

Luis teve de regressar no fim de setembro porque estava vencendo o visto soviético que,

depois de muito lutar, permitia que voltasse à Espanha com a mulher. Duas semanas depois

de o irmão ter ido embora, Ramón recebeu uma carta dele: já estava em Barcelona… Eu o

ouvi dizer que ia morrer com a satisfação de saber que pelo menos alguém da família

conseguira voltar…

– Então, ele tinha pedido para vir a Cuba?

– Parece que sim. Também não é que tivesse muito o que escolher… Por um lado, os

soviéticos não queriam largá-lo e, por outro, não era fácil que alguém decidisse ficar com

ele. Claro, ninguém o queria… Julgo que vir para cá foi a única alternativa que

encontrou. Não sei como foi negociado tudo isso, mas a condição para que viesse era

ficar incógnito e caladinho. Apesar disso, alguns indivíduos reconheceram-no, mas a

maior parte das pessoas que estavam perto dele, quase todos os que cuidaram dele

quando adoeceu e até visitavam sua casa (os amigos dos filhos, os médicos) não sabiam

quem era na realidade o companheiro López. Eu fiquei a par devido à confiança que

chegamos a ter, porque estive com ele até o fim…

Nesse instante senti que um medo antigo e adormecido despertava em algum lugar da

minha memória e atrevi-me a perguntar-lhe:

– E você não informou seus chefes de que López se encontrava comigo? Eu não era uma

dessas coisas “estranhas”?

Essa foi a única vez em toda a noite que o negro sorriu.

– Não, não tive tempo de informar. Na primeira vez que se viram, creio que se

encontraram por acaso e não dei importância. Na segunda, depois de terem conversado,

ele pediu-me que não dissesse nada para que não o afugentassem dali e pudesse continuar

a falar contigo. Parece que gostou de você, não?

– Eu acho outra coisa, mas não importa… Nesse caso, a enfermeira…

– É minha irmã. Ela fez-me o favor… A coitada agora está muito mal, vai morrer a

qualquer momento… O problema é que López tinha me encarregado de lhe entregar

aqueles papéis, mas não me atrevi a vir… Embora eu não tenha feito nenhum relatório,

eles souberam que vocês se encontravam e imagino que o vigiassem um pouco e…

Em outra época essa notícia teria me paralisado, mas em 1996 pareceu-me folclórica,

cômica, pois há muito tempo eu tinha passado a fronteira do nada e atingido quase a

invisibilidade. Por isso estava mais interessado em saber o que pensou e sentiu aquele

personagem do que em tentar compreender o que significava sermos “um pouco” vigiados.

– E agora, por que você decidiu aparecer, depois de tantos anos?

O negro alto e magro olhou para mim e eu soube que tinha pisado em um terreno

minado. Pelo que pude ver na cara dele, percebi que estava decidindo se levantava e ia

embora da minha casa. Depois pensei nos motivos pelos quais, após tanto tempo, aquele

homem se atrevera a desobedecer a uma ordem de que talvez já ninguém se lembrasse para

cumprir a promessa de me visitar. Se calhar também estava morrendo, como a irmã, e já não



lhe interessava o que acontecesse. Ou talvez porque as coisas tinham mudado muito e

tivesse menos medo. Se duvidar, atrevera-se porque, depois de ler o livro de Luis,

compreendera que já não fazia mal contar-me algumas coisas, porque eu podia arranjar

aquele livro por outras vias… Ou decidira-se, simplesmente, por ter julgado seu dever

contar-me, depois de ter feito essa promessa a um homem moribundo. Ao que parece,

alguém, pelo menos uma vez, tinha feito alguma coisa normal nesta história…

– Acha que eu fui um covarde?

Tentei sorrir antes de responder.

– Não, claro que não. Quem se borrava de medo era eu. E isso porque nem tinha

certeza de que me vigiavam um pouco…

Mas minha resposta não o satisfez, porque insistiu no interrogatório:

– Por que acha que Luis esperou quase quinze anos para escrever o livro? Ele já vivia

na Espanha. De quem podia ter medo? – Interrogava-me sempre com o mesmo timbre de

voz, a mesma entonação, como se interpretasse um papel dramático fixado naquela

tessitura. – Por que será que Luis esperou até que a União Soviética, a KGB e tudo que

estivesse ligado a eles se esfumaçasse?

– Por medo – respondi, e fiz então o possível para ver seus olhos quando me calhou a

vez de perguntar: – E por que me enviou aquele livro pelo correio? Ninguém lhe pediu…

– Quando o li, achei que se alguém não podia deixar de lê-lo esse alguém era você.

Sobretudo pelo fim de Mercader, que você ainda não sabia. Mas também para que fizesse

uma ideia do que é o medo, até que ponto ele pode ser grande e longo…

– Você me diz tudo isso porque leu a carta de López, não é verdade? Nesse caso, diga-

me, por que termina daquele jeito?

O negro voltou a refletir. E decidiu que podia responder.

– Porque López, quero dizer, Mercader, não conseguiu escrever mais. Em abril, quando

lhe descobriram o câncer das amígdalas, mandaram-no fazer radioterapia, mas ele já

estava minado. Em junho ou julho estava tão fodido que fraturou um braço ao pegar um

copo d’água. Os ossos começaram a explodir. Já não conseguia escrever… por isso termina

assim, de repente.

– E você sabe se ele voltou a ver Caridad?

– Um dos que trabalhou com López desde o princípio contou-me que a mãe veio vê-lo

no fim de 1974 e acabou com o sossego dele e, de quebra, da mulher e dos filhos. Era uma

velha louca e insuportável, disse-me. Ela tinha amigos em Cuba, velhos comunistas que

conhecera aqui nos anos 1940 e depois na França, e até se passava por cubana… Essa deve

ter sido a última vez que se viram, porque no ano seguinte ela morreu em Paris, imagino

que desejosa por voltar a Barcelona, como todos os Mercader, porque Franco a venceu

no combate contra a morte por um mês e manteve-lhe fechadas as portas espanholas. Pela

mulher de López, soube que morreu sozinha e que os vizinhos descobriram seu cadáver

pelo cheiro…

Enquanto ouvia as histórias de abandono e morte que me contava aquele homem a

quem, apesar da decisão de vir me visitar, o medo ainda rondava, descobri que me acossava

novamente uma indisposição incômoda, um sentimento sub-reptício que se aproximava

demasiado da compaixão.



– O azar se encarniçou com eles. Foi como um castigo – disse.

O negro limitou-se a assentir, mas manteve-se em silêncio, observando as bacias e as

latas onde caía a água vinda das goteiras do teto.

– Esta casa vai cair na sua cabeça – acabou por dizer.

– Não quer mesmo um café? – Tornei a perguntar-lhe, porque me perdera na conversa,

embora soubesse que havia muitas lacunas por preencher e tivesse a certeza de que seria a

última vez que falaria com aquele personagem…

– Não, obrigado, não mesmo. Tenho de ir embora… vou ver se consigo pegar um ônibus.

– E por que sabe tanto sobre Mercader? Por que razão ele confiou tanto em você e

lhe entregou os papéis?

– Quando íamos passear com os cães, ele falava muito comigo. Às vezes penso que me

contava tudo aquilo para que depois eu contasse a alguém. Embora nunca tenha

confessado quem era ou o que tinha feito… isso tive de descobrir sozinho. A você

contou mais coisas que a mim…

– E a cadela, Ix? O que aconteceu a ela?

– Está vendo? Por coisas assim é que penso que ele confiava muito em mim. López

ofereceu-a para mim, porque a mulher não queria ficar com ela. Foi como uma herança que

me deixou, não foi?… Ix viveu comigo mais quatro anos…

– E Dax, como o sacrificaram?

O negro voltou a olhar para o teto do apartamento, escuro e agonizante, como se

receasse que sua queda fosse iminente.

– É verdade, acabaram todos feito merda, até Stalin – disse, como se naquela mesma

noite, em minha casa em ruínas e nas trevas, tivesse tido aquela revelação. Afastou os

olhos do teto e dirigiu-os para mim. – López sentia-se muito mal, mas um dia pediu-me que o

levasse com Dax a uma praia pequenina que fica para os lados de Bahía Honda. Ali nunca

há ninguém, mas como, além disso, tinha chovido e fazia um pouco de frio, não se via

vivalma nos arredores. López soltou-o, deixou-o correr um bocado, mas Dax cansou-se

rapidamente e pôs-se a tossir. Ele o acariciou durante muito tempo, falando com o bicho,

até passar a tosse e ele se deitar. Então, pediu-me a toalha e começou a secá-lo. Dax

adorava que lhe secassem a barriga. Passado algum tempo, ele pôs-lhe a toalha em cima da

cabeça e sacou uma pistola… López tinha a certeza de que o cão morrera da melhor

maneira: sem saber, quase sem ter tempo de sentir dor… Isso foi no fim de janeiro. Nunca

mais voltamos à praia… – O negro pôs-se de pé e nesse instante não me pareceu tão alto.

– Há quanto tempo está sem luz?

– Há umas cinco horas… Eu tento não contabilizar. Afinal…

Enquanto falávamos o homem remexia num dos bolsos.

– Caralho, quase esqueci.

Pegou um pedaço de pano, menor que um lenço, e abriu-o. Tirou qualquer coisa e

pousou-a na mesa. Mesmo na penumbra, pude reconhecer o robusto isqueiro de benzina de

Jaime López.

– É seu – disse, pigarreando. – Foi isso que lhe calhou de herança.



O fim do século e do milênio aproximavam-se quando, de pura velhice, Tato, o poodle de

Ana, morreu, e a osteoporose da minha mulher entrou na fase agressiva, com uma crise

permanente que a manteve praticamente inválida, com dores fortíssimas, durante três

meses. Ainda não imaginávamos a gravidade de seu estado e todos os meus amigos, dentro

e fora de Cuba, começaram a procurar o que parecia ser o único remédio para seu

sofrimento: vitaminas – cálcio com vitamina D e complexo B, sobretudo – e

reconstituintes ósseos, incluindo a pretensamente milagrosa cartilagem de tubarão e

aquelas pastilhas de Forsamax, de efeito tão forte que, depois de ingeri-las, o paciente

tinha de permanecer uma hora imóvel. E Ana melhorou, ao mesmo tempo que Truco, o

vira-latas abandonado e sarnento que eu tinha recolhido pouco depois da morte de

Tato, engordava, seu pelo crescia e ele se transformava no elemento mais vivo e feliz da

família.

A tão aguardada mudança de século e de milênio passou e o mundo, transformado num

lugar cada vez mais hostil, com mais guerras, bombas e fundamentalismos de todas as

espécies (como era de se esperar, depois de atravessar o século XX), acabou por se tornar

para mim um espaço alheio, repelente, com que fui cortando amarras, enquanto me

deixava levar à deriva pelo ceticismo, pela tristeza e pela certeza de que a solidão e o

desamparo mais absoluto espreitavam na esquina.

O que me provocava mais dor era ver como Ana, apesar das melhoras passageiras, ia se

apagando entre as quatro paredes úmidas e rachadas do pequeno apartamento escorado

de Lawton. Talvez por isso, primeiro como acompanhante do desespero da minha mulher

e, por fim, como praticante, me aproximei de uma igreja metodista e tratei de concentrar

minhas esperanças num Além onde talvez encontrasse o que o mundo me negara. Mas

minha capacidade de acreditar fora destruída para sempre e, embora lesse a Bíblia e

assistisse ao culto, quebrava constantemente as regras da rígida ortodoxia exigida por

aquela fé: demasiadas obrigações inapeláveis para uma única vida, demasiados desejos de

controlar os fiéis e suas ideias para uma religião livremente eleita. O controle, a porra

do controle. O que acabou por dificultar minha credulidade foi, no entanto, a exigência

de uma necessária humildade cristã proclamada do púlpito por hierarcas teatrais, de cuja

sinceridade comecei a duvidar quando soube da existência de carros, viagens ao exterior

e privilégios, adquiridos em troca do esquecimento do passado, da cumplicidade e do

silêncio. Se não fosse por Ana, teria mandado mais de uma vez todos aqueles pastores

tomarem no cu. Mas ela dizia-me sempre que Deus estava acima dos homens, pecadores por

definição, e eu calei a boca – como era habitual na minha vida. Agarrei-me então ao

essencial que aquele escape me oferecia e esforcei-me por acreditar naquilo que

interessava. E não consegui. Não me interessavam nem o Além, nem a salvação da minha

alma imortal. Também não me interessavam este mundo e as promessas manipuláveis de um

futuro melhor à custa de um presente pior. Teria preferido outras compensações.

Procurar medicamentos e um pouco de comida para a minha mulher, fumar cigarros com

uma intensidade suicida, cuidar de Truco depois de cada acidente ou briga de rua a que

era tão afeito, praticar sem fé uma religião tirânica, olhar com um distanciamento estoico

as fendas nas paredes e no teto em vias de desabar do nosso pequeno apartamento e

curar cães tão pobres e desgrenhados quanto seus donos transformaram-se nos limites



da minha vida de merda. Todas as noites, depois de deitar Ana – ela já não conseguia fazê-

lo sozinha –, sem vontade de ler e muito menos de escrever, adquiri o hábito de subir no

muro do vizinho e sentar-me, fizesse frio ou calor, na forquilha que formavam dois galhos

de sua mangueira. Ali, sob o olhar de Truco, que seguia do corredor cada um dos meus

movimentos, fumava alguns cigarros e dedicava-me a sentir a plenitude da minha derrota,

da minha velhice antecipada, do meu desencanto cósmico, a examinar a consciência quase

morta do ser lamentável em que tinha se transformado o mesmo homem que um dia fora

um rapaz repleto de ilusões e que parecia estar destinado a domar o destino e fazê-lo

ajoelhar-se aos seus pés. Que desastre.

Com aquele estado de espírito incorruptível, perguntava a mim mesmo, observando a

infinitude do universo: a quem caralho importará o que eu possa dizer num livro? Como é

possível que tenha me deixado convencer por Ana e, sobretudo, por mim mesmo e tentado

escrever este livro? Aonde fui buscar a ideia de que eu, Iván Cárdenas Maturell, queria

escrevê-lo e, quem sabe, até publicá-lo? Como fora possível que um dia, numa vida remota,

pretendesse e julgasse ser escritor? E a única resposta ao meu alcance era que aquela

história me perseguira porque ela própria precisava que alguém a escrevesse. E a grande

filha da puta escolhera a mim.
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Moscou, 1968

Então, os fariseus chamaram o cego pela segunda vez.

– Dize a verdade perante Deus, sabes que ele é um

pecador.

– Se é pecador ou não, não sei – disse o homem. – O

que sei é que eu era cego e agora posso ver.

João, 9, 24-25

Em Moscou também pode fazer um calor dos infernos, e a tarde de 23 de agosto de 1968

deve ter sido a mais quente daquela estação. Mas, graças a algumas medalhas, eles não

tiveram de mostrar nenhuma credencial para que as portas do decrépito Hotel Moscou

lhes fossem liberadas e recebessem o ar fresco dos ruidosos aparelhos de ar-

condicionado.

Durante os últimos anos, Ramón Pavlovitch tinha recorrido uma infinidade de vezes à

tática de colocar na lapela as poderosas medalhas de Herói da União Soviética e da

Ordem de Lenin, que eram capazes de escancarar sem violência quase todas as portas do

maior e mais fechado país do mundo. Na realidade, tinha sido Roquelia quem fizera aquela

fabulosa descoberta numa manhã do inverno de 1961, enquanto tiritava numa fila

interminável que serpenteava em direção à rua 25 de Outubro, diante das vitrines de uma

loja das galerias Gum. Amaldiçoando a própria sorte, o frio, as filas e os encontrões a que

tinha de resistir com estoicismo, Roquelia vira passar diante dos turbulentos aspirantes a

compradores o homem com as muletas e uma perna a menos que, sem pedir licença, entrou

na loja e embolsou seis rolos do cobiçado salame húngaro e doze latas da esquiva pasta

de caranguejo de Kamtchatka. A impunidade com que o aleijado passou diante das

combativas matronas russas que encabeçavam a fila, que se limitaram a encostar o rosto

na vitrine do estabelecimento para contar, angustiadas mas em voz baixa, o número de

salames que o homem ia enfiando no saco (aterrorizadas com a possibilidade de ouvirem o

grito mais temido pelos soviéticos: “Acabou-se, camaradas!”), comovera-a proletariamente.

Nem no México, nem em nenhum país capitalista, teria havido semelhante deferência para

com um inválido. Por isso, quando o homem deixou cair a última peça no saco (onde

também enfiara duas garrafas de vodka), Roquelia recorreu à mímica e ao seu russo

rudimentar e comentou com a mulher que a seguia na fila aquele gesto humanitário dos

soviéticos; e surpreendeu-se ao compreender ou, na realidade, ao julgar ter



compreendido que a mutilação do homem não tinha nada a ver com seu privilégio, que na

realidade este emanava da medalha pendurada no bolso de seu esfarrapado capote. O

aleijado era um Herói da URSS e, como tal, estava autorizado a passar à frente de todos

nas filas, mesmo que uma pessoa tivesse virado a noite na calçada para garantir o produto

desejado. Do que Roquelia tinha a certeza era que a condecoração do homem

(aproximara-se dele até quase à impertinência e à náusea, pelo fedor que o herói exalava)

era semelhante a uma das que o marido guardava numa gaveta de casa. Por isso, na noite

seguinte, quando assistiu com Ramón à festa organizada pela Casa de Espanha, Roquelia

indagou junto das velhas republicanas exiladas e teve certeza de que sua vida em Moscou

tinha mudado. A partir desse dia, sempre que saía à procura de algum produto deficitário

(a lista podia ser interminável) fazia-se acompanhar do marido, que pendurava no casaco

as prestigiosas medalhas, para obter ora guisados búlgaros e salames húngaros, ora papel

higiênico, laranjas ou bilhetes para o Bolshoi.

Na tarde do dia anterior, o telefone tocou enquanto Ramón Pavlovitch lia o

exemplar de L’Humanité que todas as manhãs comprava no quiosque situado na saída

norte do parque Gorki, no outro lado do dique Frunze. Roquelia, sempre relutante em

levantar o fone do gancho e falar em russo, gritara-lhe da cozinha que atendesse a

chamada. Ramón odiava que interrompessem seu ritual de leituras ou sua audição das

gravações de Bach, Beethoven e Falla, e aborreceu-se particularmente nessa tarde

porque estava mergulhado em um artigo em que se demonstrava como os revisionistas

tchecos tinham trabalhado astuciosamente por uma onerosa restauração capitalista, de

costas voltadas para a vontade dos operários e camponeses do país. O Exército

Vermelho, com sua oportuna entrada em Praga, pedida pela direção do Partido

Comunista da Thecoslováquia, só pretendia garantir a continuidade da opção socialista

eleita pelas grandes massas daquela nação e, ao mesmo tempo, cumprir um dos acordos do

Pacto de Varsóvia, esclarecia a nota.

Ramón Pavlovitch tirou os grossos óculos de tartaruga e ainda teve tempo de dizer a

si mesmo que aquele artigo demonstrava que nada tinha mudado, nem sequer a retórica.

Levantou-se com dificuldade. Por mais que Roquelia insistisse que devia comer vegetais,

ele não perdia peso e, com os anos, tornara-se um homem lento e arquejante. Levantou os

pés para passar por cima de Ix e Dax, os dois filhotes de galgo russo que, apesar da

juventude, tinham se tornado preguiçosos com o calor do verão. Ramón tinha quase

certeza de que a chamada era para o seu filho Arturo, que, com a adolescência, se

apossara do telefone. Ao décimo toque, conseguiu levantar o pesado fone.

– Da? – Disse em russo, quase aborrecido.

– Merde! Já sabe falar russo? – A voz, irônica, em francês, foi uma flecha que

atravessou o coração das lembranças de Ramón Pavlovitch.

– É você? – Perguntou, também em francês, sentindo o peito e as têmporas palpitarem.

– Vinte e oito anos sem nos vermos, hein, rapaz? Bom, já não é mais um rapaz.

– Está em Moscou?

– Sim, e gostaria de vê-lo. Faz uns três anos que penso se devo ou não lhe telefonar e

hoje me decidi. Podemos nos ver?

– Claro – disse Ramón Pavlovitch, depois de refletir uns instantes, mas tentando



fazer com que sua voz soasse convincente. Queria vê-lo, evidentemente, embora por

milhares de razões duvidasse que fosse conveniente. Para começar, presumia que a

conversa estava sendo ouvida e que aquele encontro seria monitorado pelos agentes da

segurança, mas mesmo assim resolveu que valia a pena correr o risco.

– Amanhã, às quatro, diante da cervejaria da estação de Leningrado. Lembra-se? Leve

dinheiro, que agora pagamos do próprio bolso. E o meu não anda muito saudável.

– Como tem passado? – Atreveu-se a perguntar Ramón Pavlovitch.

– Como um filho da puta – disse o outro em espanhol, repetindo antes de desligar: –

Como um filho da puta. Vejo você amanhã.

Assim que desligou, Ramón Pavlovitch ouviu novamente o grito. Durante todos

aqueles anos o grito de dor, surpresa e raiva perseguira-o, e embora nos últimos tempos

sua presença insistente tivesse se espaçado, estivera sempre ali, no seu cérebro, como uma

veia latente disposta a acordar, algumas vezes alterada por qualquer reminiscência do

passado, outras sem um motivo discernível, como uma mola que ele não tivesse capacidade

nem possibilidade de dominar.

Desde que chegara a Moscou, há oito anos, desejava encontrar aquele homem (como

caralho se chamaria agora? como se chamava antes de se transformar num perpétuo

mascarado?) e só receava que a morte, de um ou de outro, pudesse impedir a necessária

conversa que o aproximaria das verdades nunca conhecidas e que tanto influenciaram o

rumo de sua vida. E agora, quando já pensava que isso nunca aconteceria, o encontro

parecia finalmente prestes a concretizar-se e, como de costume, a iniciativa partira de seu

antigo e sempre esquivo mentor.

– Quem era? – Perguntou Roquelia quando saiu da cozinha, secando as mãos no

avental. – O que foi, Ramón? Está pálido…

Ele recolocou os óculos, tirou um cigarro do maço pousado na mesa junto da

poltrona de leitura e acendeu-o.

– Era ele – acabou por dizer.

Com o cigarro na mão, Ramón foi até a minúscula varanda de onde gozava de uma vista

privilegiada do rio e do parque arborizado, na outra margem. Da altura de seu

apartamento, se olhasse para o Sul, via os edifícios da universidade e a igreja de São

Nicolau; para o Norte, avistava a ponte Krimski, que costumava atravessar em direção ao

parque Gorki, e, mais ao longe, podia entrever as torres e os palácios mais altos do

Kremlin. Ix e Dax seguiram-no e, sentados nas patas traseiras, dedicaram-se a ofegar e a

observar os minúsculos transeuntes que percorriam a calçada do dique. Ramón percebeu

que uma sensação de medo já perdida regressava e lhe oprimia o peito. Quase

mecanicamente, observou a mão direita onde, a alguns centímetros da ferida recebida nos

primeiros dias da guerra, tinha a cicatriz indelével em forma de meia-lua. Não gostava de

olhar para aqueles quatro traços marcados na pele, porque preferia não recordar; mas a

memória era como tudo na sua vida desde aquela madrugada distante em que dissera que

sim: ela também agia com uma independência insolente perante a reduzida vontade de seu

dono.

Primeiro tinha ouvido o grito e, quando abriu os olhos, viu que o ferido, com os

óculos tortos no nariz, conseguia atirar-se à sua mão armada e se agarrava a ela para lhe



cravar os dentes, obrigando-o a largar a picareta manchada de sangue e de massa

encefálica. O que se passou nos minutos seguintes transformou-se numa amálgama de

imagens onde se confundiam algumas lembranças muito vivas com os relatos que foi

ouvindo ou lendo ao longo de todos aqueles anos. Garantiam que, talvez paralisado

pelo grito e pela reação inesperada do ferido, ele nem sequer tentara sair do escritório,

e diziam que, enquanto os guarda-costas lhe batiam com as mãos e a coronha dos

revólveres, ele gritara em inglês: “Eles têm a minha mãe. Eles vão matar a minha mãe”. De

que recanto da mente saíram aquelas palavras imprevistas? Recordava-se, no entanto, de

ter lembrado de cobrir a cabeça para protegê-la das pancadas e de ter começado a

chorar ao pensar que falhara. Não podia acreditar que o velho tivesse resistido à

pancada e se atirado a ele com aquela força desesperada. Então pediu aos gritos que o

matassem. Desejava-o e merecia-o. Tinha falhado, pensava.

Ramón ainda podia sentir no peito uma réplica da opressão que lhe cortara a

respiração quando, juntamente com a confirmação da morte do condenado, ouviu o

policial encarregado do interrogatório garantir-lhe que a sua vítima, já ferida de morte,

tinha salvado sua vida ao exigir que seus guarda-costas parassem de bater-lhe, porque era

preciso obrigá-lo a falar. Aquela informação deu sentido ao que acontecera naquela

tarde e, de forma estranha, alimentou o grito de dor e de horror preso aos seus

tímpanos. A partir de então pôde evocar com maior nitidez o alívio surpreendente que

sentira ao deixar de receber as coronhadas na cabeça, e conseguiu recordar também o

olhar de asco que em certa altura lhe dirigira Natália Sedova e o instante em que Azteca

entrara no escritório e se aproximara do ferido, estendido no chão com uma almofada

debaixo da cabeça. Ramón tinha a certeza de tê-lo visto acariciar o cão e de ouvi-lo

dizer para não deixarem Sieva entrar.

Na realidade, Ramón só recuperou completamente a consciência quando, já ao

escurecer, levaram-no algemado da casa. Antes de entrar na ambulância que o levaria ao

hospital da Cruz Verde, olhou para a esquerda e, através do sangue e do inchaço que lhe

fechavam o olho direito, pôde verificar que, para além dos carros de polícia amontoados

na avenida Viena, o Chrysler verde-escuro desaparecera. Já na ambulância, dissera ao

chefe da escolta que ficasse com a carta guardada no bolso de seu paletó de verão. A dor

que sentia na mão, onde tinha sido mordido, na cabeça e no rosto machucados não

impediu que, enquanto o policial abria a carta, uma agradável onda de relaxamento o

envolvesse, nem que uma única ideia, clara e precisa, se apoderasse de seu espírito: meu

nome é Jacques Mornard, eu sou Jacques Mornard.

Tom o avisara. Aquela carta seria seu único escudo e, acontecesse o que acontecesse,

devia entrincheirar-se atrás dela com unhas e dentes. E foi o que fez durante os vinte

anos que passou no inferno terrestre representado pelas três cadeias mexicanas de sua

condenação. Os tempos mais penosos foram, sem dúvida, os meses intensos em que o

retiveram nas celas blindadas da Sexta Delegação, submetido a interrogatórios

intermináveis, surras periódicas, bofetadas constantes e pontapés cotidianos; a

acareações com Sylvia, que sempre incluíam os cuspes no rosto que lhe atirava a mulher; a

confrontações com os guarda-costas do renegado e até com vários dos participantes do

assalto massivo dirigido por Siqueiros (embora “dirigido por” seja apenas uma forma de



dizer), que, como era de se esperar, não conseguiram reconhecê-lo e menos ainda

relacioná-lo com o desaparecido judeu francês. Depois se sucederam as entrevistas com

funcionários públicos belgas, que demonstraram a falsidade da presumível origem familiar

e nacional de Jacques Mornard, e os incisivos exames psicológicos, que beiravam a tortura

e exigiram toda sua resistência física, sua inteligência e o uso do arsenal recebido em

Malakhovka para conseguir manter erguido seu escudo. Particularmente difícil foi o

processo de reconstituição do ataque, quando o obrigaram a reproduzir, com um jornal

enrolado na mão, o modo como golpeara o condenado. Atrás da escrivaninha de mogno,

com o jornal levantado, teve finalmente a certeza de que a picareta errara por

centímetros o ponto escolhido porque o renegado, com as folhas do artigo na mão,

voltara-se para ele. Isso significava que tivera tempo de ver a ponta mortífera descendo

e partindo seu crânio. Aquela percepção, que esclarecia por que os médicos-legistas

determinaram que a vítima recebera a pancada de frente e a circunstância inexplicável de

o velho ter conseguido levantar-se, lutar com ele e até mesmo aguentar mais 24 horas, foi

tão brutal que desmaiou.

Também recordava como muito difícil o momento em que o juiz de instrução lhe falara

das evidências de que o seu verdadeiro nome era Ramón Mercader del Río, catalão de

nascimento, pois alguns refugiados espanhóis tinham reconhecido sua fotografia nos

jornais, e até colocara em sua frente uma fotografia, tirada em Barcelona, onde ele

aparecia vestido de militar. A existência dessa prova representou mais interrogatórios e

torturas, com o objetivo de lhe arrancarem a confissão que todos desejavam escutar. O

chefe da polícia secreta, Sánchez Salazar, parecia ter assumido como uma questão pessoal

a necessidade de ouvir de seus lábios tal confissão e repetiu-lhe centenas, milhares de

vezes as mesmas perguntas (que cérebro armou seu braço? quem foram os cúmplices de seu

crime? quem o mandou para cá, quem o auxiliou, quem lhe proporcionou os meios

econômicos para preparar o atentado? qual é seu verdadeiro nome?). As respostas dele a

todas as perguntas, ao longo dos anos e das várias conjunturas, limitaram-se sempre à

carta: ninguém o armara, não tinha cúmplices, viajara com o dinheiro disponibilizado por

um membro da IV Internacional cujo nome tinha esquecido, seu único contato no México

fora um tal Bartolo, não se lembrava se Pérez ou París, chamava-se Jacques Mornard

Vandendreschs, tinha nascido em Teerã, durante uma missão dos pais, diplomatas belgas,

com quem vivera mais tarde em Bruxelas, não sabia nada acerca de nenhum Mercader del

Río e, embora fossem muitos parecidos, ele não podia ser o homem da fotografia.

Sua capacidade de resistir em silêncio e de manter, até mesmo com altivez, o que todos

sabiam ser mentira devolvera-lhe a força e as convicções abaladas nos dias anteriores à

sua ação. Em seu íntimo foi nascendo um sentimento de superioridade e a convicção de

que não o vergariam. Mais de uma vez lembrou de Andreu Nin e da rasteira que tinha

passado em seus captores por não ter admitido as culpas que pretendiam atribuir-lhe.

Ramón sabia que, se lhe chegasse a proteção prometida e nenhum daqueles guardas

corruptos ou dos presos com que conviveria no futuro recebesse ordem para eliminá-lo,

ele conseguiria resistir o tempo que fosse necessário, nas condições e com as pressões que

lhe impusessem, porque sabia que sua vida dependia unicamente dessa resistência. E, pelo

menos inicialmente, Kotov parecia cumprir o prometido, embora só tenha tido essa



certeza ao fim de sete meses de isolamento e acossamento, quando lhe permitiram receber

finalmente a visita de seu advogado, Octavio Medellín Ostos, contratado na própria

manhã do dia 21 de agosto por uma senhora chamada Eustasia Pérez. Essa senhora, que o

advogado não voltara a ver, entregara-lhe uma grande soma de dinheiro para que

efetuasse os trâmites necessários até que ela ou um procurador seu entrassem em contato

com ele. Ramón compreendeu então que contava com a vantagem de não estar só, e,

quando Medellín Ostos lhe pediu que contasse a verdade para poder ajudá-lo, ele

repetiu novamente, palavra por palavra, o conteúdo da carta entregue à polícia.

– Pretende que eu acredite nisso, senhor Mornard? – Perguntara-lhe o advogado,

olhando-o nos olhos.

– Pretendo apenas que me defenda, doutor. Da melhor maneira possível.

– Já está provado que tudo o que você me disse é pura mentira. Você não é belga,

Jacques Mornard não existe, você nunca foi trotskista nem sequer planejou o assassinato

uma semana antes. Assim fica muito difícil…

– E o que posso fazer se, apesar do que todos querem acreditar e dizer, essa é a única

verdade?

– Começamos mal – queixou-se o outro. – Vamos por partes: o governo do México vai

insistir até fazê-lo confessar, porque seu crime provocou um escândalo internacional.

Durante semanas, as pessoas aqui até se esqueceram da guerra. Já lhe contaram que as

exéquias de Trotski concentraram a maior multidão deste país pela morte de um

estrangeiro? Eles sabem que sua identidade é falsa e que compreende o espanhol como se

fosse sua primeira língua. Demonstraram tudo isso concedendo-lhe a honra de lhe

fazerem o primeiro encefalograma efetuado no México. Provaram que a história de suas

reuniões com Trotski para preparar atentados na União Soviética é um embuste, porque o

livro de visitas da casa confirma que não passou mais de duas horas com ele, sendo que a

maior parte do tempo diante de outras pessoas. Todo mundo sabe que seu amigo Bartolo

París não passa de um fantasma e que a carta que você entregou às autoridades e repetiu

para mim agora é uma fraude. Quem quer que a tenha escrito é um cínico com enorme

desprezo pela inteligência, porque sabia que essas mentiras iam ser descobertas em dez

minutos. Com tudo isso contra você e com o governo decidido a arrancar-lhe a verdade,

como pretende que o defenda se sei que é um impostor?

– O senhor é que é o advogado, não eu. Matei-o por causa do que digo na carta. Isso é

tudo o que posso dizer. E preciso que me faça um favor: compre-me óculos de grau, porque

não estou enxergando nada ultimamente – disse-lhe, disposto a enfrentar todas as

consequências.

Ramón sobressaltou-se quando Roquelia chegou à varanda com um copo de água e uma

xícara de café numa colorida bandeja do Uzbequistão.

– O que esse homem quer de você agora? – Perguntou ela, enquanto Ramón Pavlovitch

bebia a água.

– Conversar, Roque, só conversar – disse, devolvendo o copo e pegando a xícara.

– E você precisa chafurdar no passado? Não é melhor viver o presente?

– Você não entende, Roque. Foram 28 anos de silêncio… Tenho de saber…

– Ramón, olhe que as coisas não estão boas. Isso da Tchecoslováquia… Acha que algum



dia vão deixar você sair daqui?

– Esqueça isso, por favor. Você sabe que não, que nunca vão me deixar sair. Além disso,

não tenho para onde ir, porra…

Bebeu o primeiro gole de café e olhou para a mulher. Nem sequer Roquelia, após

quinze anos de relacionamento, podia fazer ideia do que significava para ele aquele

encontro com seu antigo mentor. Decidira desde o princípio, mesmo quando estava

convencido de que Roquelia tinha sido enviada por seus chefes distantes, manter a

mulher à margem dos pormenores mais profundos de sua relação com o mundo das trevas,

porque, no meio dos ímpios de sempre, não saber é a melhor maneira de estar protegido.

Mantivera a mesma atitude com o irmão Luis, desde que se reencontraram em Moscou e

que este lhe confiara, muito secretamente, o seu desejo de um dia voltar para a Espanha.

– Mas não se preocupe. A mim já não podem fazer nada. Já me fizeram tudo – disse,

terminando o café.

– Sempre podem fazer mais. E agora temos filhos…

– Não vai acontecer nada. Se não falar… Vou passear com os cachorros.

Com um cigarro numa mão e as correias na outra, entrou no elevador com os galgos e

apertou o botão do térreo. Aquele edifício do dique Frunze, para onde se mudara apenas

dois anos antes, era habitado por dirigentes locais do partido, empresários e alguns

refugiados estrangeiros de alto nível, e dispunha de privilégios como elevador, interfone

no térreo (operado diligentemente pelo miliciano colocado de guarda na portaria), piso

de granito, banheiro em todos os apartamentos, uma máquina de lavar e, sobretudo, uma

localização magnífica, na margem do rio Moscou, diante do parque Gorki e a quinze

minutos a pé do centro. Arturo e Laura, seus filhos, eram os que mais desfrutavam do

parque, onde patinavam no gelo no inverno e praticavam esportes no verão. Ix e Dax

também aproveitavam o parque pela manhã, mas à tarde o percurso limitava-se à calçada

arborizada, paralela à marginal, onde o dono os ensinara a saltar e correr sem se

aproximarem da rua.

Ramón soltou os cães e aproveitou um banco desocupado, à sombra de umas árvores

chamadas lilases, ainda repletas de cachos de flores azuladas. Gostava de ver os galgos

correndo, de observar como a pelagem castanha se movia enquanto as patas compridas

pareciam apenas roçar a grama com aquele trote de suprema elegância. Desde a morte

absurda e cruel de Churro, o cãozinho peludo que se metera na trincheira da serra de

Guadarrama, não voltara a ter oportunidade de alimentar e de cuidar de um cachorro.

Nos primeiros anos em Moscou, antes da adoção de Arturo e Laura, quis ter um cão, mas a

chegada das crianças, tão desejadas pela estéril Roquelia, obrigara-o a adiar seu desejo,

porque não se pode dizer que o espaço abundasse no prédio khruschoviano do bairro de

Sokol onde nessa altura viviam. No entanto, quando seu irmão Luis, cumprindo talvez uma

ordem misteriosa e indiscutível, apareceu em seu apartamento de Frunze com os dois

pequenos borzóis, Ramón soube que os cães eram um prêmio e, ao mesmo tempo, um castigo

que tinha de assumir, como mais um peso daquele passado impossível de apagar – disposto

agora a regressar pela mão do homem que, com paciência e má-fé, moldara seu destino.

Ramón lembrou-se de que, quando fora proferida a sentença de vinte anos de cadeia,

a condenação máxima contemplada pelo código penal mexicano, e o transferiram para a



tétrica prisão de Lecumberri (justamente apelidada de “o Palácio Negro”), a segurança

que o mantivera firme até esse momento vacilou: nos corredores daquela cadeia circular,

superlotada de assassinos de toda espécie e com todas as habilidades para matar, sua vida

entrava num túnel asfixiante. Somente se a promessa de Kotov continuasse de pé e o

silêncio que mantivera durante aqueles quase dois anos tivesse algum valor sua vida ainda

tinha uma chance. Caso contrário, seria um náufrago num lugar onde o pescoço de um

homem era avaliado em meia dúzia de pesos. O medo de morrer, que quase não tinha

figurado entre suas fraquezas, tornou-se presente desde então, acompanhando-o e

mantendo-se à espreita pelas mais diversas razões. Ramón sabia que morto era menos

comprometedor para os cérebros que, como dizia o militar Sánchez Salazar, tinham

armado seu braço. O pior, no entanto, era pensar que protegê-lo ou preparar-lhe uma

fuga já não devia fazer parte das prioridades daqueles mesmos cérebros, menos ainda do

de Kotov, envolvido certamente em outras missões mais importantes que proteger um

soldado capturado pelo inimigo e considerado uma baixa sofrida em combate. Era com

essa dolorosa certeza que enfrentava cada novo dia, e mais de uma vez abriria os olhos,

com as pupilas fixas no teto opressivo de sua cela, fazendo suas as palavras que ouvira sua

vítima dizer: deram-me outro dia de graça, será o último? A partir daí, a sensação de que

seu destino e o do homem que o mandaram matar acabaram se confundido graças a uma

confluência macabra que o perseguiu sem descanso, tal como o grito implacável que

retumbava em seus ouvidos ou a cicatriz em forma de meia-lua que, há exatamente 28 anos e

2 dias, trazia na mão direita.

A cervejaria da estação de Leningrado não tinha mudado muito nos últimos trinta anos.

Talvez o vapor produzido pelo suor, aumentado pelo calor de agosto, estivesse nessa

tarde num primeiro plano olfativo, mas continuava a ser escoltado pelo fedor de peixe,

levedura e urina antiga dos bêbados que disputavam uma caneca de cerveja para

complementá-la com um choro de vodka. O chão continuava ensebado e o rosto dos

fregueses, com o nariz atravessado por veias roxas e os olhos degradados por trás de um

véu hepático, era como uma fotografia imune à passagem do tempo, que, na realidade, não

decorria. Quando muito, retrocedia, como se receasse o futuro tantas vezes prometido,

tal como aqueles homens (um dia aspirantes a homens novos) fugiam da sobriedade e das

evidências que esta costumava revelar. Só a figura de um coxo (outrora chamado Leonid

Alexandrovitch, ou Kotov, ou Tom, ou Andrew Roberts, ou Grigoriev) e a de outro que

ultrapassava os cem quilos e nunca mais voltara a chamar-se Ramón Mercader

testemunhavam que já não se banhavam no mesmo rio.

– Está gordinho, rapaz! – Disse o primeiro, lançando-se num abraço que Ramón soube

que acabaria com um beijo repugnante, do qual conseguiu se safar.

– E você, um velho careca! – Contra-atacou ele, abrindo a brecha que permitiu ao

outro apanhá-lo num novo abraço imobilizador e o impediu de evitar a investida do beijo

russo.

– O tempo e as mágoas – disse o soviético, agora em espanhol.



– Vamos embora daqui, isto é uma pocilga de merda.

– Estou vendo que ficou fino. O que lhe parece o nosso proletariado? Continua

precisando de sabão, não é verdade? Mas olha como está vestido! Essa roupa é

estrangeira, não é? Cheira a Ocidente e a decadência…

– Minha mulher traz do México…

– E será que ela teria alguma para me vender? – Perguntou, rindo-se gutural e

sonoramente.

– Eles também sabem que Roquelia traz roupa para vender?

– Eles sempre sabem tudo, rapaz. Sempre e tudo.

Saíram para a rua, e Ramón não pensou duas vezes: colocou as medalhas na lapela do

casaco e puderam tomar o primeiro táxi na barulhenta fila da estação. Pediu ao taxista

que os deixasse em Okhotni Riad, em frente ao Hotel Moscou.

– Por que quer se meter aqui? Esse hotel está cheio de microfones – disse o soviético,

já em francês, quando avistaram a fachada do edifício que a passagem dos anos tornara

ainda mais incongruente e opaco.

– Encarregue-se de evitá-los – disse Ramón, sorrindo. – Espere, como diabos se chama

agora?

O antigo Kotov voltou a soltar seu riso gutural dos velhos tempos.

– Nomina odiosa sunt. Lembra? O que acha de agora eu me chamar Lionia, Leonid

Eitingon?

– Não foi julgado com esse nome… Não era Naum Isaakovich? Vai me dizer da porra de

uma vez qual é o verdadeiro?

– São todos tão verdadeiros quanto Ramón Pavlovitch López. Até o nome você me

deve, Ramón…

O Hotel Moscou era o símbolo de um passado ainda vivo, tal como os dois homens que,

graças às altas insígnias, entraram no bar refrigerado que os libertava do excessivo calor

moscovita. Leonid deteve Ramón e farejou o ambiente. Indicou uma mesa e, com o seu

coxear mais acentuado, tomou a dianteira.

– Já temos até naves espaciais, mas os microfones da KGB e as lâminas de barbear que

nos vendem são do paleolítico… Olha, há uma coisa que, com certeza, ninguém te contou

– disse Lionia, sorrindo. – Muitas paredes deste hotel são duplas, sabia? São duas paredes

entre as quais cabe um homem. Construíram-no assim para ouvir o que certos hóspedes

diziam em alguns quartos. Que tal?

Ramón pediu uma jarra de suco de laranja, uma garrafa de vodka gelada, um prato de

morangos e fatias de um embutido polaco que só se vendia nas lojas para diplomatas e

técnicos estrangeiros.

– E traga também caviar e pão branco – exigiu Eitingon ao estupefato empregado.

– Por que me telefonou? Pensava que já não queria falar comigo.

– Você sabe que eu saí da cadeia há três anos, não? – Perguntou Eitingon, e Ramón

assentiu. – Quando me soltaram, disseram-me que não o procurasse, e não preciso explicar

a você o que significa para nós a palavra obediência. Mas há algum tempo perguntei a um

amigo que ainda trabalha na organização se alguém se importaria muito que nos víssemos e

conversássemos sobre os velhos tempos… Há uma semana, quando libertaram Sudoplatov,



esse amigo me telefonou e disse que não, que não tinha muita importância se eu o visse…

desde que mais tarde lhes contasse algumas coisas.

– E vai lhes contar alguma coisa?

– Acha que vou ajudá-los depois do que nos fizeram? Você sabia que mantiveram

Sudoplatov preso durante quinze anos? – Perguntou, acrescentando em castelhano: –

Que se fodam as superputas das mães deles… Depois vejo o que invento. É muito ruim usar

“superputas” para dizer que são muitas e muito putas?

Quando Ramón chegou a Moscou, em maio de 1960, o oficial da KGB que tomou conta

dele durante os primeiros meses teve a deferência de informá-lo que seu antigo mentor

lhe mandava os cumprimentos de boas-vindas da cadeia a que fora confinado, cumprindo

uma pena de doze anos pelo crime de participação numa conspiração contra o governo.

Mas antes, através de várias cartas que Caridad lhe fizera chegar pelo advogado

Eduardo Ceniceros (que começara a defender Ramón depois da morte de Medellín

Ostos), o preso de Lecumberri tivera algumas notícias acerca do estranho destino de seu

mentor. Embora as mensagens fossem intencionalmente confusas, incompreensíveis para

quem não estivesse previamente informado, Ramón conseguiu decifrar que, quando o seu

mentor regressou à União Soviética, depois de cumprir a missão mais importante da sua

vida, tinham-no promovido a general e atribuído a primeira das suas ordens de Herói da

União Soviética, entregue pessoalmente pelo camarada Stalin. Mister K, ou o Coxo (como

o trataria Caridad naquelas cartas), continuou a trabalhar com Sudoplatov na

denominada Direção de Estrangeiros do serviço secreto, preparando os agentes

encarregados de se infiltrar para sabotarem a retaguarda alemã. Por esse trabalho (que

coisas teria feito?, interrogou-se Ramón, embora pudesse adivinhar a resposta) voltaria a

ser condecorado como Herói da União Soviética e promovido a general de brigada. Mas

a transferência de Beria, em 1946, dos serviços de espionagem para a direção das

Investigações e Desenvolvimento da Indústria Nuclear, transformada na maior obsessão

de Stalin, que se preparava para a guerra nuclear, deixou mister K no vácuo,

imediatamente afastado do serviço pelo novo diretor dos órgãos de espionagem e

sabotagem da Guerra Fria. De acordo com outras cartas de Caridad, nessa época já

radicada em Paris, decorria tudo com aparente normalidade na vida do agente até ser

preso, em 1951, por ordem de Stalin, juntamente com a sua irmã Sofia, médica, ambos

arrastados pela razzia de médicos, cientistas e altos oficiais (encabeçados pelo próprio

ministro da Segurança do Estado, Abakumov), todos de origem judaica. Dessa vez

acusavam-nos de nada mais, nada menos que tentar envenenar Stalin, Khruschov e

Malenkov para ascenderem ao poder. O caso tinha saído nos jornais, e Jacques Mornard

pôde ler em Lecumberri diários franceses, ingleses e mexicanos que davam pormenores da

chamada “conspiração dos médicos judeus”, descoberta pelos serviços secretos

moscovitas, que tinham impedido o assassinato do camarada Stalin e de grandes massas de

soviéticos. O tom daquelas acusações, temperado com os mesmos condimentos dos

processos dos anos 1930, despertou o medo que Ramón tinha conseguido esconjurar

depois de mais de dez anos de uma permanência relativamente aprazível na cadeia. Para

ele, a história daquela tétrica conspiração só podia ter uma leitura: atrás de um real ou

presumível complô, escondia-se a preparação de uma ofensiva antissemita e a eliminação de



homens conhecedores dos segredos incômodos do passado. E justamente o seu mentor,

que além disso era judeu, conhecia um dos segredos mais comprometedores. Se matassem

Kotov, quanto tempo de vida lhe restaria? A amabilidade comprada dos funcionários

prisionais continuaria a ser financiada por Moscou? O preso viveu dois anos naquela

aflição, esperando diariamente receber a notícia da execução do general Naum

Isaakovich Eitingon, como era chamado nos comunicados oficiais publicados na imprensa.

Até que, em março de 1953, lhe chegou à cadeia a notícia da morte de Stalin.

Naquela época, começou a ser Roquelia a levar as mensagens enviadas por Caridad de

Paris. Numa das primeiras, a mãe contava-lhe que mister K e todos os presumíveis autores

da conspiração, presos desde 1951, tinham sido libertados por Beria. Ramón voltou a

respirar, aliviado. Mas não por muito tempo. Quando a nova equipe dirigente soviética,

encabeçada por Khruschov, derrubou e executou Beria, Eitingon foi apanhado na rusga,

acusado agora de se coligar com seu antigo chefe para perpetrar um golpe de Estado, e

foi condenado a doze anos de cadeia. Caridad garantia-lhe numa carta que era assim que

se expressava a gratidão soviética e o advertia para nunca se descuidar, porque aquela

gratidão poderia atravessar o Atlântico.

– O que fez da vida desde que o libertaram? – Perguntou Ramón, servindo-se do suco

enquanto Leonid bebia a primeira golada de vodka.

– Insinuaram-me que Khruschov tinha cometido um excesso comigo e com outros

velhos soldados de Beria. Devolveram-me a minha pensão (mas não as medalhas),

arranjaram-me um trabalho como tradutor e deram-me um apartamento em Golianova. Já

imagina, uma casca de ovo sem banheiro privativo. Esses edifícios não são feitos com

cimento, e sim com ódio… Nunca ouviu a canção dos taxistas?, perguntou, sorriu e

imediatamente se pôs a cantar em russo: “Levo-te até a tundra,/ levo-te até a Sibéria./

Levo-te aonde quiseres,/ mas não me peças que te leve/ a Golianova…”.

Leonid tentou sorrir, mas não conseguiu.

– Foi muito duro? – Ramón, munido de sua experiência carcerária, sentiu-se no direito

de fazer aquela pergunta.

– Certamente mais duro que a sua prisão, e eu sei que uma prisão mexicana pode ser o

que há de mais parecido com o inferno. Mas você sabia que tinha uma proteção; eu não

tinha nada a que me agarrar; você sabia que iria ficar vinte anos, mas a minha detenção

não tinha data de validade. Além disso, os mexicanos podem até nos matar e ir festejar,

mas não são capazes de conceber as coisas que passam pela cabeça de nossos camaradas

quando querem que confessemos algo, sejamos ou não culpados. O pior é quando você

sabe que está pagando por culpas que não são suas. E, pior ainda, quando é sua própria

gente o pressionando… Some a tudo isso a merda do frio… Como odeio o frio…

Leonid engoliu duas fatias de kielbasa polaca e bebeu sua segunda dose de vodka,

talvez para aquecer o frio presente na memória. Abanou a cabeça, negando alguma coisa

recôndita. Na realidade, observou, pressentia desde 1948 que sua sorte podia mudar.

Naquele ano, Stalin dera início ao expurgo dos velhos lutadores antifascistas europeus,

que já não se adaptavam ao modelo do burocrata stalinista exigido pelo socialismo em

expansão e pelas modalidades da recém-inaugurada Guerra Fria. O expurgo de Praga foi o

sinal de que os mastins do passado deviam ser sacrificados, mas Eitingon tinha cometido



um erro de cálculo ao pensar que aqueles novos processos não tinham nenhuma relação

com homens como ele, verdadeiros profissionais, tão úteis em épocas de caça.

Uma conjuntura como o fracasso sofrido pelo Grande Timoneiro em sua pretendida

influência sobre o nascente Estado de Israel (que, depois de receber apoio e dinheiro

soviéticos, decidiu orbitar Washington) tinha destampado seu vingativo ódio de sempre

contra os judeus. O secretário-geral tirara da manga a conspiração dos médicos

envenenadores e, com seu senso de economia, aproveitou a causa para tirar de circulação

outros judeus e não judeus potencialmente perigosos por suas ideias ou pelo simples

conhecimento de segredos comprometedores.

– Stalin sabia que estava em baixa e começou a identificar a sobrevivência da revolução

com a sua própria. Realmente achava que a União Soviética era ele. Bom, era quase. Estava

perto dos setenta anos e, depois de tanto lutar para reunir todo o poder nas mãos,

depois de se transformar no homem mais poderoso da Terra, sentia-se esgotado e

começou a farejar o que aconteceria: quando morresse, seus próprios cães acabariam por

vilipendiá-lo. Ninguém pode gerar tanto ódio sem correr o risco de, em determinando

momento, isso voltar para si, e foi o que aconteceu quando morreu. Por isso entrou num

mundo doentio de obsessões. Depois da guerra, com a euforia de ter vencido e tantas

coisas para reconstruir, as pessoas estavam mais calmas e mais bem controladas. Stalin

transferiu então o jogo para o círculo do Partido: o sacana sabia perfeitamente que, para

reinar até o fim, tinha de conseguir que ninguém, nunca, se sentisse seguro. Acredito

realmente que o período posterior à guerra tenha sido mais duro que os anos de 1937 e

1938. Ô se foi! Olha, rapaz, embora tivesse homens que tinham gozado de sua confiança

como Beria, Jdanov, Kaganovitch, o grande filho de “superputas” que era o menchevique

Vichinski e outros inúteis como Molotov e Vorochilov, ele suspeitava de todos eles,

porque era um homem doente de desconfiança e de medo, de muito medo. Você sabia que,

quando nos interrogavam, perguntavam sempre se algum daqueles homens, que ocupavam

os cargos mais altos, os da confiança dele, estava implicado em nossa conspiração

antissoviética? Sabia que submeteu cada um deles a uma prova terrível? Sabia que enfiou

Polina, a mulher de Molotov, num gulag por ser judia? Sabia que Kalinin, na época em que

era presidente do país, tinha a mulher na cadeia e, quando ela adoeceu, teve de pedir a

Stalin, como um favor pessoal, uma cama melhor que o colchão de palha onde a

encontrou quase morta? O presidente da União das Repúblicas, rapaz! Nessa altura

compreendi que a crueldade de Stalin não obedecia apenas à necessidade política ou ao

desejo de poder: devia-se também ao seu ódio pelos homens, pior que isso, ao seu ódio pela

memória dos homens que o ajudaram a criar suas mentiras, a foder e reescrever a história.

Mas, na verdade, não sei quem estava mais doente, se Stalin ou a sociedade que o deixou

crescer… Suka!

– Era o mesmo Stalin que você adorava e me ensinou a adorar? – Sempre que entrava

naqueles terrenos pantanosos, Ramón sentia-se desorientado, como se lhe falassem de

uma história alheia à sua, de uma realidade diferente da que ele próprio tinha construído

em sua cabeça.

– Foi sempre o mesmo, um filho concebido pela política soviética, e não um aborto da

maldade humana… – Respondeu Leonid, fazendo uma pausa. – Quando me levaram para a



cadeia de Lefortova, soube que estava tudo acabado. Disseram-me que nos submeteriam a

um processo público e pediram-me que assinasse uma declaração na qual reconhecia, entre

outras mil coisas, estar a par dos planos assassinos dos médicos e de haver dado a eles

apoio político e logístico. Mas eu disse-lhes que não ia assinar.

– E como conseguiu não assinar?

– Ai, Ramón – disse Leonid, rindo-se – por que razão iria assinar? Vamos lá, para que

você entenda. Quantos filhos tinha Trotski?

– Quatro.

– Eu tenho três, além de vários enteados… O que aconteceu aos filhos de Trotski?

– Foram mortos ou suicidaram-se…

– Você se lembra de que Trotski tinha uma irmã?

– Olga Bronstein, que foi mulher de Kamenev.

– E…?

– Dizem que desapareceu num campo de trabalho.

– Pois eu também tenho uma irmã, que estava entre os médicos acusados…

Condenaram-na a dez anos… Você se lembra do dia em que fomos ao julgamento para

ouvir as declarações de Iagoda?

– Claro.

– Você acha que valia a pena eu me cobrir de merda, acreditando que dessa forma iria

salvar minha mulher, meus filhos e minha irmã? Que, incriminando-me por qualquer infâmia,

iria ajudar a República dos Sovietes e, quem sabe, também me salvar? O que aconteceu a

Zinoviev e a Kamenev? Salvaram a família quando confessaram ser conspiradores

trotskistas? Stalin alterou o código penal para poder matar seus filhos, menores de

idade… Se eu confessasse alguma coisa, não só estaria me condenando à morte, como

mataria outras pessoas. E disse para mim mesmo que aguentaria tudo. E aguentei, sem falar.

Sabe como? Deixando-me morrer pouco a pouco, transformando-me num esqueleto que

podia desconjuntar-se nas mãos deles. Era a única maneira de evitar que me

torturassem…

Ramón manteve-se em silêncio. Recordou a comoção que tinha lhe provocado ler os

discursos de Khruschov, que Roquelia lhe levara, nos quais se reconheciam os excessos de

Stalin. Mas, assim que lhes davam nomes e rostos, os “excessos” passavam a se chamar

crimes. Nunca se esqueceria do dia em que, já instalado em Moscou, seu irmão Luis voltara

a agitar aquele pântano: com muito sigilo, dera-lhe para ler a carta de Bukharin, “A uma

futura geração de dirigentes do Partido”, que a mulher do bolchevique mantivera na

memória durante vinte anos, quase todos vividos em campos de trabalho. Era o

testamento político de um homem que, depois de qualificar o terror stalinista como

máquina infernal, avisava os carrascos – devia estar pensando em Ramón, Kotov e outros

como eles – que “quando se trata de assuntos indecentes, a história não suporta

testemunhas” e que o tempo de sua condenação estava cada vez mais próximo.

– Tal como eles, eu também não era totalmente inocente. Na nova lógica, ninguém

neste país era totalmente inocente… – Lionia perdeu parte da profundidade vibrante de

sua voz. – Beria tinha planos para o futuro e comentara-os comigo. Mas o fato de não ter

assinado a confissão, juntamente com a morte de Stalin, salvou-me do pelotão de



fuzilamento. Pois iam me fuzilar. Eu era o único que sabia de toda a sua história e também

de outras, mais ou menos arrepiantes, como a do atentado em Ancara contra o vice-

chanceler alemão Von Papen e a de certos experimentos médicos com prisioneiros

durante a guerra.

– Do que você está falando? – Ramón olhou para seu antigo mentor e pensou que nem

todos conseguiam atravessar com a mente lúcida a estepe da prisão e da tortura.

Eitingon limpou várias vezes os dedos num guardanapo de papel acinzentado, como se

quisesse livrar-se de alguma substância particularmente aderente.

– Venenos que não deixam rastro. Provas de resistência à radiação, tálio ativado,

urânio. Eram traidores ou criminosos de guerra, iam morrer de qualquer maneira… Stalin

estava obcecado com a ideia de fabricar a bomba atômica. Foram feitos muitos testes… Foi

asqueroso e cruel.

Ramón olhou-o nos olhos: o velho Kotov conservava a transparência penetrante de

suas pupilas, que o impedia de saber quando mentia e quando dizia a verdade. Alguma coisa

dessa vez fez Ramón perceber que Leonid estava sendo mais sincero do que nunca.

Eitingon pegou um cigarro e começou a acariciá-lo.

– Quando Stalin morreu, Beria tirou-me da cadeia. Devolveram-me o cartão do

Partido e minha patente. E, apesar de tudo o que tinham feito comigo, de ter perdido

quarenta quilos, das coisas terríveis que sabia, pensei que a justiça existia e que o Partido

nos salvaria. Por isso, quando cheguei em casa e meus filhos me contaram que nesses dois

anos alguns companheiros tinham tido a coragem de ir vê-los e de prestar-lhes alguma

ajuda, disse-lhes que eles e esses camaradas tinham cometido um grande erro. Se eu estava

preso, acusado de ser um traidor, ninguém deveria preocupar-se ou condoer-se por mim,

nem sequer eles… O que acha?… Esse foi o meu penúltimo ato de fé. Estava convencido

de que, sem Stalin e seu ódio, o Partido faria justiça e a luta recobraria o sentido… Nada,

enganei-me novamente. Já estava tudo podre. Desde quando estaria?

– Eu sei lá!… Por que está me contando tudo isso?

Lionia acendeu finalmente o cigarro e deslocou o copo na mesa, como se quisesse

afastá-lo de si.

– Porque creio que lhe devo toda a minha história. Eu fiz de você o que é e sinto-me

em dívida. Fui um crédulo, mas o obriguei a acreditar em muitas coisas sabendo que eram

mentiras.

– Que Stalin queria matar Trotski não porque ele era um traidor mas porque odiava o

exilado?

– Entre outras coisas, Ramón Pavlovitch.

Meses depois da morte de Stalin, quando Beria caiu em desgraça, Eitingon voltou a

ser preso. Na realidade, seu antigo chefe aspirava o poder, mas tinha cometido, segundo

Leonid, o mesmo erro de Trotski: menosprezar o adversário, julgar-se mais bem

posicionado, possuidor de informações que lhe garantiam a ascensão e a impunidade.

Beria tinha visto Khruschov dançar como um palhaço para divertir Stalin, embora todos

soubessem que odiava o georgiano por não ter sido clemente com seu filho, que caíra nas

mãos dos alemães durante a guerra e a quem o Grande Timoneiro tinha se recusado a

trocar por outros prisioneiros; Beria tinha visto Khruschov chorar devido a um puxão



de orelhas do Grande Homem e tinha em seu poder centenas de ordens de execução dos

anos dos expurgos, nas quais aparecia a assinatura de Khruschov como secretário do

Partido na Ucrânia. Beria considerava-o um ser mesquinho, de ambições limitadas, e esse

foi o seu erro. Khruschov obrigou-o a jogar no terreno das intrigas políticas e

demonstrou ser mais astuto. E, antes que Beria se desse conta, já o havia devorado.

A carta de trunfo de Khruschov foi o exército, comentou Eitingon, levando um

pedaço de pão à boca. Os militares não perdoavam Beria por ter estado envolvido no

expurgo dos marechais no ano de 1937 e viam nele o possível continuador de um Stalin

que tinha roubado seus méritos da vitória militar sobre o fascismo, obtida apesar de

Stalin, às vezes até contra Stalin. Khruschov soube utilizar a seu favor a investigação em

curso sobre os grandes saques de guerra que muitos dos generais tinham trazido das

zonas ocupadas da Europa oriental. Beria tinha nas mãos um documento do Conselho de

Ministros onde eram contabilizadas as centenas de casacos de peles, as dezenas de

quadros do Palácio de Potsdam, móveis, tapeçarias, tapetes e outros objetos de valor

(milhares de metros de vários tipos de tecidos, adorava os tecidos!) que o herói Jukov

trouxera consigo no fim da guerra. Aquele documento tinha custado ao marechal ser

exonerado e afastado de Moscou, podendo ainda ser julgado civilmente. Mas o tenente-

general Kriukov e o general Ivan Serov também tinham feito das suas e sabiam que os

esperava o mesmo destino que o do grande marechal. Foi Serov, de acordo com

Khruschov, quem incitou os companheiros a dar o golpe final contra Beria e, por isso,

seria mais tarde promovido a chefe da segurança do Estado e da espionagem militar. A

nova escola de generais criados por Stalin não se parecia muito com a dos oficiais

humildes e malvestidos dos tempos de Lenin e Trotski.

– Com Beria caímos todos. Sudoplatov, eu… Meu julgamento durou um dia e, no outro,

já estava na primeira das prisões que percorri nesses doze anos. Ainda me interrogo por

que razão não me mataram. Talvez por saberem que eu sabia e que, em algum momento,

talvez precisassem disso que eu sabia…

– E o que faz um homem como você quando já não acredita em nada?

Lionia serviu-se de mais vodka e acendeu outro de seus fedorentos cigarros.

– O que posso fazer, rapaz? Fugir, como Orlov? Se pudesse fazê-lo, o que é muito pouco

provável, porque, se chegar a cem quilômetros de qualquer fronteira, me dão um tiro ou

me devolvem a um campo de trabalho, poderia ir embora com meus filhos? Teria a

possibilidade de negociar e trocar a vida da minha família pelo meu silêncio? Alguém se

atreveria a aceitar-me? Vamos lá, quantos países lhe recusaram um simples visto de

trânsito quando você saiu da cadeia?

– Todos. Menos Cuba, que me deu 72 horas.

– Compreende agora que somos uns empestados? Você consegue se dar conta de que

somos o que Stalin criou de pior e, por isso, ninguém nos quer, nem aqui, nem no

Ocidente? Que, quando aceitamos a missão mais honrosa, estávamos nos condenando para

sempre, porque íamos executar uma vingança que o cérebro enfermo de Stalin julgava

necessária para conservar o poder?

– Stalin não era um doente. Nenhum doente governa meio mundo durante trinta

anos. Vocês mesmos diziam: Stalin sabe o que faz…



– É verdade. Mas uma parte dele estava doente. Dizem que matou cerca de 20 milhões

de pessoas. Um milhão pode ter sido por necessidade, os outros 19 milhões foram por

doença, eu digo… Mas já lhe disse que Stalin não era o único doente.

Em seus longos anos de prisão, Ramón tivera muito tempo para pensar nas próprias

ações e para sonhar com aquela existência paralela, fabricada pela sua mente numa

tentativa vã de ultrapassar a depressão e a angústia. Nos primeiros tempos, conseguiu

dominar o medo ao descobrir que não lhe retirariam a proteção prometida e que estavam

elaborando algum plano para tirarem-no da prisão. Nessa altura, obrigou-se a renunciar

a todas as dúvidas que o acompanharam quando se dirigiu a Coyoacán naquele 20 de

agosto de 1940. Se cumprisse a promessa de manter a boca fechada, pensou, seus chefes – e,

com eles, a História – iriam recompensá-lo pelo que era: um homem capaz de sacrificar a

própria vida pela grande causa. Mas os anos transcorreram, e a fuga nunca passou de uma

ideia oriunda da cabeça de Caridad, embora a proteção tivesse sido mantida e o

advogado Ceniceros houvesse disposto sempre do dinheiro necessário para facilitar sua

vida na cadeia ao máximo. A resignação foi desde então seu único apoio, e tentou lutar

contra o tempo e conservar o equilíbrio mental.

– Vou lhe contar uma coisa que ninguém sabe – disse Ramón e, desta vez, serviu-se de

um gole de vodka. Bebeu-o à moda russa, isto é, de uma vez, e sentiu que a bebida lhe

cortava a respiração. Esperou recuperar o fôlego enquanto observava como Leonid

devorava o embutido, colocando-o sobre fatias de pão branco, tal como comem os

mortos de fome. – Em 1948, meu advogado conseguiu me passar uma carta dentro de um

livro. Fora remetida por um judeu que vivia em Nova York, mas, quando a li, soube quem…

– Orlov – disse Eitingon, e Ramón assentiu. – Aquele veado adora escrever cartas.

– Estava assinada por um tal de Josué não sei quê, e dizia que ia me contar coisas que

lhe tinham sido confiadas por um velho agente da contraespionagem soviética, seu amigo

próximo, coisas que achava que eu devia saber… Na verdade, não dizia nada que eu já não

tivesse pensado, mas, dito por ele, tudo aquilo adquiria outra dimensão, o que me obrigou

a refletir… Falava do engano, dos enganos, na verdade. Dizia que Stalin nunca desejara

que os republicanos espanhóis ganhassem a guerra e que esse seu amigo fora enviado para

a Espanha justamente a fim de evitar, primeiro, uma revolução e, evidentemente, uma

vitória republicana. A guerra deveria durar apenas o suficiente para que Stalin pudesse

utilizar a Espanha como moeda de troca em seus pactos com Hitler e, quando esse

momento chegou, abandonou-nos à própria sorte, embora tenha levado a fama de ter

ajudado os republicanos e, como prêmio adicional, ficado também com o ouro espanhol.

Falava-me ainda do assassinato de Andreu Nin. Seu amigo tinha participado daquela

encenação, e dizia-me que todas as hipotéticas provas contra Nin, tal como as que havia

contra Tukhatchevski e os marechais, tinham sido preparadas em Moscou e em Berlim,

como parte da colaboração com os fascistas.

– Foi isso mesmo – disse Leonid, bebendo outro gole de vodka. – Stalin e sua gente, o

filho da mãe do Orlov incluído, prepararam tudo. E o melhor é que até conseguiram que

muita gente continuasse a acreditar neles… Os velhos e incondicionais “amigos da União

Soviética”, lembra? Como os enganamos!… E como gostavam que os enganássemos!

– E falava-me de Trotski… – Ramón emudeceu, acendeu um cigarro, esfregou o nariz. –



Contava uma coisa que você sabia muito bem: que o velho nunca tinha feito acordos com

os alemães. A prova de fogo foram os julgamentos de Nuremberg, onde não apareceu um

único vestígio da suposta colaboração fascista de Trotski… Dizia que eu tinha sido um

instrumento do ódio e que, caso não acreditasse nele, esperava que eu vivesse tempo

suficiente para ver como aquela tramoia acabaria vindo à luz do dia… Quando li o

discurso de Khruschov, em 1956, lembrei-me muito dessa carta. O mais difícil em todos esses

anos foi saber dessas verdades e ter a certeza de que, apesar dos enganos, não podia

falar.

– Sabe por quê? Porque no fundo somos uns cínicos, tal como Orlov. E porque somos,

sobretudo, uns covardes. Sempre tivemos medo, e o que nos moveu não foi a fé, como

dizíamos a nós mesmos todos os dias, mas o medo. Por medo muitos calaram a boca, pois

não tinham remédio, mas nós, Ramón, fomos mais além, esmagamos pessoas, chegamos a

matar… porque acreditávamos, mas também por medo – disse e, para espanto de Ramón,

sorriu. – Ambos sabemos que, para nós, não há perdão… Mas, por sorte, como já não

acreditamos em nada, podemos beber vodka e até comer caviar neste inferno materialista

dialético em que nos calhou viver por nossas ações e pensamentos…

Combinaram encontrar-se às cinco, no parque Gorki, porque às sete atravessariam o rio e

iriam até o apartamento de Ramón, onde Roquelia (de má vontade, como sempre que o

marido convidava alguém) “mimaria” Lionia com um jantar mexicano.

Nessa tarde, seu antigo mentor chegou com a notícia, obtida de uma fonte bastante

fidedigna, de que, dois dias antes, enquanto eles conversavam no Hotel Moscou, seis

soviéticos, empunhando pequenos cartazes, tinham ido para a Praça Vermelha protestar

contra aquilo a que chamavam invasão soviética da Tchecoslováquia. Evidentemente, nem

os jornais nem a televisão comentaram o acontecimento, que, rapidamente controlado e

sufocado, não chegara aos ouvidos dos correspondentes estrangeiros bem-conceituados

em Moscou. Exceto para as pouquíssimas pessoas informadas, aquele protesto nunca

aconteceu nem aconteceria jamais.

– Que figuras! É preciso ser louco para fazer isso – comentou Ramón.

– Ou ter colhões e estar muito, muito cansado de tudo – replicou Eitingon. – Esses seis

sabiam que não conseguiriam nada, imaginavam o que os esperava, tinham a certeza de que

nunca mais voltariam a ser gente neste país, mas ousaram dizer o que pensavam. O que

você, eu e outros não sei quantos milhões de soviéticos nunca faremos, não é?… Se

calhar cruzamos com eles enquanto entrávamos no hotel…

– E o que se passa em Praga?

– Passa-se o início do fim… Brejnev atirou-se com toda a força: 29 divisões de

infantaria, 7.500 tanques, 1.000 aviões… Uma demonstração de força e decisão. O mito da

unidade do mundo socialista morreu em Praga e também a possibilidade de renovar o

comunismo. Stalin já tinha fodido tudo com suas brigas com Tito, e mais tarde Khruschov

caiu em cima dos polacos e dos húngaros e até mediu forças com os chineses e os albaneses

por serem demasiado stalinistas… Mas isto é o réquiem. Da próxima vez que acontecer



algo assim (e acontecerá, mais cedo ou mais tarde), não vai ser para rever nada, mas para

demolir tudo. Não olhe assim para mim. Isto é um corpo doente, porque tudo o que existe

aqui foi inventado por Stalin e seu único objetivo foi fazer com que ninguém pudesse

arrebatar-lhe o poder. Por isso vamos continuar a nadar, mesmo que no fim acabemos por

morrer na praia… E pensar que Khruschov previu o salto do socialismo para o comunismo

em 1980. Narui!, as coisas que lhe passavam pela cabeça…

Enquanto faziam hora para o jantar, percorreram as trilhas do parque, vendo trotar

os galgos. Ramón, incitado pelos vaticínios do antigo mentor, começara a evocar a época

de sua chegada a Moscou e suas dificuldades para se orientar no mundo pelo qual ele

dera o melhor de sua vida e garantira a perdição de sua alma.

Quando o Ministério do Interior acedeu à petição do recluso Jacques Mornard para

antecipar em alguns meses sua saída da prisão, evitando dessa forma o alvoroço que fariam

os jornalistas, preparados para se deslocar ao México em 20 de agosto de 1960, Ramón

estava convicto de que transitaria apenas de uma cadeia a outra. A saída da prisão de

Santa Marta Acatitla, onde passara os dois últimos anos de sua longa pena, tinha sido

marcada, ao fim de estranhas negociações, para uma sexta-feira, 6 de maio. Como o

recluso Jacques Mornard não existia legalmente e não tinha, por isso, nacionalidade

belga, embora continuasse sem admitir sua origem espanhola (provada dez anos antes com

as impressões digitais de seu registo criminal anterior à guerra civil espanhola), o

consulado tchecoslovaco aceitara emitir para ele um passaporte com o nome com que

dera entrada na prisão e cumprira sua pena. Ramón teve com uma ideia exata de sua

situação quando a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a França se recusaram a conceder-

lhe sequer um visto de trânsito para a escala necessária a caminho de Praga… Tal como

acontecera ao renegado havia trinta anos, agora para ele o mundo havia se

transformado num planeta para o qual não tinha visto de entrada. Mais uma vez, a

macabra conjunção de destinos entre vítima e carrasco, que se iniciara com a ponta

aguçada de uma picareta, voltava a acossar Ramón, só que ele não era acompanhado nem

pelos vestígios da glória, nem pelo ódio desproporcionado ou pelo receio que, durante

anos, o exilado provocara. Era perseguido e marginalizado pelo desprezo, pelo asco, pelo

sangue inútil e pelo seu protagonismo numa história que todos desejavam sepultar. Seu

único refúgio era uma União Soviética onde, estava ciente disto, sua presença também não

seria aceita com agrado porque, ao fim e ao cabo, ele era uma das mais incômodas

evidências do stalinismo de que o país ainda lutava por se libertar e diabolizar. Durante

as últimas semanas de sua prisão, ao ler com avidez os novos discursos de Khruschov onde

se revelavam outros “excessos” da época stalinista, chegou a recear que nem sequer a

possibilidade de ir para a União Soviética se concretizasse. Admitiriam pública e

ostentosamente que Jacques Mornard ou Ramón Mercader fora sempre um comunista

espanhol obediente, recrutado como soldado do ideal soviético para cometer o crime

mais odioso e repulsivo? Alguém teria pensado ser possível que ele sobrevivesse ao

atentado, a todos os perigos da prisão, à passagem dos anos e um dia regressasse do Além?

…

Mas Moscou esperava por ele, prepotente e disposta a desafiar o mundo. A passagem

por uma Cuba revolucionária e pré-socialista foi tão breve que só teve uma visão fugaz de



Havana quando os policiais da imigração o tiraram do aparelho da Cubana de Aviación,

procedente do México, e o levaram para o navio soviético onde viajaria com destino a

Riga. Da vigia da cabine em que o confinaram, observou a imagem pétrea dos edifícios,

castelos e igrejas da cidade, suas árvores de um verde brilhante e o mar de uma

transparência sufocante e sentiu os efeitos da saudade daquele país mítico, adquirida

através das memórias de sua família materna, estabelecida durante anos naquela terra

onde Caridad inclusive nascera.

A primeira impressão que teve ao chegar a Moscou foi a de ter entrado num local que

cheirava a baratas e onde nunca se reencontraria com o homem que tinha sido, porque a

cidade de 1960 já não era a capital do mesmo país que visitara há 23 anos. Rebatizado como

Ramón Pavlovitch López, ficou confinado num edifício da KGB nos arredores da cidade,

até que numa manhã lhe enviaram um terno novo e lhe ordenaram que estivesse pronto

às seis da tarde, porque iriam buscá-lo. Naquela noite, Ramón Pavlovitch voltou a entrar

no Kremlin e recebeu das mãos de Leonid Brejnev, o chefe de Estado, as ordens de Lenin

e de Herói da União Soviética, a placa que o nomeava membro do quadro de honra da

KGB, um enorme buquê de flores e os inevitáveis beijos. Enquanto isso, de uma pequena

vitrola, saía repetidamente a melodia de “A Internacional”. E Ramón sentiu-se tranquilo,

orgulhoso e recompensado. O oficial da KGB responsável por ele, com quem jantou

depois da cerimônia num pequeno salão do Grande Palácio do Kremlin, prometeu-lhe que

rapidamente lhe dariam as chaves de um apartamento onde poderia receber sua

companheira, Roquelia Mendoza, mas avisou-o ao mesmo tempo de que seus movimentos na

União Soviética teriam de contar com a aprovação de um gabinete especial da KGB. Só

poderia manter contato com os refugiados espanhóis e com seus familiares residentes na

União Soviética. Era, ainda, obrigado a manter silêncio, disse de forma amável mas

bastante clara aquele dinossauro, sobrevivente, sem dúvida, dos tempos de Beria e Stalin.

Àquela liberdade bastante condicionada juntara-se, desde o início, a distância com

que o tratavam os soviéticos de todas as idades e condições, o que criava à sua volta

aquele vazio de comunicação que o fazia sentir-se duplamente estrangeiro.

– Mas você é estrangeiro! – Disse Eitingon, acendendo um de seus cigarros. – Ou acha

que por ser quem é e por ter passado anos na cadeia estudando russo seria menos

estrangeiro?… A maior parte dos soviéticos nunca sairá deste país e, para eles, o

estrangeiro é o proibido, o maldito. Embora sintam curiosidade e até inveja (basta ver

como você se veste, Ramón; essa camisa, também foi sua mulher que lhe trouxe? ninguém em

Moscou tem uma assim), você provoca, sobretudo, medo. Este é um país isolado do mundo,

e nossos chefes encarregaram-se de excomungar o que fica fora do alcance de seu poder,

ou seja, tudo o que está relacionado aos estrangeiros filhos da mãe. Lembre-se de que

Stalin poderia mandar fuzilar alguém por manter contato não autorizado com

estrangeiros ou enviá-lo por cinco, dez anos para um gulag. O gênio do povo russo está

em sua capacidade de sobrevivência. Por isso ganhamos a guerra…

– Já não me acontece tanto – recordou Ramón. – Mas no começo, quando saía à rua,

olhava para as pessoas e perguntava a mim mesmo o que pensariam se soubessem quem eu

era…

– Pensar?… – Perguntou Leonid, apontando para o céu, de onde, mais ou menos,



deveria vir a hipotética ordem para pensar em alguma coisa. – Aqui as pessoas quase não

pensam, Ramón!… Pensar é um luxo que está proibido aos sobreviventes… Para fugir do

medo, o melhor sempre foi não pensar. Você não existe, Ramón, eu também não… E

aquelas seis figuras que protestaram pela invasão da Tchecoslováquia existem menos

ainda…

O parque, no entanto, existia – e transbordava de vida. Os moscovitas aproveitavam o

último mês sem frio para passarem as horas ao ar livre. As pessoas liam estendidas na grama

e até se viam famílias que fingiam estar fazendo um piquenique num bosque. Por isso, a

descoberta de um banco desocupado, protegido pela sombra de uma tília, despertara as

suspeitas dos dois veteranos do trabalho secreto. Enquanto Ramón brincava com os

cães, Eitingon inspecionou o local e concluiu que não havia escutas instaladas. Apesar do

que Stalin sempre defendeu, disse sorridente, ficava ali demonstrado que os acasos

existiam.

Já instalado no banco, angustiado com o discurso de Eitingon, Ramón preferiu mudar

de assunto e contou-lhe como tinha conhecido Roquelia Mendoza e como desconfiou

imediatamente que ela era uma das ajudas prometidas. Roquelia, uma moça de classe média

que tinha dançado em grupos folclóricos, era prima de outro preso de Lecumberri

chamado Isidro Cortés, condenado por ter matado a própria mulher. A insistência de

Roquelia em fazer amizade com ele revelou-lhe suas motivações.

– Foi a última coisa que pude fazer por você – disse Eitingon, sorrindo. – Beria

autorizou-me a procurar uma simpatizante disposta a ajudá-lo. Enviamos ao México

Carmen Brufau, amiga de Caridad, e ela descobriu Roquelia, que aceitou imediatamente

porque o admirava e amava Stalin. Disponibilizaram-lhe certa quantia de dinheiro para as

suas necessidades, além daquela que seu advogado recebia.

– Em 1953, deixaram de lhe enviar dinheiro durante quase um ano, mas ela continuou a

me ajudar. É feia e insuportável, mas devo-lhe muito.

– Sim, imagino.

– Roquelia ajudou-me a resistir a tudo aquilo… Muitas pessoas me visitaram na cadeia,

e com qualquer pretexto, mas a verdade é que iam me ver porque me consideravam um

bicho raro… Uma vez foi lá um comunista espanhol com a mulher mais bonita que já vi na

vida. Agora é muito famosa devido aos seus filmes. Chama-se Sara Montiel.

– Ouvi falar dela – disse Lionia, distraído – dizem que é bonita.

– Nem imagina o que é ver aquele animal a um metro de você… É daquelas mulheres que

te dão vontade de comer terra, de fazer qualquer coisa…

Eitingon tentou parecer casual.

– E desde quando não vê Caridad?

– Veio me ver quando cheguei e voltou duas ou três vezes. A última foi no ano passado.

– E está bem?

– Está forte, com o mesmo caráter, mas parece que tem 200 anos. Bom, eu fiz 55 e parece

que ando pelos 110. Embora esteja calvo, você está com melhor pinta que todos nós.

– Deve ser por estar embalsamado em cinismo – disse Eitingon, e riu estrepitosamente.

– O que faz em Paris?

– Nada… Bom, agora deu de pintar – disse Ramón, sorrindo – e para ser a avó dos



filhos da minha irmã Montse, a despeito de Montse. A verdade é que ninguém a quer por

perto… Trabalhou cinco ou seis anos na embaixada de Cuba, imagino que como

informante da KGB. Diz que os cubanos são uns aventureiros que não percebem que porra

é o socialismo e uns mortos de fome mal-agradecidos. Segundo ela, comprava do próprio

bolso os jornais para o embaixador para que ele ficasse a par do que se passava no mundo

e agora nem a convidam para as recepções. Mas culpa Brejnev por isso, diz que foi ele

quem ordenou que a afastassem totalmente. Embora nunca tenha deixado de receber a

pensão que lhe enviam daqui…

– Os tempos mudam. Caridad, você e eu somos batatas quentes que ninguém quer ter

nas mãos. Se não nos mataram foi por confiarem que a natureza fará rapidamente o seu

trabalho… – Afirmou Eitingon, levantando a barra da camisa para mostrar uma cicatriz

avermelhada. – Na cadeia me operaram um tumor. Estou vivo por milagre, mas não sei até

quando…

– Será que quem vê Caridad em Paris, bancando a vovozinha e pintando umas paisagens

feiosas e cheias de cores, consegue imaginar que espécie de demônio ela é?

Os borzóis corriam pelo parque e Ramón observava-os, orgulhoso da beleza tangível

de seus cães, quando Leonid voltou a falar.

– Devo-lhe muitas histórias, Ramón. Vou lhe contar algumas que talvez não queira

ouvir, mas sinto que lhe pertencem.

Ramón percebeu que quem estava ao seu lado nesse instante era Kotov. Seu velho

mentor recuperara a mesma postura que há anos tinha adotado na Plaza de Cataluña: a

de um crocodilo em repouso, com um lenço numa mão, que usava para limpar o suor.

– Uma vez você me perguntou se estávamos metidos na morte de Sedov, o filho de

Trotski, e eu lhe disse que não. Pois era mentira. Fomos nós que o despachamos, graças a

um agente infiltrado, Cupido. Também fuzilamos o outro filho, Serguei, depois de mantê-

lo durante algum tempo no campo de Vorkuta e aqui na Lubianka, tentando obrigá-lo a

assinar um documento no qual reconhecia que o pai lhe dera instruções para envenenar

os aquedutos de Moscou… Quem matou esses rapazes cumpriu ordens diretas de Stalin,

tal como nós.

– Por que mentiu pra mim? Eu teria compreendido que era necessário.

– Porque você deveria chegar o mais puro possível ao altar do sacrifício. A carta que

lhe dei para que levasse consigo naquele dia era uma fileira de mentiras, não interessava

se alguém acreditaria nela ou não. O plano era que você matasse Trotski e que os guarda-

costas matassem você, como deveria ter acontecido. Dessa forma, tudo seria mais fácil.

Era o que Stalin tinha pedido. Ele não queria que ficasse nenhum fio solto, e a sua vida

não lhe importava mais que um peido. Mas Trotski o salvou…

Ramón sentiu o choque da comoção. Ouvir, pela boca do homem que tinha forjado

com Stalin aquela operação, a confissão de que não só tinha sido usado para efetuar uma

vingança como fora considerado uma peça mais do que prescindível fez afundar a última

tábua de salvação que resistira à passagem daqueles anos cheios de desenganos e

descobertas dolorosas.

– Mas você estava à minha espera…

– Havia sempre a possibilidade de que conseguisse fugir. Além disso, eu não podia dizer



a Caridad que tinha te mandado para o matadouro, muito menos que, se conseguisse fugir,

a ordem era deixá-lo nas mãos de outros camaradas.

– Tal como Sheldon, não é mesmo? Foram vocês que o mataram, então?

– Não diretamente. Mas ninguém matava sem que nós autorizássemos.

– Se iam me matar, por que me protegeram na cadeia, por que pagaram advogados, por

que enviaram Roquelia?

– Porque, se matássemos você na cadeia depois do que tinha feito, todo mundo

acabaria sabendo de onde tinha partido a ordem. O que te salvou foi se manter em

silêncio. Além disso, depois da morte do Velho, Stalin já não estava muito interessado no

resto, ainda mais naquela altura, com os alemães logo ali na esquina …

– E por que o ataque dos mexicanos falhou?

– Aquilo foi uma avacalhação, mas era o que Stalin queria: uma coisa espetacular, com

muito barulho, para que ninguém esquecesse. Eu vi aquelas pessoas duas ou três vezes e

percebi que Trotski era grande demais para elas. Eram fantoches e lhes faltavam colhões.

Por isso não te misturei com elas, nem deixei que soubessem da sua ou mesmo da minha

existência… O que nunca entendi foi por que razão o nosso homem no grupo (Felipe,

lembra?) não entrou para verificar se tinham matado o Pato ou não… Esse é um mistério

que ainda não esclareci…

Ramón ergueu os olhos até os limites do parque, por onde corria o rio. Sentia o

desengano corroê-lo por dentro e deixá-lo vazio. Os vestígios do orgulho a que tinha se

agarrado com unhas e dentes, apesar das dúvidas e da marginalização, iam se evaporando

com o calor de verdades demasiado cínicas. Os anos de cadeia, receando diariamente pela

própria pele, não tinham sido o pior: as suspeitas, primeiro, e as evidências, depois, de que

fora uma marionete de um plano obscuro e mesquinho tinham lhe roubado o sono mais

noites do que o receio de receber uma facada de outro preso. Recordava com mágoa da

sensação de ter sido enganado que lhe provocou a leitura da comunicação nada secreta

de Khruschov no XX Congresso do Partido e do desgosto que o invadiu desde aquele

instante. O que seria de sua vida quando saísse da cadeia?

– E por que não me deram um tiro quando cheguei a Moscou?… Até ganhar aquelas as

medalhas, achava que iam acabar me levando pra “passear”…

– Você mesmo já disse: tinha chegado a outro mundo. Se Stalin e Beria continuassem

vivos, você nem teria atravessado o Atlântico. Mas Khruschov até o agradeceria se

contasse a verdade, embora não pudesse encorajá-lo porque o espírito de Stalin ainda

estava vivo, digo, está vivo, e Khruschov não queria nem podia travar essa guerra, de

modo que preferiu virar para o outro lado e deixá-lo em paz. Agora que Khruschov foi

derrotado pelo espírito de Stalin, você já não interessa a ninguém… desde que continue

calado e não tente sair da União Soviética…

– E o que sabia Caridad?

– Mais ou menos o mesmo que você. Lembre-se de que nunca confiamos muito no

caráter dos espanhóis. Quando ela regressou, tentou convencer Beria a ajudá-lo a fugir.

Depois de enrolá-la durante algum tempo, Beria acabou dizendo que sim, que o ajudariam,

mas que ela mesma deveria tratar das coisas no México. Deram a Caridad um passaporte e

um monte de dinheiro, mas aí Beria enviou um capanga para que lhe pregasse um bom susto



assim que chegasse ao México. Caridad salvou-se por um triz e aprendeu a lição. Foi para

Paris, ficou quieta, sem voltar a protestar. E agora deu para pintar quadros?

– Devo acreditar em todas essas barbaridades? Foram tão cínicos? Você sabia que iam

me matar? Você se prestou a isso?

– Tem de acreditar no que eu lhe digo, fomos mais cínicos do que você imagina. Você

não era o único que ia morrer por um ideal que não existia. Stalin perverteu tudo e

obrigou as pessoas a lutar e a morrer por ele, pelas suas necessidades, seu ódio, sua

megalomania. Esqueça que lutávamos pelo socialismo. Que socialismo, que igualdade?

Contaram-me que Brejnev tem uma coleção de carros antigos…

– E você, por que lutou?

– No início porque tinha fé, queria mudar o mundo, e porque precisava do par de

botas que davam aos agentes da Tcheka. Depois… já falamos do medo, ou não? Uma vez

que você entra no sistema, não pode mais sair. E continuei a lutar porque eu também me

tornei um cínico. Mas, depois de quinze anos na cadeia por ter sido um cínico eficiente,

com alguns mortos nas costas, comecei a ver as coisas de outra maneira.

– E como consegue viver com isso?

– Do mesmo jeito que você, Ramón Mercader! No dia em que matou Trotski sabia por

que fazia isso, sabia que fazia parte de uma mentira, que lutava por um sistema que

dependia do medo e da morte. A mim você não engana!… Por isso entrou naquela casa

com as pernas tremendo, mas disposto a fazê-lo, porque sabia muito bem que não havia

volta. Quando falar com Caridad, pergunte a ela o que eu disse quando você chegou a

Coyoacán. Disse-lhe: “Ramón está se borrando de medo, mas já é um de nós, é um dos

cínicos”.

– Pare de falar um pouco, por favor – disse Ramón, sem saber se era uma exigência ou

uma súplica.

Com a barra da camisa limpou as lentes dos óculos, que tinham embaçado. Nas mãos que

seguraram a picareta, aquela armação de tartaruga, comprada por Roquelia numa de suas

viagens ao México, pareceu-lhe um objeto estranho e alheio. Ao fim e ao cabo, Eitingon

tinha razão. Ele se cobrira com a fé, convicto de que lutava por um mundo melhor, para

conseguir tapar as verdades em que não queria pensar: os assassinatos de Nin e de Robles,

entre outros, as manipulações do Partido antes e durante a guerra civil, as histórias

turvas em volta de Liev Sedov, Sheldon Harte ou Rudolf Klement, a estranha confissão

de Iagoda que ele mesmo presenciara, a manipulação dos acontecimentos de maio de 1937

em Barcelona, o mendigo que tivera de matar como se fosse um porco em Malakhovka, as

mentiras sobre Trotski e sua colaboração com os fascistas, a utilização malévola de Sylvia

Ageloff… Apenas uma dessas verdades teria bastado para se reconhecer não só como um

ser impiedoso, mas também como o cínico em que tinha se transformado.

– Na cadeia li Trotski – disse, quando colocou os óculos e observou, com a nitidez

recuperada, a cicatriz em forma de meia-lua nas costas da mão direita. – Todos os presos

sabiam que eu o matara, embora a maior parte deles não fizesse ideia de quem era Trotski

nem compreendesse por que o assassinara. Eles matavam por coisas reais: a mulher que os

enganava, o amigo que os roubava, a puta que procurava outro cafetão… Um dia, quando

voltei à minha cela, encontrei em cima da cama um livro de Trotski: A revolução traída.



Quem o deixara ali? O fato é que comecei a lê-lo e me senti muito confuso. Mais ou menos

um mês depois, apareceu outro livro, Os crimes de Stalin, que também li, e fiquei ainda mais

confuso. Refleti sobre o que tinha lido e durante vários meses esperei que me deixassem

outro livro, mas isso não aconteceu. Nunca soube quem os colocou na minha cela. O que

sei é que, se antes de ir para o México tivesse lido aqueles livros, acho que não o

mataria… Mas você tem razão, eu era um cínico no dia em que o matei. Foi nisso que você

me converteu. Fui uma marionete, um infeliz que tinha fé e acreditou naquilo que tipos

como você e Caridad lhe disseram.

– Rapaz, todos nós fomos enganados.

– Uns mais que outros, Liona, uns mais que outros…

– Mas a você demos todas as pistas para que descobrisse a verdade e você não quis

descobri-la. Sabe por quê? Porque gostava de ser como era. E não me venha com histórias,

Ramón Mercader… Além disso, as coisas estavam claras desde o início: assim que você

soube qual era a sua missão, não tinha volta. Não importava o que tivesse lido depois…

Passear por Moscou durante o mês de setembro era para Ramón como entrar num

concerto em meio ao último movimento de uma sinfonia. O volume da música aumenta,

todos os instrumentos participam, atinge-se o clímax, mas sente-se nas notas um cansaço

triste, como um aviso da inexorável despedida. Enquanto a folhagem das árvores mudava

de cor, enchendo o ar de tons ocres, e as tardes, adormecidas, começavam a ficar mais

curtas, tornava-se patente para Ramón a ameaça de outubro e a chegada do frio, da

escuridão, da clausura obrigatória. Quando o inverno se instalasse, a velha sensação,

descoberta há trinta anos, de que a capital soviética era uma enorme aldeia enquistada

entre dois mundos se tornaria mais agressiva, opressiva. Os bosques que cresciam no

interior da cidade e a estepe que parecia infiltrar-se através de suas avenidas e praças

desproporcionais se pintariam de neve e gelo, transformando Moscou num território

hierático, ainda mais alheio, povoado de cenhos franzidos e semblantes grosseiros.

Então o sonho de regressar à Espanha o assediaria com uma insistência renovada. Cada

vez com mais frequência descobria, enquanto lia ou ouvia música, que sua mente escapava

das letras ou das notas e ia a uma praia catalã, de areia grossa, cercada pelo mar e pela

montanha, onde reencontrava a si próprio, a salvo do frio, da solidão, do

desenraizamento e do medo. Voltava até a chamar-se Ramón Mercader e seu passado se

esfumava como uma lembrança ruim que, finalmente, se consegue exorcizar. Mas as portas

da Espanha estavam fechadas para ele com dois cadeados, um de cada lado da fronteira.

Pensar que teria de passar o resto de seus dias naquele mundo que lhe era tão alheio,

sentindo-se sempre um prisioneiro entre as quatro paredes intransponíveis do maior e

mais generoso país da Terra, transformara-se numa forma dissimulada de castigo para o

qual, estava ciente disto, não havia redenção. Procurando um alívio que sabia ser falso,

em muitas tardes de verão Ramón escapava de seu apartamento, com ou sem Roquelia, e

arrastava suas frustrações e desenganos até o monumento à derrota e à saudade dos

espanhóis encalhados em Moscou.



– E no início, como foi com seus compatriotas? – Quis saber Eitingon quando, no

domingo seguinte, se encontraram diante da antiga kofeynya da rua Arbat, fechada nos

tempos de Stalin, porque o secretário-geral ia e vinha todos os dias por aquela avenida

da sua datcha de Kuntsevo. Por decreto, em todo aquele caminho não podia haver

lugares de reunião, nem sequer árvores: no país do medo, até Stalin vivia com medo.

Durante a era Khruschov, o local transformara-se numa loja de discos onde Ramón se

converteu em um caçador de relíquias sinfônicas a preços irrisórios.

Enquanto passeavam sem rumo definido, fumando charutos cubanos que Caridad lhe

enviara de Paris (Ramón tinha de envolvê-los em panos úmidos para devolver um pouco da

sua suavidade caribenha, subtraída pelo clima seco europeu), Ramón contou ao antigo

mentor que alguns meses depois de sua chegada a Moscou, pela mão de seu irmão Luis,

começara a frequentar a Casa de Espanha. Lembrava-se perfeitamente da sua

decepcionante primeira incursão naquele território irreal, construído com doses

calculadas de memória e desmemória, onde aportavam os náufragos da guerra perdida,

animados pela ilusão vã de reproduzir, no meio do estranho país do futuro, um pedaço da

pátria do passado. Embora boa parte dos refugiados que permanecia na União Soviética

fossem membros do Partido Comunista espanhol, escolhidos, acolhidos e mantidos por

seus irmãos soviéticos, Ramón também tinha encontrado uma quantidade notável das

chamadas crianças da guerra (rebatizadas como hispano-soviéticos), saídas da península

com menos de dez anos, que iam à Casa de Espanha à procura do melhor café expresso que

se bebia em Moscou e dos indícios de uma identidade destruída, a que se aferravam

obstinadamente.

Luis avisara-o de que há muitos anos o cacique daquela tribo desalojada era Dolores

Ibárruri, já conhecida em todo o mundo como Pasionaria. A mulher era tão viciada no

poder e no comando único ao estilo stalinista que de antemão estava descartada a

simples possibilidade de discordar de suas ideias, pelo menos entre as paredes daquele

edifício e de seu partido, de que tinha passado a ser presidente desde que, em 1960,

entregara as rédeas – cortadas – do secretariado a Santiago Carrillo. Ao ouvir o irmão,

Ramón não pôde deixar de recordar a noite em que fora com Caridad a La Pedrera e

ouvira os insultos que André Marty desfiava sobre uma Pasionaria cabisbaixa e obediente.

Mas Ramón receava especialmente a forma como o receberiam seus antigos camaradas. O

fato de poder pendurar na lapela as duas ordens mais cobiçadas da União Soviética

certamente não bastaria para vencer a inquietação que sua história pessoal provocaria

em muitos deles.

– A maior parte deles é uma cambada de hipócritas – disse Ramón, utilizando agora o

espanhol. – Felicitaram-me por estar de volta, pelas condecorações, e entregaram-me meu

cartão de militante do Partido Comunista espanhol, mas no fundo de seus olhos descobri

dois sentimentos que os filhos da mãe não conseguem esconder: o medo e o desprezo.

Para eles eu era o símbolo vivo do seu grande erro, quando se submeteram feito cata-

ventos às ordens de Moscou e à política de Stalin e muitos deles se transformaram, nos

transformamos, em carrascos; mas eu era também o exemplo mais patético daquela

obediência inútil… Alguns nunca me dirigiram a palavra. Outros tornaram-se meus

amigos… acho eu. O mais foda é que eles se consideram os “limpos”, e eu sou o “sujo”, o



homem do esgoto, quando na verdade mais de um ali tem merda até o cabelo.

– E até mais pra cima – confirmou o antigo assessor soviético.

Diante da estátua de Gogol, viraram à esquerda, como se tivessem se colocado de

acordo sem necessidade de palavras.

– A Pasionaria o reconheceu? – Quis saber Eitingon.

– Se me reconheceu, fingiu que não. Sempre deixou claro que nossos santos não batem.

Caridad diz que qualquer dia desses vai pra cima dela…

– Um dia eu deveria ir com você… se me deixarem. Alguns dos que vão lá contar

histórias se borrariam só de me ver. Eles sabem que Kotov conhece muitas, muitas

histórias. E, se você matou Trotski porque nós mandamos, alguns deles liquidaram outras

pessoas porque nós mandamos e, às vezes, sem nem precisarmos mandar, porque ao serem

impiedosos se julgavam mais dignos de ser nossos amigos…

A urgência quase fisiológica de andar num terreno conhecido, por mais espinhoso que

fosse, tinha transformado Ramón num assíduo da Casa de Espanha. Moscou continuava a

ser para ele uma cidade com códigos e linguagens difíceis de assimilar e, pelo menos ali,

entre comunistas stalinistas, alguns khruschovistas e simples republicanos cheios de

saudades e frustração, tinham um idioma perverso que os unia: a derrota. Graças ao seu

irmão Luis e à sua própria capacidade para esconder os sentimentos, Ramón estabeleceu

relações mais próximas com os velhos camaradas dos dias românticos da luta em

Barcelona e com alguns novos conhecidos que, apesar de tudo, o respeitavam ou, pelo

menos, o toleravam, não tanto pelo que tinha feito, mas pela forma como resistira a vinte

anos de prisão: tinha demonstrado que era um espanhol, um catalão dos que não

quebram, e que, além disso, preferia um cozido aromático a uma solianka com cheiro de

couve.

– A solianka não tem cheiro de couve – protestou Lionia. – Um dia te convido para

uma, preparada por mim, claro.

– Eles me sacanearam quando pedi que me integrassem no grupo encarregado de

redigir a história da guerra civil, essa que começou a ser publicada em 1966, pelos trinta

anos do início dos combates.

– Já li e não me surpreendeu o que encontrei. Os crimes de Franco e de sua gente são o

episódio mais terrível daquilo que aconteceu na Espanha, aquele que deu o tom à guerra,

isso todo mundo sabe. Mas não são a única história feia.

– E isso você sabe muito bem, não é?… – Atacou Ramón, e Eitingon encolheu os

ombros. – Evidentemente, todo o enredo do livro foi dirigido pela Pasionaria, e ela não

parecia estar muito de acordo com a minha participação na equipe. Mas houve outros que

insistiram, não sei se porque tinham pena de mim. No fim, creio que para que eu os deixasse

em paz, atribuíram-me a tarefa de entrevistar veteranos da guerra e reunir suas

lembranças e interpretações dos fatos que viveram ou souberam em primeira mão. Como já

esperava, cada um dos que entrevistei se empenhou em puxar a sardinha para o seu lado, às

vezes descaradamente, e só recordavam o que se encaixava nas suas ideias políticas, na sua

versão da guerra. Sabe quantos me falaram dos “sacos” de prisioneiros em Madri e em

Valência ou dos fuzilamentos de Paracuellos?…

– Nenhum.



Ramón olhou para o antigo mentor e teve de sorrir.

– Como se não tivessem existido… O medo ainda os perseguia e não se atreviam a

largar algumas pílulas que podiam ser verdadeiros purgantes. O pior foi ver como

tergiversavam sobre histórias que eu mesmo vivi, que você viveu quando era Kotov. Os

fuzilamentos de Paracuellos, segundo eles, foram coisa dos anarquistas. E a ocupação da

Telefônica continua a ser uma ação necessária para se desfazerem de trotskistas e quinta-

colunas que haviam sido desmascarados. Justificam ou não falam do desaparecimento de

Nin, alguns teimam em minimizar a importância dos membros das brigadas internacionais na

defesa de Madri, não se lembram dos arranjos que vocês fizeram para afastar outros

grupos…

Na qualidade de membro da comissão investigadora, Ramón tinha tomado uma decisão

que só comentou com seu irmão Luis: foi à Academia de História da União Soviética, que

financiava (e controlava) o projeto, incluindo sua futura edição, e começou a estudar os

documentos postos à disposição dos historiadores. Como nessa época Roquelia,

horrorizada com o inverno moscovita, fazia sua primeira viagem ao México com Arturo e

Laura, Ramón tinha tempo de sobra para se dedicar àquela pesquisa, e descobriu, primeiro

com estranheza e depois com horror, que a documentação ao seu alcance era não só

parcial, epicamente favorável à colaboração soviética e do Comintern com a República,

como muitas vezes manipulada e diferente daquilo que ele vivera.

– E o que você esperava, rapaz, a história verdadeira da conquista da Nova Espanha?

– Leonid sorveu seu havano e verificou que tinha se apagado. – Os franquistas não fizeram

o mesmo, mas com menos graça e mais descaramento?… Aqui o degelo de Khruschov

resumiu-se a afastar um pouco a neve que sobrou. Nem os comunistas espanhóis nem o

governo soviético estão em condições de ir até o fundo, e também não querem fazê-lo

porque, embora congelada, a coisa escura que se esconde lá em baixo é merda. É como a

merda fossilizada dos mamutes que encontraram há pouco tempo na Sibéria: merda

milenar, mas apenas merda, ao fim e ao cabo.

Muito antes de Eitingon ter formulado tudo isso com metáforas arqueológicas,

Ramón compreendera que havia sido dada a ordem de que a merda, por mais antiga que

fosse, não devia nem podia vir à tona. Soube na manhã em que chegou à Academia de

História e a amável arquivista que o atendera já não estava em seu posto: licença médica,

explicou-lhe a substituta, que recebeu sua requisição e regressou após cinco minutos com a

informação de que os arquivos solicitados pelo camarada Pavlovitch López tinham sido

transferidos para uma seção restrita e só poderiam ser consultados com autorização de

uma repartição do Kremlin encarregada dos institutos de História e Investigação Social.

Ramón nem sequer se admirou que, quando da publicação dos primeiros volumes de Guerra

y revolucio ́n en Espan ̃a, 1936-1939, pela editora Progresso, seu novo nome não aparecesse

entre os membros da comissão investigadora, presidida por Dolores Ibárruri e integrada

por seus mais fiéis escudeiros.

– E o que você sentiu? – Quis saber Eitingon.

– Frustração. Mas, foda-se, já estou habituado.

– Sim… Agora lembre-se de que reescrever a história e colocá-la onde convenha ao

poder não foi uma invenção de Stalin, embora ele a tenha utilizado, à sua maneira tosca e



depreciativa, até se saciar. E isso de falar de “revolução” na Espanha, quando foi a

primeira coisa que se impediu, e nem sequer mencionar as crueldades da facção

republicana… bom, é sacanear a história. Por isso é melhor manter a conflituosa história

amordaçada…

Eitingon fez um esforço e conseguiu acender novamente o charuto. Ramón olhou

para o seu: continuava a arder alegremente e por igual.

– Nos últimos tempos, estão acontecendo coisas na Casa de Espanha.

Embora muitos refugiados tivessem conseguido regressar à Espanha a partir de 1956, os

que ficaram ainda lutavam pelo seu espaço de poder. A Pasionaria, que tinha como

primeiro lugar-tenente o fiel Juan Modesto, sentia que nos últimos anos a sua

preeminência absoluta tinha começado a ser questionada: Enrique Líster, uma lenda viva

da Guerra Civil, da Grande Guerra Patriótica e das guerrilhas iugoslavas, e Santiago

Carrillo opunham-se de modo cada vez mais ostensivo ao poder da célebre militante

stalinista. A mesma ladainha de sempre, comentou Luis quando o racha começou a ficar

visível: no dia em que não lutarmos entre nós, teremos deixado de ser espanhóis.

– Não é por serem espanhóis ou não, rapaz, é por serem políticos – disse Lionia, dessa

vez em castelhano. – O fim de Franco está no horizonte e aproxima-se o tempo da

vindima. É preciso preparar-se para o caso de começar uma nova partilha! É preciso

melhorar a imagem, fazê-la evoluir com os tempos!

Sabiam ambos que as águas da Casa de Espanha, diante de cujas paredes se encontravam

naquele momento, tinham ficado bastante turvas nos últimos meses. A partir da

intervenção soviética em Praga, alguns dos dirigentes do Partido Comunista espanhol

tinham se atrevido a expressar suas dúvidas a respeito da pertinência da invasão, o que

provocou um cisma na cúpula do Partido. Para Eitingon, essa atitude devia-se a uma

necessidade de se distanciarem do lado mais obscuro da influência soviética, colocando

uma gravata de aparência mais democrática; para Ramón, era apenas uma oportunidade

propícia, embora perigosa, para obterem uma fatia de poder dentro da colônia, mas,

sobretudo, numa Espanha futura. Os refugiados mais atrevidos, incitados por Santiago

Carrillo e Ignacio Gallegos, tinham inclusive iniciado uma operação insólita: decidiram

abrir e remexer nos arquivos da Casa e nos dossiês pessoais de cada um dos espanhóis

residentes na União Soviética. Aquela proposta fora como juntar fósforo com dinamite.

Se fossem ventilados alguns documentos zelosamente guardados no segundo andar do

edifício da rua Zhdanov, viriam à luz a mesquinhez e os arranjos em que muitos dos

refugiados tinham se envolvido, transformados em delatores e policiais uns dos outros. E

camaradas de tantos anos, movidos dessa vez pelo medo de serem expostos, voltaram a

dividir-se em grupos, lançando-se numa guerra que, das palavras, passou para a porrada e

as cadeiradas. Do exterior do edifício do antigo banco, na esquina oposta à que ocupava

a Casa, Ramón mostrou a Lionia a janela do terceiro andar de onde fora atirado um de

seus compatriotas.

– Dizem que caiu ali, no meio da rua. Todo mundo pensou que tinha morrido, porque

não se mexia. Mas de repente ele se levantou, cuspiu, coçou a cabeça e voltou a subir, para

continuar a distribuir sopapos.

– E ainda dizem que nós somos selvagens – disse Eitingon, sorrindo, e retomaram o



passeio, fazendo uma parada na cervejaria Sardinka, onde costumavam parar os refugiados

espanhóis para saciar a sede alcoólica, devido à proibição de servir aquele material

inflamável nos aposentos da Casa.

A guerra espanhola da pancadaria acabou com a chegada da milícia, que desocupou o

local, continuou Ramón. Por outro lado, os motivos para a sua previsível repetição

desapareceram naquela mesma noite, quando uma unidade da KGB transferiu os arquivos

repletos de denúncias fratricidas e os guardou em segurança.

Passada uma hora, ao chegarem à Praça Dzerzhinski, Ramón olhou de esguelha para a

estátua do fundador da Tcheka e para o edifício mais temido da União Soviética, às

costas do homem de bronze.

– Já te contei que também estive lá embaixo? – Perguntou Leonid, novamente em

francês, indicando com o nariz o subsolo da Lubianka. – Não sei por quanto tempo, mas

foi a pior época da minha vida… Yob tvoyu mat’!  – Exclamou com uma raiva profunda, e

Ramón ficou sem saber se insultava a mãe do edifício ou a do ídolo de bronze.

– Desde que cheguei a Moscou achei estranho essa estátua ter sobrevivido ao Degelo.

– Tiveram trabalho suficiente com as estátuas e os bustos de Stalin. Eram milhões por

todo o país. Na Geórgia, onde Stalin foi mais sanguinário, por ser onde o conheciam

melhor, houve motins quando tentaram retirar as maiores. As pessoas já estavam tão

habituadas a viver sob Stalin e a jogar segundo suas regras que tiveram medo. Alguém

podia pensar que elas aprovavam que se derrubassem as estátuas! Você se dá conta do que

o medo pode provocar quando se transforma em forma de vida? Para encher os milhões

de buracos deixados pelas estátuas de Stalin, tiveram de produzir em série centenas de

estátuas e bustos de Lenin.

Atravessaram a praça e, ao entrarem na rua Kirov, Eitingon passou numa loja de

bebidas, de onde saiu com duas garrafinhas de vodka. Na alameda Petrovski procuraram

um banco livre e, antes de se sentarem, Leonid bateu duas ou três vezes na perna que

coxeava, soltando um suka, e bebeu o primeiro gole. Colocou dois dedos no gargalo,

exigindo companhia, mas Ramón recusou o convite. O sol começava a se pôr e a tarde ia

ficando fresca. Ao ver Eitingon refastelado na posição que tanto o agradava, pensou se

na realidade não lhe cairia bem um gole, mas preferiu esperar.

– A história dos arquivos da Casa de Espanha e das disputas pelo poder entre os

espanhóis me fez lembrar de uma história que, com certeza, você não sabe – disse

Eitingon, bebendo um segundo gole. – Quando Stalin morreu, muitas coisas aconteceram

em pouquíssimos dias. Beria, Khruschov, Bulganin e Malenkov puseram-se imediatamente em

campo e praticamente a primeira coisa que fizeram foi enviar um grupo especial do

Ministério do Interior com a missão de transferir todos os pertences e arquivos de

Stalin que estavam na datcha de Kuntsevo e em seus gabinetes do Kremlin. Tiraram de

Svetlana, a filha de Stalin, o passe com que podia entrar nos gabinetes do pai, e até o ano

passado, quando conseguiu finalmente fugir da União Soviética, ela dizia que Khruschov e

Beria tinham roubado os tesouros de Stalin.

– De que tesouros falava?

– Não havia tesouros. Para que iria querer dinheiro ou joias um homem que é dono e

senhor de um país enorme, com tudo o que tem dentro dele? E quando digo tudo é tudo,



as montanhas, os lagos, a neve, os aviões, o petróleo, até as pessoas, a vida das pessoas…

É verdade que havia muitos objetos de prata, sobretudo bustos e placas que tinham lhe

oferecido, mas tudo isso foi enviado para uma fundição. Os móveis, os jogos de louça, os

tapetes e essas coisas foram repartidos por diversos lugares. Decidiu-se que a Seção para a

Família do Instituto de História conservasse seu uniforme de marechal e algumas amostras

dos presentes que todos os dias lhe enviavam os trabalhadores. Mas a maior parte de suas

roupas não servia para nada, algumas estavam bastante usadas, e o que não foi

simplesmente jogado fora foi doado para os centros de veteranos incapacitados.

– Mas então não havia dinheiro?

– Havia. Os encarregados da operação admiraram-se com a quantidade de envelopes

com notas que apareciam por todos os lados. Stalin ganhava um salário por cada um de

seus dez cargos e como, por outro lado, não precisava de comprar nada, nem sequer para

dar presentes ou festas… Mas esse dinheiro não tornava ninguém rico, e o que meus

companheiros procuravam eram documentos. Aqueles que aspiravam ao poder, sem dizer

isso uns aos outros, tinham medo de que aparecesse um testamento como o de Lenin, que

complicasse a vida de alguns e beneficiasse a de outros. Por isso decidiram, como

cavalheiros, apanhar toda a papelada de Stalin e queimá-la, para que ninguém ficasse em

vantagem ou desvantagem por ter sido escolhido ou posto de lado por Stalin.

– E como você sabe tudo isso?

Leonid deu outra golada e Ramón estendeu a mão para pedir a garrafa. Precisava de

um gole.

– Quando me recuperei um pouco, depois de sair da cadeia, comecei a trabalhar com

Beria. Integraram-me nessa equipe e fui um dos que, depois da queima dos papéis,

encontrou na gaveta de uma mesa do escritório do Kremlin umas cartas que tinham

ficado escondidas debaixo de um jornal. Restavam cinco, só cinco cartas, e parece que

Stalin as lia a toda a hora. Uma era a que Lenin tinha ditado em 5 de março de 1923, se

não estou enganado, na qual exigia que Stalin se desculpasse por ter insultado sua

mulher, Krupskaia. Outra era de Bukharin, escrita pouco antes de o fuzilarem, onde dizia

a Stalin o quanto o amava… E havia uma, muito breve, escrita pelo marechal Tito, datada

de 1950, acho, mas lembro-me perfeitamente do que dizia: “Stalin, pare de enviar assassinos

para me liquidarem. Já apanhamos cinco. Se não parar com isso, eu enviarei pessoalmente

um homem a Moscou, e não haverá necessidade de mandar outro”…

– E alguém soube que os papéis de Stalin tinham desaparecido?

– Nunca foi dito oficialmente, é claro que não. Mas, além dos documentos pessoais,

havia os chamados “dossiês especiais”, um registo ultrassecreto onde os documentos

ficavam lacrados e só podiam ser examinados se o próprio Stalin autorizasse. Esses, sim,

foram conservados, e suponho que entre eles deve haver informações demasiado

incômodas porque ninguém sabe ainda onde estão, se é que ainda existem. Oxalá algum dia

possam ser lidas, porque nesse dia vamos descobrir que a Terra não é redonda…

– Por exemplo?

– Os pactos de Stalin com Hitler e, mais tarde, com Roosevelt e Churchill. Ou você

acha que as partilhas da Europa foram feitas de qualquer maneira, ao estilo “cheguei

primeiro então isto é meu”? Como se explica que nem na Itália nem na Grécia os



comunistas tenham triunfado se eram, depois da guerra, o partido mais forte? E os

polacos, você acha mesmo que os polacos são comunistas e nos amam como irmãos?

Eitingon levantou a garrafa, mas algo o deteve. Tinha ficado sério, silencioso, e

acabou dizendo:

– Você acha que algum dia derrubarão as estátuas de Lenin também?

Ramón olhou para o rio, por onde o sol se punha, e perguntou:

– O que nos dizia respeito estava nesses arquivos?

Eitingon deu finalmente um gole e ajeitou-se um pouco mais no banco. De repente

parecia descontraído.

– Não, o que nos diz respeito nunca aparecerá. Primeiro, porque quase não se escreveu

nada, e o que se escrevia ia diretamente para o arquivo pessoal de Stalin. Beria me

contou que, de tempos em tempos, o Líder Invicto se sentava diante de uma churrasqueira

que tinha em Kuntsevo e transformava em fumaça os papéis que achava que nunca

deveriam ser lidos. Isso se chama ter boa noção da história. Nós, como muitas outras

histórias, subimos até as nuvens, Ramón, enviados pelo nosso querido camarada Stalin.

Ramón desconfiou que podia estar transgredindo os limites da permissividade quando

aceitou o convite. Seu apalpar do terreno pareceu-lhe semelhante ao que os

tchecoslovacos tinham praticado durante os primeiros meses daquele ano de 1968 e

supunha que, se tocasse numa cerca com alarme, talvez eletrificada, a sua tranquilidade

condicional também poderia ser invadida pela infantaria e pelos tanques e aviões

dispostos a restabelecer a ordem. Mas decidiu testar uma vez mais os irascíveis.

Em suas conversas com Leonid Eitingon, ao longo dos dois últimos meses, Ramón tinha

ouvido tantas confirmações e revelações sobre o truculento planejamento do seu

destino e do destino de tantos milhões de crédulas que se tornara dependente daqueles

diálogos em que cada um deles, da colina de seu conhecimento, lançava a luz que sempre

tinha faltado às ações de suas vidas, ao próprio ideal pelo qual tinham lutado, matado,

sofrido ergástulos e torturas, para acabar vivendo existências amorfas, desencantadas,

sem norte. Estavam ambos a par de vestígios incômodos do passado e reconfortavam-se

com aquelas imersões dolorosas nos fossos escuros por onde vagueavam suas almas

perdidas. Eitingon, da guarita de seu cinismo e com a profunda influência que sempre

exercera sobre o pupilo, obrigara-o a ver a si próprio de outros ângulos e, sobretudo, a

vislumbrar os bastidores tenebrosos da utopia pela qual Ramón tinha ido puro e cheio de

fervor (Leonid dixit) ao altar dos sacrifícios para descobrir ou confirmar que, entre os

muitos enganados, ele tinha alguma prioridade, tal como na fila das lojas, porque sua

ação se distinguia na pista infinita daquele circo onde o chicote tanto tinha estalado e

onde tantas vezes tinham dançado os palhaços, de sorriso congelado.

Luis lhe garantira que conhecia Moscou como a palma da mão e que não teriam

problemas em encontrar o apartamento 18-A, escada F, do edifício 26-C, do bloco 7 da

rua Karl Marx, do bairro de Golianova. Eitingon dera-lhes como referência a estátua de

Lenin com o braço estendido em direção ao futuro. Dali chegariam ao Círculo de



Crianças Amigas da Milícia e, depois de virar à esquerda (sempre à esquerda, repetiu),

encontrariam a rua, o bloco e o edifício exatamente ao lado do Jardim de Infância Ernst

Thälmann.

Desde o dia em que, por seus serviços à pátria soviética, lhe disponibilizaram aquele

carro de produção nacional – que recém-saído da fábrica já precisava de um empurrão

para as portas fecharem – Ramón dera-o ao irmão que, apesar de sua situação de

engenheiro e professor universitário, militante do Partido e veterano da Grande

Guerra Patriótica, ainda não conseguira ascender no escalão e obter seu próprio

veículo. Naquela noite, Luis tinha ido buscá-lo um pouco antes das sete e, como Roquelia

tinha preferido ficar em casa, Galina, mulher de Luis, optara por deixar os filhos com os

de Ramón, para aproveitar melhor a aventura.

Golianova fedia a Stalin. Os blocos de apartamentos, quadrados e cinzentos, cheios

de remendos de cimento sobre as rachaduras, com janelas minúsculas onde os inquilinos

estendiam a roupa, estavam separados por calçadas de terra calcada repletas de árvores

que disputavam entre si o pouco espaço. A monotonia de uma arquitetura apressada,

decidida a demonstrar que a uma pessoa bastavam alguns metros quadrados de teto para

viver socialistamente, provocava vertigens pela sua uniformidade e despersonalização. Os

números que deveriam identificar blocos, edifícios e escadas tinham sido apagados há

muito tempo pela neve e pela chuva. Os letreiros das ruas tinham desaparecido e, sobre

cada pedestal reciclado (contaram quatro), erguia-se uma das estátuas do Lenin severo e

alerta, fundidas em série à custa de trabalho voluntário. Mas nenhum daqueles Lenins

apontava para qualquer lado. Os poucos transeuntes que desafiavam o frio e aos quais

perguntavam pelo endereço (missão de Galina, devido à sua condição de nativa) diziam

sempre que parecia conhecido, mas seria a rua Marx, a rua Marx e Engels ou a avenida

Karl Marx? Sim, claro, tinham ouvido falar do Círculo de Crianças Amigas das Milícias, e

invariavelmente diziam que virassem à esquerda (sempre à esquerda) e perguntassem por aí,

indicando um ponto impreciso no labirinto de edifícios saídos do molde da mais

aterradora feiura.

Como Leonid Eitingon não era um dos poucos privilegiados a quem o conselho

regional tivesse concedido um telefone próprio, quando Luis se perdeu numa curva da

cidade satélite, após quase uma hora de busca, Ramón propôs que desistissem. Lamentava

que seu velho mentor tivesse perdido tempo e dinheiro para preparar-lhes um jantar

digno, lamentava não poder oferecer-lhe as garrafas de vodka que tilintavam junto de

Galina cada vez que Luis passava por um buraco, mas tinham de reconhecer que estavam

irremediavelmente perdidos no meio da urbe proletária. Nesse instante, Luis descobriu o

milagre de um táxi em pleno Golianova e, depois de entregar uma garrafa de vodka ao

condutor, este guiou-os, em dois minutos, até o edifício 26-C do bloco 7. Galina saiu

então do carro e foi bater à porta do apartamento mais próximo. Uma mulher com traços

de camponesa veio com ela até a rua, indicou-lhe a penúltima escada do alto edifício e,

determinando a altura com a mão, contou os andares que teriam de subir para chegar ao

apartamento pretendido.

Eitingon recebeu-os com um grande sorriso e tiveram todos de se submeter aos seus

abraços de urso velho e beijos de sabor etílico. Enquanto agradecia a vodka, apresentou-



lhes a mulher, Ievguenia Purizova, quinze, talvez vinte anos mais nova do que o marido,

embora parecesse até mais estragada do que ele. Conforme Ramón conseguira saber, ao

sair da cadeia Eitingon tinha retomado sua relação com a primeira mulher, Olga Naumova,

falecida pouco depois, e vivia há dois anos com Ienia, transformada em sua quinta mulher.

O anfitrião e os visitantes instalaram-se ao redor da mesa situada no meio do

aposento que fazia as vezes de sala e que, como mais tarde viriam a saber, também servia de

quarto das duas filhas de Ienia que viviam com eles. Em cima da mesa, coberta com uma

toalha de plástico, já estavam colocadas as entradas fortes e de sabores puxados com que

os russos preparavam o estômago para a vodka: presunto moído, conservas de pepino,

tomate e maçã, fatias de arenque e salmão, um pouco de caviar vermelho, cebolinha,

salada russa e salada fresca, rodelas de salsichão, quadradinhos de bacon e pão preto.

– Não sei do que você se queixa – disse Ramón, beliscando um pepino avinagrado a que,

curiosamente, se afeiçoara.

Em copos de vidro liso, Leonid serviu vodka quase até a borda e pediu à mulher que

lhe trouxesse o jarro de suco de laranja, especialmente preparado para o quase abstêmio

Ramón. Da pequena cozinha saía o cheiro intenso da couve cozida, e Ramón desejou que

o s pelmeni do prato forte não estivessem cheios da pimenta picante capaz de fazê-lo

chorar.

– Não os esperava tão cedo – disse Lionia, entregando os copos a Galina e Luis.

– Mas perdemos uma hora dando voltas!… – Começou Ramón, desfiando seu

aborrecimento.

– É normal. O que acha do meu bairro?

– Horrível – admitiu Ramón, e provou o caviar sobre o pão preto.

– É esta a palavra: horrível. A beleza e o socialismo parece que jogam em times rivais.

Mas uma pessoa se habitua a tudo. Vê como você é felizardo por viver em frente ao dique

Frunze com três quartos e até uma varanda?… Da dná? – Disse, desafiando Galina e Luis, e

os três ergueram os copos e beberam a vodka de um gole, até verem o fundo exigido pelo

anfitrião.

– Nem sempre vivi assim. Quando Roquelia chegou, deram-nos um apartamento um

pouco maior que este, em Sokol…

– Não tem nada a ver com isto. Sokol é a antessala do paraíso, Ramón. Se você anda

mais um pouco, chega a Utopia.

Ramón recordou seus passeios pela Utopia, como a chamava Eitingon. Nos anos 1930,

quando a repressão e a escassez eram mais duras, um grupo de artistas, em sua maior parte

pintores, tinha conseguido uma licença do Chefe para criar uma comuna ideal em Sokol, e

até receberam materiais para fazer casas unifamiliares, com pátio e jardim. Muitos

construíram isbás e cabanas nórdicas, mas aqui e ali também podiam se ver palacetes

mouriscos ou casas com ar mediterrânico. Deliberadamente, desenharam ruas sinuosas,

cheias de curvas, com parques nas esquinas, onde erigiram belos pombais com diversos

desenhos e cores. Tanto as áreas privadas quanto as comunais foram semeadas com uma

variedade de árvores irrepetível na cidade: rododendros, amendoeiras e marmeleiros

distribuídos de tal forma que no outono suas folhas ofereciam um espetacular jogo

cromático. Da uniformidade apressada dos edifícios construídos por Khruschov onde



fora confinado, Ramón só precisava atravessar duas ruas para ir arejar sua marginalização

naquele espaço singular de Moscou, onde o arbítrio dos seus moradores tinha decidido o

tipo de casa em que queriam viver e as árvores que desejavam plantar. Aquela parte de

Sokol era como um museu do sonho socialista da beleza nunca atingida, uma paradoxal

verruga individualizada e humana no organismo desenhado com moldes de ferro da rígida

cidade soviética planejada por Stalin a partir do momento em que decidira “fazer uma

cesariana na velha Moscou”, demasiado caótica e senhorial para o seu gosto de Supremo

Urbanista.

– Stalin mandou construir Golianova depois da guerra. Como sempre, deu um prazo

para terminarem os edifícios, sem se preocupar muito com a cara que ficavam – disse

Eitingon, arranjando espaço para que a mulher colocasse na mesa o kholodets, a gelatina

de pé de porco para cuja degustação trouxe um vidro de mostarda e um prato com

rodelas da agressiva raiz-forte. – Mas se os apartamentos são pequenos e feios, a culpa,

claro, é do imperialismo, que também é responsável pelos sapatos soviéticos serem tão

duros ou por não haver desodorante e a pasta de dentes irritar as gengivas.

Luis sorriu, abanando a cabeça negativamente, enquanto se servia de kholodets com a

raiz-forte picante que Ramón, pelo contrário, detestava.

– Você fala cada uma, Kotov… Cara, ainda me lembro de quando o conheci em

Barcelona. Eu era quase uma criança e, olha, já estou careca.

Lionia deu uma olhadela na direção da cozinha, para onde a mulher tinha voltado, e

avisou em voz baixa, recorrendo ao catalão:

– Proibido mencionar Caridad.

– Ienia entende catalão?

– Não, mas é melhor prevenir. Esse não é o povo mais culto do mundo?

Agora foi Ramón quem sorriu.

– Não chateiem mais e falem em russo – exigiu Galina, em espanhol. – Além disso,

Caridad é uma velha feia e cheia de rugas.

– O diabo não fica enrugado por dentro – disse Eitingon, e os outros concordaram.

– Lembro de quando Kotov me falava da União Soviética – recordou Luis, dando a mão

à mulher. – Eu sonhava com isto, e o dia em que cheguei aqui foi um dos mais felizes da

minha vida. Tinha chegado ao futuro…

– E ao futuro chegaste… – Eitingon pôs na boca uns bocados de bacon para em

seguida limpá-la com um copo de vodka. – Segundo nossos dirigentes, isto é o futuro. O

Ocidente é o passado decadente. E o foda é que é verdade. O capitalismo já deu tudo o

que tinha que dar. Mas também é verdade que, se o futuro é como Golianova, durante

muito tempo as pessoas vão preferir a decadência com desodorante e automóveis de

verdade. O mundo está no fundo de uma armadilha, e o pior é que nós desperdiçamos a

oportunidade de salvá-lo. Sabe qual é a única solução?

– Não vá dizer que você tem a solução! – Espantou-se Luis, e Eitingon sorriu,

satisfeito.

– Fechar esta loja e abrir outra, duas ruas abaixo. Mas começar o negócio sem enganar

ninguém, sem foder com o parceiro porque ele não pensa como nós, sem procurar

pretextos para calar a boca das pessoas e sem lhes dizer também que, quando as enrabam,



é para o seu próprio bem e para o bem da humanidade, sem que essas pessoas tenham sequer

o direito de protestar ou de dizer que lhes dói, pois não se devem dar argumentos ao

inimigo e todas essas justificativas. Sem chantagens… O problema é que quem decide por

nós decidiu que era bom um pouco de democracia, mas não muita… e no fim acabaram

esquecendo até desse pouco que nos era devido. E toda aquela coisa tão bonita se

transformou numa delegacia de polícia dedicada a proteger o poder.

– Então você não é mais comunista? – Perguntou Luis, baixando a voz.

– São coisas diferentes. Eu continuo a ser comunista, hei de ser até morrer. Os que se

tornaram donos de tudo e prostituíram tudo eram, ou são, comunistas? Os que enganaram

a mim e a Ramón, eram esses os comunistas? Por favor, Luis…

Galina bebeu sua vodka e falou, olhando para o fundo do copo.

– Então Trotski, sim, era comunista? Khruschov convidou Natália Sedova para visitar

Moscou. Ela recusou, mas o fato de ter sido convidado já indica alguma coisa.

– Khruschov sempre foi um palhaço – sentenciou Eitingon e encheu o copo.

Sem fazer nenhum comentário, Ramón tocou na mão onde exibia a cicatriz de meia-lua.

Parecia-lhe patético que seu antigo chefe se fizesse de vítima. Eitingon, por outro lado,

parecia desgostoso. Provou um pouco de cada prato, como se estivesse ansioso, e, nesse

instante, Ramón recordou os jantares faustosos, com bons vinhos, com que tinham se

banqueteado em Paris, Nova York e México durante seus dias de agentes com os gastos

pagos pelos cofres do Estado soviético. Quanto daquele dinheiro provinha do Tesouro

espanhol?

– Pelo país do futuro, Stalin mandou matar milhões de pessoas – continuou Eitingon. –

Mas o que nos mandaram fazer foi um exagero. Podiam ter deixado o velho morrer de

solidão ou que, em seu desespero, fizesse alguma merda e se enlameasse sozinho. Nós o

salvamos do esquecimento e o transformamos num mártir.

– Já chega – interrompeu-o Ramón, que se recusava a ouvir aquele raciocínio. – Temos

de falar disso? – E jogou um choro de vodka no suco de laranja.

– De que outra coisa a não ser do mar podem falar os náufragos, Ramón Pavlovitch?

Brindemos, brindemos! Pelos náufragos do mundo! Até o fundo! – E entornou a vodka.

Após aquele grito, o silêncio caiu sobre o pequeno aposento, mas da cozinha chegou a

voz salvadora de Ievguenia Purizova, anunciando que os pelmeni estavam prontos.

Leonid, Luis e Galina concentraram-se em terminar as entradas e fizeram-no

conscienciosamente, coisa que sempre espantava Ramón. Limpando a boca com as costas da

mão, Eitingon levantou-se e, enquanto os visitantes tiravam da mesa garrafas e pratos

vazios, o anfitrião colocou outro cesto de pão preto, a travessa de couve avinagrada

com bacon, um tabuleiro com carne e batatas assadas, o azeite e o vinagre e, finalmente,

distribuiu pratos limpos, pertencentes a diversos jogos de louça. Ienia entrou com uma

panela levemente amassada e colocou-a no centro da mesa. Ramón descobriu que a visão

dos pelmeni reabria seu apetite.

– As meninas já comeram. Estão vendo televisão na casa de uns vizinhos. Sirvam-se à

vontade.

Deitou um fio de vinagre nos pelmeni e Ramón comprovou que estes, rechea dos de

carne de cordeiro e preparados pela mulher de Eitingon, eram muito melhores que



aqueles que Galina costumava cozinhar.

– Liona me disse que sua mulher vai todos os anos ao México – comentou Ienia,

tentando fazer a frase parecer casual entre o ruído dos talheres, o tilintar dos copos e

o barulho dos maxilares.

– Está neste momento preparando a viagem. Sempre que chega o inverno, vai embora

correndo.

Ienia sorriu como se aquilo fosse uma piada.

– Que bom poder viajar… – Disse, espetou um pelmeni, sustentou-o no ar e atreveu-se a

pedir: – Poderia encomendar a ela alguma roupa bonita para as meninas? Nós pagaríamos,

evidentemente – apressou-se a esclarecer.

Ramón acabou de mastigar e assentiu.

– Passe-me as medidas. Eu trato disso.

– Liona diz que têm um apartamento lindo – continuou Ievguenia Purizova, satisfeita

com a forma expedita como resolvera a situação. Com certeza, em sua cabeça, coberta de

cabelos brancos amarelados e cheios de pontas duplas, já vislumbrava as calças, as blusas,

os sapatos, os acessórios para o cabelo que as filhas poderiam exibir e a distinção que

aquelas peças de roupa diferentes lhes proporcionariam: era o sopro do Ocidente, tão

diabolizado mas tão desejado por cada um dos soviéticos.

– Compramos os móveis e muitos dos objetos decorativos com o dinheiro das coisas

que Roquelia vende… – Disse Ramón, sorrindo e pondo um pouco mais de vinagre nos

pelmeni antes de atacar as batatas e a carne assada.

Enquanto Ienia preparava chá e café, Ramón provou um dos bolinhos de maçã

trazidos por Galina e preparou-se para enfrentar a parte mais difícil daquelas comilanças

russas. Como era de praxe, Eitingon tentaria alegrar a noite com suas canções e brindes.

Balbuciando baixinho, o anfitrião procurou música no rádio, mas em quase todas as

estações os locutores falavam sem intenção de parar e, quando encontrou uma que

transmitia um concerto que ninguém conseguiu identificar, deixou o aparelho com o

volume baixo.

– Estou para lhe perguntar há dias, rapaz… Você checou com seus amigos de agora se

sabem alguma coisa de África?

Ramón olhou-o nos olhos. O azul intenso das pupilas do seu antigo mentor diluíra-se

no álcool, mas continuava a ser cortante.

– Por que está me perguntando isso?

– Porque perdi a pista dela desde que me afastaram do jogo… Sei que durante a guerra

trabalhou como operadora de rádio com as guerrilhas que se infiltravam na retaguarda e

que lhe atribuíram várias medalhas pela coragem… Imagino que não terá sido das

afetadas pela gratidão de Stalin.

– A gratidão de Stalin? – Perguntou Galina, atraída por tão estranhas palavras.

– Stalin foi bastante generoso com quem o serviu, não foi?… – O riso de Eitingon era

dolorosamente forçado. Nem sequer a vodka que tinha bebido apaziguava seu rancor. –

Na realidade, a melhor coisa que podia acontecer era que se esquecesse de nós. De mim

não se esqueceu… Depois da guerra reiniciou a caçada, dentro e fora da União Soviética.

Mas, depois dos horrores dos nazis e de duas bombas atômicas, quem iria criticá-lo por



matar cem, duzentos ou mil antigos colaboradores acusados de traição? Um que pagou

caro a gratidão de Stalin foi Otto Katz, um dos melhores agentes que já tivemos. Foi ele

quem escolheu Sylvia Ageloff e nos preparou o terreno em Nova York.

O nome de Sylvia agitou a memória de Ramón com mais força do que o de África ou o

de Trotski. Não conseguia se esquecer de como, em cada uma das numerosas acareações a

que os submeteram, ela se transformava num demônio cuspidor e, ao evocá-la, ainda sentia

o calor de sua saliva a escorrer-lhe pelo rosto.

– Poucos trabalharam tanto e de forma tão suja como Willi Münzenberg e Otto Katz

para consolidar a imagem de Stalin na Europa. Willi foi morto na França, na época da

invasão alemã. Ainda não sei se foram os nazis ou se fomos nós… Mas Otto continuou a

trabalhar e, depois da guerra, acreditou que chegara o momento de receber sua

recompensa. Stalin considerou-os, ele e o restante da mesma espécie, servidores

comprometedores e decidiu que chegara a hora de gratificá-los… – Leonid enfiou mais

combustível e prosseguiu. – Apanharam Otto Katz em Praga e obrigaram-no a confessar

todos os crimes praticados e os que ainda estavam por praticar. No dia de sua confissão

pública, tiveram de lhe colocar a dentadura postiça de um fuzilado, porque nos

interrogatórios perdera todos os dentes. Fuzilaram Otto e mais alguns e os atiraram em

uma vala comum, nos arredores de Praga… – E, voltando-se para Ramón, acrescentou: –

Por isso lhe pergunto se soube alguma coisa de África.

Ramón bebeu o café que Ievguenia Purizova tinha servido e acendeu um cigarro.

– Trabalhou na América do Sul até lhe atribuírem a aposentadoria com honras…

Desde que cheguei, encontrei-a uma única vez. Agora dá conferências e pertence à

aristocracia da KGB… Em 1956, escreveu-me uma carta para a prisão.

Ramón teria preferido não falar daquela história que com tanto esforço sepultara.

Por isso só lhes disse que, na carta, África de las Heras lhe contava que continuava a

trabalhar e que cometia uma grave indisciplina ao escrever-lhe, arriscando até mesmo a

vida, mas queria felicitá-lo pela integridade, uma integridade comunista, com que tinha

enfrentado seus anos de cadeia. Ramón não contou, no entanto, que o que África

escrevera quase o tinha divertido – parecia uma caricatura dos discursos que a jovem

fazia nos comícios de Barcelona – se a notícia que se seguia não o tivesse comovido até as

lágrimas: Lenina morrera dois anos antes, com vinte anos recém-completados. Sua alegria

ao receber aquela carta, assinada por María Luisa Yero, mas cuja letra conhecia tão bem

como as cicatrizes gravadas em sua mão direita, transformou-se numa dor surda da qual

nunca conseguiria libertar-se. Lenina juntara-se a uma mais que moribunda guerrilha

antifranquista e morrera numa escaramuça. Os pais podiam sentir-se orgulhosos dela,

dizia África com uma frieza inquietante, completamente antinatural, como quem

apresenta um comunicado de guerra. Ramón, que já aperfeiçoara a estratégia de imaginar

uma vida paralela à sua vida real, tentou encaixar em sua existência impossível a filha que

nunca conheceu, que nunca beijou, procurando imaginar como teriam sido os dias daquela

menina ao lado de pais capazes de educá-la, protegê-la e dar-lhe amor. O fato de nunca

ter tido a menor possibilidade de influenciar a vida de uma pessoa gerada por ele não

aliviou a estranha dor que lhe provocava a morte de um ser que, desde sempre, fora

apenas um nome. A causa ou a família? Ramón sentiu no peito o peso do fundamentalismo a



que tinha se submetido e que o impedira de ponderar ao menos a possibilidade de não ser

necessário abandonar seus ideais para cumprir aquele outro dever: procurar a filha.

Nessa altura pensou que nunca poderia perdoar África por sua ortodoxia doentia e pelo

fato de tê-lo excluído de uma decisão que também lhe pertencia. Mas, ao mesmo tempo,

teve de reconhecer suas culpas e fraquezas. Não aceitara e considerara lógica, histórica

e ideologicamente acertada a vontade de África? Só lhe restou o fraco consolo de dizer

para si mesmo que, tal como Lenina, ele também teria lutado contra Franco e que, talvez,

ter morrido como ela fosse preferível a viver como ele: com um grito implacável nos

ouvidos e a certeza de ter sido usado feito uma marionete.

– O que foi, Ramón? – Perguntou-lhe Galina, rompendo o silêncio e dando-lhe a mão.

O ronco de Eitingon devolveu-o à realidade.

– Nada, uma lembrança desagradável… Lionia não vai cantar. Vamos?

A solidão em que o deixavam encalhado as viagens de Roquelia e a clausura forçada

provocada pelo desolador inverno moscovita tinham permitido a Ramón recuperar uma

de suas mais antigas paixões: a cozinha.

Nos anos perdidos na cadeia, depois daqueles primeiros tempos de interrogatórios,

surras e isolamentos na solitária, que terminaram com sua condenação por homicídio,

sentira uma necessidade urgente de canalizar suas energias intelectuais e pedira ao

advogado que lhe comprasse livros para estudar eletricidade e aprender idiomas. Os

mistérios das correntes elétricas e a vida interior das línguas sempre o tinham atraído e

naquele momento, com dezessete anos de prisão pela frente (começava a perder a

esperança de que seus criadores conseguissem organizar uma fuga) e ameaçado pelos

ataques da loucura, sentiu que não só podia como devia satisfazer suas curiosidades

intelectuais. Graças a isso, sua estada na cadeia tornou-se mais agradável. Ao estudar, seu

espírito evadia-se dos corredores de Lecumberri, concebidos como um autêntico círculo

infernal, e seus conhecimentos permitiram-lhe liberdades e privilégios que eram recusados

aos criminosos analfabetos e rudes amontoados no recinto. Já em 1944, o réu Jacques

Mornard, conhecido como Jac por seus companheiros de presídio, desempenhava o cargo

de responsável pela oficina de eletricidade de Lecumberri, a que rapidamente juntaria a

chefia da carpintaria e até do sistema de som do teatro e cinema da prisão. Sua rápida

ascensão, apoiada por alguns membros da direção da penitenciária em contato com os

enviados de Moscou, suscitou uma boa dose de inveja e obrigou-o a recordar a mais de um

preso que, se tinha cravado uma picareta na cabeça de um homem que dirigira um exército,

não se importaria muito de cortar o braço de um desprezível idiota de merda. Pelo

contrário, seu prestígio entre os condenados aumentou consideravelmente quando, em

meio aos estudos de russo e italiano, soube da deliberação governamental segundo a qual

o réu que alfabetizasse cinquenta companheiros teria redução de um ano da pena. Jac pôs

mãos à obra e, com a ajuda de Roquelia, que lhe trouxe as cartilhas impressas, e do primo

dela, Isidro Cortés, preso como ele, conseguiram alfabetizar quase quinhentos

prisioneiros, o maior número atingido em todo o sistema penal mexicano. As autoridades



prisionais, no entanto, entregaram-lhe um diploma e comunicaram que não poderiam

aplicar, no seu caso, a bonificação estipulada, a menos que reconhecesse sua identidade e

os motivos que o levaram a cometer o crime. Ramón, como sempre, repetiu que seu nome

era Jacques Mornard e conformou-se, pois os reclusos beneficiados pelo seu empenho –

além de alfabetizá-los, transformou muitos deles em eletricistas – expressaram sua

gratidão com a mais cotada das moedas carcerárias: o respeito e a tranquilidade.

Mas Ramón sempre foi um preso especial. Não só porque gozava de certa proteção, mas

também porque com ele as coisas funcionavam de outra forma. Não lhe concederam a

diminuição da pena, tampouco o deixaram casar-se com Roquelia, porque se casasse com

ela poderia ficar no México, e não o queriam ali. No entanto, ajudaram Siqueiros a sair

do país. Pablo Neruda, nessa altura cônsul do Chile, levou-o consigo. E Diego Rivera,

quando quis regressar ao Partido, começou a dizer publicamente que tinha acolhido

Trotski para que fosse mais fácil matá-lo, e todos riram dessa zombaria. Tais coisas

enojavam Ramón. Mas o excluído era ele, os hipócritas do mundo diziam que tinham nojo

dele enquanto riam das piadas do corno Rivera e do covarde Siqueiros (que se atreveu

até a enviar-lhe um quadro de presente).

Já instalado em Moscou, seu conhecimento de várias línguas serviu para dar sentido

ao tempo e, simultaneamente, fazê-lo ganhar algum dinheiro extra com traduções.

Enquanto isso, sua inclinação para a cozinha, também cultivada na cadeia, além de lhe

ocupar as horas, permitia-lhe entregar-se a nostalgias de sua juventude catalã e dar asas

aos sonhos.

Há quatro ou cinco anos, Ramón tinha instituído o hábito de preparar um grande

jantar para a despedida de Roquelia, que, com a primeira ameaça de neve, se enfiava no

avião que a levava ao México. Desta vez, além dos convidados habituais com quem lhe

permitiam relacionar-se (Luis e Galina, Conchita Brufau e seu marido russo, alguns amigos

da Casa de Espanha e Elena Feerchstein, a judia soviética com quem fazia suas traduções),

estariam Leonid Eitingon e Ienia, sua mulher.

Naquela manhã, assim que Ramón começou a perambular pela cozinha, Roquelia, que

detestava qualquer alteração em sua rotina, fechou-se no quarto com o pretexto de

fazer as malas. Como Arturo e Jorge estavam na escola, foram a pequena Laura, sentada

num banquinho, e os galgos Ix e Dax as testemunhas privilegiadas da preparação do jantar

e dos comentários do chef sobre condimentos, proporções e tempos de cozimento. Na

realidade, Ramón tinha começado a preparar aquela comida catalã havia uma semana. A

dificuldade de encontrar em Moscou determinados ingredientes limitava as

possibilidades gastronômicas nacionalistas de Ramón, que, depois de percorrer (de

medalhas em riste) vários mercados e de fazer provisões de tudo que lhe parecera

utilizável, optara por um arroz a banda como artilharia avançada e pés de porco

(lamentava não ter encontrado o tomilho exigido pela receita original) para a grande

ofensiva. Não faltaria o pão com tomate e, na retaguarda, crepes de doce de laranja

encerrariam o banquete. Conchita Brufau traria vinhos de Penedès e Luis, duas garrafas

de espumante para os brindes a que os soviéticos eram tão afeitos.

Aquelas viagens alimentares às origens, que costumava partilhar com Luis e,

ocasionalmente, com seu irmão Jorge, chef de cozinha, escondiam a mais ardente e



ansiada esperança de Ramón Mercader: regressar à Espanha. Durante os meses em que

Roquelia permanecia no México, Ramón e Luis multiplicavam seus encontros na cozinha

do apartamento. Sitiados pela neve, costumavam utilizar essas refeições para evocar

lembranças e libertar suas esperanças. Luis, que já tinha passado dos quarenta, sonhava

que, com a morte do caudilho (algum dia aquele filho da mãe tinha de morrer), as portas

da Espanha voltariam a se abrir para os milhares de refugiados que ainda vagavam pelo

mundo. O mais novo dos Mercader sonhava obter uma autorização de saída da União

Soviética, muito complicada para ele, apesar de sua origem, e dificílima para Galina e seus

filhos, devido à nacionalidade soviética. Ramón, pelo contrário, sabia que nunca lhe

permitiriam abandonar o território soviético e que, além disso, nenhum país do mundo, a

começar pela Espanha, se dignaria recebê-lo. Mas, nesses sonhos em voz alta, Ramón

costumava comentar com Luis seus planos de montar um restaurante na costa do

Empordà, mais exatamente na praia de Sant Feliu de Guíxols. Lá, durante os agradáveis

meses da primavera e do outono, e no calor do verão, poderia ganhar o seu sustento,

preparando pratos que a cada ensaio melhoravam de sabor, consistência e aspecto. Viver

em frente ao mar, livre de medos e da sensação de clausura e sem ter de esconder o

próprio nome, seria a coroação feliz de sua estranha e miserável vida.

Meses antes, Ramón cometera o erro de falar daquele desejo a Santiago Carrillo, o

líder dos comunistas espanhóis. Carrillo dissera-lhe, tal como Ramón esperava, que o seu

caso era, no mínimo, especial, e que não seria fácil libertar-se das correntes que o

prendiam a Moscou. E ninguém se lembrava de que, de acordo com memórias muito bem

entaipadas, Carrillo devia estar salpicado do sangue dos lamentáveis fuzilamentos de

detidos em Paracuellos?… Por ora, tal como os outros refugiados, todas as noites antes

de se deitar Ramón devia rezar, comunistamente, pela morte de Franco, e depois se veria,

disse-lhe o seu novo secretário-geral. Mas o sonho, a praia, o calor continuaram a pulsar

em seu íntimo, como um desejo inatingível mas ao qual não lhe era possível renunciar.

O jantar daquela noite de fim de outubro foi um sucesso. Até Roquelia esteve de bom

humor (a proximidade da partida surtia aquele efeito) e todos elogiaram as qualidades

culinárias de Ramón. Leonid Eitingon, além de devorar uma quantidade impressionante

de pés de porco, bebeu vinho, espumante, vodka e até rum cubano de uma garrafa trazida

por Elena Feerchstein (andava de caso com um mulato havanês, estudante da Academia

Militar de Moscou) e parecia o mais feliz dos mortais. Depois de se apropriar da condução

dos brindes, foi o primeiro a começar a cantar as velhas letras dos hinos republicanos.

Com charutos nos lábios, posaram para a fotografia tirada por Arturo, e Conchita

Brufau contou meia dúzia de piadas que tinham como tema central uma hipotética

ressurreição de Lenin ou de Stalin. Mas a que fez mais sucesso foi a da melhor maneira de

caçar um leão:

– É muito fácil: agarre um coelho e encha-o de bofetadas, dizendo que vai matar toda

a sua ninhada… até ele confessar que na realidade é um leão disfarçado de coelho.

– Gosto de ver vocês assim – disse Eitingon. – Felizes e despreocupados… Será que não

sabem que estes prédios são feitos de microconcreto?

– Microconcreto? – Perguntou Elena Feerchstein.

– Vinte por cento de microfones e o resto de concreto…



Naquela noite, levado pelo álcool que dessa vez tinha se permitido, Ramón pensou

que, apesar das prisões, dos silêncios, das decepções e até do medo e da obsessão por

microfones reais e imaginários, valia a pena viver. Eitingon era a demonstração exultante

dessa certeza. Seu cinismo, à prova de golpes e de anos de prisão, era salvador e

paradigmático. E não seria ele mesmo tão cínico quanto seu mentor? Pensou que o fato de

ter acreditado e lutado pela maior utopia jamais concebida implicava doses necessárias de

sacrifícios. Ele, Ramón Mercader, tinha sido um dos arrastados pelos rios subterrâneos

daquela luta desproporcional, e não valia a pena esquivar-se de responsabilidades nem

tentar atribuir suas culpas a enganos e manipulações: ele encarnava um dos frutos podres

que apareciam mesmo nas melhores colheitas e, ainda que fosse verdade que outros lhe

tinham aberto as portas, ele atravessara, satisfeito, o umbral do inferno, convencido de

que deveria existir a morada das trevas para que houvesse um mundo de luz.

Passada a meia-noite, quando se avizinhavam as despedidas, Luis pediu a Ramón que o

acompanhasse à cozinha. Com o charuto quase consumido na comissura dos lábios, Luis

encostou-se à bancada onde se empilhava a louça que Ramón (fazia parte do compromisso

com Roquelia) teria de lavar antes de ir para a cama.

– O que foi, precisa de alguma coisa? – Ramón serviu-se de um pouco de café e acendeu

um cigarro. Sentia que a euforia etílica de há pouco ia cedendo lugar a uma tristeza difusa

mas envolvente.

– Não queria estragar a sua festa, mas é que…

Ramón olhou para o irmão e permaneceu em silêncio. A experiência ensinara-o que não

é necessário empurrar as más notícias, porque o peso sempre faz com que caiam.

– Caridad chega daqui a dois dias. Telefonou-me esta tarde.

Ramón olhou para a rua. O céu estava avermelhado, prenúncio da iminente nevasca.

Luis deixou cair o charuto apagado no cesto de lixo.

– Perguntou-me se poderia ficar contigo. Como Roquelia está indo…

– Não, diga-lhe que não – disse Ramón, quase sem pensar, e regressou à sala, onde os

visitantes já vestiam os sobretudos para sair. Ramón despediu-se deles com promessas de

um breve reencontro e, quando Leonid Eitingon foi beijá-lo, ele desviou a cara e colou-a

na orelha do assessor.

– Caridad está para chegar – disse-lhe, e beijou-o.

Ramón pôde ver como os olhos azuis de Eitingon recuperavam o fulgor atenuado pelo

álcool. A simples menção daquele nome parecia despertar nele reações químicas

intrincadas que deviam estar acima de uma já gasta empatia sexual: eram, definitivamente,

almas gêmeas, unidas pela capacidade de odiar e destruir.

– Amanhã te telefono, rapaz – disse, sorrindo, e com a mão enluvada deu uma

palmadinha no rosto de Ramón.

– Não, é melhor não me telefonar mais… Estou farto de chafurdar na merda.

Enquanto esfregava pratos e panelas, Ramón colocou na vitrola, num volume muito

baixo, um disco de canções gregas ao qual se afeiçoara. A visita iminente da mãe

inquietava-o e, enquanto secava os pratos, parou para observar, na mão direita, a

cicatriz em forma de arco. Aquelas marcas na pele, um grito nos ouvidos e a sombra de

Caridad eram como correntes que o amarravam ao passado, e as três podiam ser



terrivelmente pesadas se tentasse movê-las ao mesmo tempo. A cicatriz e o grito eram

indeléveis, mas podia, pelo menos, manter a mãe longe. Na prisão, acompanhado pelo grito

e pela cicatriz, continuara treinando seu ódio a Caridad ao culpá-la pelo fracasso de

seus planos de fuga. Mas lembrou-se de que, durante os infindáveis exames psicológicos a

que o tinham submetido no México, os especialistas julgaram entrever, no meio daquele

ódio, a presença de uma obsessão pela figura materna que alguns deles qualificaram de

complexo de Édipo. Quando ficou a par dessas avaliações, optou por rir na cara dos

psicólogos, mas soube que alguma coisa perdida em seu subconsciente devia ter se

libertado através de um canal imprevisto, alarmando os especialistas. A memória dos beijos

de Caridad, cuja saliva quente e anisada lhe provocava sensações dúbias, o mal-estar que

sempre lhe provocara vê-la na companhia de outros homens e a ascendência

incontrolável que a mãe exercera sobre ele tinham um componente doentio de que

tentara libertar-se recorrendo à distância e até à hostilidade. A opinião dos psicólogos

fizera-o refletir nas atitudes dela para com ele e no desamparo dele diante dela, e

começara a resgatar em sua memória carícias, palavras, gestos, proximidades e palpitações

que lhe pareceram dolorosamente perversas.

Apesar da fadiga de todo um dia de trabalho e de ter aceitado mais copos do que

costumava beber, Ramón revirou-se na cama, perseguido pela perspectiva de um

reencontro com a mãe, até no céu tornar-se evidente a proximidade do amanhecer e ele

ver começarem a cair os flocos da primeira nevasca daquele outono. Contemplando a

neve, Ramón recordou a viagem de trem que, no fim de 1960, tinha feito até os limites da

Ásia soviética, acompanhado por Roquelia e dois jovens oficiais da KGB, simultaneamente

guias e guardas. Depois de vinte anos de prisão, aquela viagem representava um ato de

libertação, a recuperação do prazer de se deslocar durante dias e dias, atravessando

mundos tão diversos, cruzando fusos horários e a lógica do tempo (a alguns metros de

onde agora é hoje, pode-se regressar a ontem ou saltar para amanhã). Viu com seus

próprios olhos a pujança econômica do país, as escolas espalhadas por todo seu imenso

território, a dignidade da pobreza das crianças uzbeques, quirguizes, siberianas, um

mundo novo que o fez sentir-se recompensado ao levá-lo a pensar que seu sacrifício

pessoal tivera como finalidade aquela realidade. Mas a viagem de regresso, sempre em um

vagão de primeira classe do Transiberiano, provocara-lhe uma sensação contraditória.

Não se deveu ao fato de, durante os dois dias em que o trem esteve parado por causa de

uma nevasca, o vagão-restaurante ter se transformado numa espécie de bar-pocilga

quando um grupo de militares se apoderou dele e passou as horas em que o trem esteve

encalhado engolindo vodka, mijando e vomitando pelos cantos. O que houve foi que o

fato de permanecerem imóveis, rodeados do branco infinito e impenetrável da estepe

gelada, devolveu-lhe uma sensação angustiante de desamparo, mais esmagadora que

aquela sentida nas muitas celas onde vivera. Algo naquela paisagem siberiana de janeiro o

paralisava e oprimia. E essa opressão, julgou descobrir, estava relacionada com a noção

exatamente oposta à clausura: era obra da incomensurabilidade, da imensidão oceânica

de uma paisagem branca que só se conseguia entrever durante umas poucas horas do dia. A

infinitude física asfixiava-o e compreendeu que aquele branco infinito era capaz de

angustiá-lo até a loucura.



Ramón não teve noção do momento em que adormeceu. Quando acordou, perto das

oito, viu junto à cama os focinhos ansiosos de Ix e Dax, cuja hora de fazerem suas

necessidades matinais já tinha passado. O sono breve, no entanto, não o libertara da

angústia crescente que permanecera à espreita durante toda a noite.

Enquanto se vestia, pôs o café no fogo. Viu no termômetro da varanda que a

temperatura era de oito graus negativos e observou o parque Gorki, do outro lado do

rio, completamente coberto de uma neve impoluta. Quando retirou a cafeteira, colocou

sobre a chama do fogão a lâmina larga de uma faca muito semelhante à que usara em

Malakhovka. Bebeu o café, acendeu um cigarro e fumou até ver que a cor do aço se

transformava em vermelho. Apagou o cigarro molhando-o na cuba da pia, procurou o

pano com que, na noite anterior, tinha secado os pratos e dobrou-o duas vezes, para

mordê-lo com força. Agarrou com a mão esquerda o cabo da faca, que do vermelho já

tinha passado ao branco, e, com os olhos fechados, colocou a lâmina sobre a cicatriz da

mão direita. Os joelhos fraquejaram com a dor, que lhe arrancou lágrimas e sopros

abafados. Atirou a faca na pia, ouvindo-a crepitar com a água. Quando abriu os olhos, viu

os restos de uma fumaça acinzentada e cuspiu o pano. O cheiro de carne queimada era

adocicado e nauseante. Abriu a torneira e pôs a mão debaixo da água gelada, enquanto,

com a esquerda, molhava o rosto. O alívio chegou quando o frio adormeceu sua mão.

Tirou um lenço do bolso e, depois de secar o rosto, cobriu a pele queimada de onde,

supunha, a cicatriz tinha desaparecido. Apesar da dor, sentiu que a alma lhe pesava

menos. Pegou outro lenço limpo, envolveu novamente a mão e finalmente se dispôs a sair.

A ansiedade de Ix e Dax os fez latir algumas vezes enquanto desciam no elevador. O

porteiro do prédio fez um comentário sobre o tempo e os preparativos para o desfile do

aniversário da Revolução, que Ramón, sob o efeito da dor, quase não ouviu.

Desajeitadamente, com a mão esquerda, enrolou o cachecol e dirigiu-se para a calçada,

por onde já corriam os borzóis, com os focinhos encostados na neve à procura de um

cheiro que os encorajasse a abrir o esfíncter. Aliviados, Ix e Dax começaram a correr pela

neve, como duas crianças que a pisam pela primeira vez. Ainda caíam flocos isolados, e

Ramón cobriu-se com o capuz do casaco. Com as correias na mão esquerda e um cigarro

nos lábios, atravessou, seguido pelos cães, a avenida do dique Frunze e desceu as escadas

que ligavam a calçada a uma plataforma colocada quase ao nível do rio.

Encostado à balaustrada metálica, com os cães sentados junto dele, o casaco

pontilhado de neve e a mão envolta num lenço de bolinhas pretas, Ramón começou a

fumar com os olhos fixos na corrente do rio, em cujas margens já havia se formado uma

camada de gelo. No lugar daquele rio sujo e gelado, voltaria a ver alguma vez a praia

esplendorosa de Sant Feliu de Guíxols? A dor e a amargura desenhavam-lhe uma ruga na

comissura dos lábios, quando disse em voz alta:

– Jo sóc un fantasma.

Respirando o ar gelado, sentindo a dor abrasadora que lhe subia pelo braço, aquele

espectro que um dia se chamara Ramón Mercader del Río imaginou novamente como teria

sido sua vida se, naquela madrugada distante, numa encosta da serra de Guadarrama,

tivesse dito que não. Com certeza pensou, como gostava de fazer, que podia ter morrido

na guerra, como tantos de seus amigos e camaradas. Mas principalmente disse a si mesmo, e



por isto gostava de enredar-se nesse jogo, que esse outro destino não teria sido o pior,

porque naqueles dias o verdadeiro Ramón Mercader, jovem e cheio de fé, não receava a

morte. Ramón abrira todas as janelas do seu espírito às mentalidades coletivas, à luta por

um mundo de justiça e igualdade, e, se tivesse morrido lutando por esse mundo melhor,

teria ganhado um espaço eterno no paraíso dos heróis puros. Nesse instante, pensou

como teria gostado de ver esse outro Ramón se aproximar, o verdadeiro, o herói, o puro,

para poder contar-lhe a história do homem que ele próprio tinha sido durante todos

aqueles anos em que vivera o mais longo e sórdido dos pesadelos.



30
Réquiem

Há 31 anos Iván confessou-me que durante muito tempo tivera um sonho: ir à Itália. Na

Itália do seu anseio, Iván não teria podido deixar de fazer várias coisas: visitar o Castel

Sant’Angelo; ir, como numa peregrinação, a Florença e contemplar as paisagens toscanas

que Leonardo vira um dia; assombrar-se diante do duomo da cidade e de seus mármores

verdes; percorrer Pompeia como quem lê um livro eterno sobre o eterno da vida, da

paixão e da morte; comer uma pizza e um espaguete verdadeiros, de preferência em

Nápoles; e, para garantir o regresso, atirar uma moeda à Fontana di Trevi. Enquanto não

chegava o grande momento, Iván tinha alimentado seu sonho estudando as obras de

Leonardo (embora quem o enlouquecesse de verdade fosse Caravaggio), vendo os filmes

de Visconti e de De Sica, lendo Calvino e os romances sicilianos de Sciascia, engolindo as

pizzas esponjosas e as massas moles que se instalaram na ilha nos anos 1970 e que tanta

fome nos mataram durante muitos anos. Aquele foi um desejo tão persistente, tão bem

elaborado, que cheguei a pensar se na realidade Iván não teria estudado Jornalismo com

a única esperança de um dia poder viajar (para a Itália) naqueles tempos em que quase

ninguém viajava e ninguém o fazia se não fosse em missão oficial.

A primeira vez que meu amigo me falou da existência e do posterior desvanecimento

daquele sonho tão cubano e tão insular de sair da ilha foi no terraço de sua casa, dois

ou três meses depois de termos nos conhecido. Nessa época eu era um dos estudantes

menos lidos da Escola de Letras e, naquele dia, Iván, depois de me falar da sua pretensão

perdida, pusera-me nas mãos um romance de Pavese e outro de Calvino, enquanto eu

perguntava a mim mesmo como era possível que um cara como ele se desse por vencido e,

aos vinte e poucos anos, já falasse de sonhos mortos quando todos sabíamos que ainda

tínhamos pela frente um futuro que se anunciava luminoso e melhor.

A última vez que vi Iván em vida foi três dias depois da morte de Ana. Naquela noite de

fim de setembro de 2004, enquanto mantínhamos uma conversa estranhíssima, encontrei a

dada altura, no baú sem fundo dos desejos perdidos, a história do sonho italiano de

Iván. E talvez nunca chegue a saber se aquela recuperação de uma lembrança de 31 anos

terá sido a manifestação inconsciente de uma premonição ou a resposta antecipada de

meu cérebro em busca das origens do desastre.

Desde aquela noite e durante várias semanas, eu viveria escorado no pântano da

contradição, sentindo como me afundava na lama de meu egoísmo. De qualquer forma,

como Iván não voltou mais a me visitar, refugiei-me em sua exigência de não voltar a vê-lo,

pois tinha sido o que me pedira quando nos despedimos, e comportei-me de forma

mesquinha e infantil, recusando-me a ceder e procurá-lo, embora soubesse que era esse o

meu dever. No entanto, sempre que me encontrava com amigos como o negro Frank ou



Anselmo, perguntava-lhes se tinham visto Iván, e não me surpreendia – na verdade, me

tranquilizava – ouvir sempre a mesma resposta: não o tinham visto, dissera que não queria

ver ninguém, parece que está terminando de escrever qualquer coisa. E (como bom

escritor medíocre e, ainda por cima, seco) entrincheirei-me naquele pretexto e não

tentei vê-lo.

Sei que também pesou nesse meu afastamento, mais do que uma possível inveja, o receio

de uma responsabilidade que Iván atirara para cima de mim e que eu não sabia como gerir.

O que deveria fazer com o que Iván estava terminando de escrever? Guardá-lo numa

gaveta, como ele podia fazer? Tentar publicá-lo, como ele também podia, mas não queria,

fazer? Aquela absurda decisão do meu amigo de me entregar seu trabalho e sua obsessão

de anos para, dessa forma, cortar todas as amarras com aquela história e com a própria

vida parecia-me, além disso, doentia e, sobretudo, covarde. Aquele era um problema dele,

e não meu; eram o seu livro, a sua história, pensava.

A esta altura nem é preciso dizer que a morte de Ana foi para Iván um golpe mais duro

do que todos nós, até ele mesmo, tínhamos imaginado. Embora nos meses finais,

atormentado pela impotência e pela dor que lhe provocava ver o sofrimento da mulher,

mais de uma vez tivesse confessado que seria preferível se ela descansasse, a ausência

irreversível de Ana mergulhou-o numa melancolia da qual o meu amigo não teve forças

nem vontade de sair.

Nessa última visita que lhe fiz ao apartamento de Lawton, a primeira coisa que notei

foi a enorme necessidade de Iván de apagar as marcas da dor entre as quais vivera por

não sei quantos anos. A atividade a que tinha se entregado nos dias que se seguiram ao

enterro deve ter sido frenética porque, quando entrei em sua casa, a primeira coisa em

que reparei foi no desaparecimento de todos os vestígios hospitalares que tinham se

apoderado daquele espaço. Juntamente com a cama reclinável e a cadeira de rodas,

desapareceram o suporte para o soro, as comadres, as seringas e os frascos de

medicamentos e até a TV em cores com controle remoto (empréstimo de um vizinho, para

que Ana pudesse se entreter com algo mais visível que a titubeante TV em preto e branco

que um cliente de seu consultório lhe oferecera antes de ir embora de Cuba, alguns anos

antes). O chão cheirava a creolina barata e as paredes, como sempre, a umidade, mas não a

álcool ou bálsamos. O próprio Iván decidira metamorfosear-se: raspara o cabelo e exibia

um crânio repleto de colinas, atravessado pelo rio de uma cicatriz que, há muitos anos,

tinham lhe oferecido os adversários da luta de bêbados que o conduzira ao pavilhão de

politraumatizados do Hospital Calixto García.

A transformação do ambiente e seu aspecto de recém-saído de um campo de

concentração tornavam mais palpável a devastação física sofrida pelo meu amigo nos

últimos meses (a certa altura passou-me pela cabeça a ideia de que Iván ia evaporar e subir

aos céus) e preparou-me melhor para ouvir, no fim da noite, a palavra penetrante, o

sentimento capaz de paralisá-lo que ele tinha me ocultado durante dez anos,

envergonhado com o significado contido numa reação inadequada: compaixão. Porque,

no fim, não fora tanto o medo mas aquele substantivo manhoso, do qual também tentava

se libertar, o tijolo que sustentou o edifício de demoras, mistérios, encobrimentos atrás

do qual o próprio Iván tinha se perdido.



– Por que você fez essa merda na cabeça? Sabe o que ficou parecendo? – Perguntei-lhe,

assim que o vi, mas meu amigo não me respondeu e aceitou, com um sorriso triste, a marmita

transbordando de comida que minha mulher lhe preparara. Em silêncio, Iván começou a

servir-se num prato fundo, mas, antes de se sentar para comer, foi até o quarto e

regressou com um envelope nas mãos.

– Faz tempo que você queria ler isto…

Quando o ouvi, adivinhei de que se tratava. Deviam ser, e eram de fato, as folhas

escritas há mais de 25 anos pelo fantoche interposto de Jaime López, os papéis de cuja

existência eu tinha conhecimento já há dez anos e que, sempre que tocávamos no assunto,

eu pedia a Iván que me deixasse ler, por achar que, com sua leitura, apalparia com as

minhas próprias mãos a alma esquiva do homem que amava os cachorros.

Enquanto ele comia, mergulhei num híbrido de relato, reflexão e carta sobre os anos

em Moscou de um Ramón Mercader que, de forma doentia, insistia em agarrar-se à

mediação vergonhosa do boneco de ventríloquo de Jaime López e em apresentar a si

próprio como uma segunda pessoa para quem se pode olhar com certa distância. Ou será

que se sentiu tão despojado de seu próprio eu, tão alheio ao Ramón Mercader original,

que preferiu continuar sendo, até o fim, um de seus disfarces? O homem essencial, o

primitivo, o que estivera na serra de Guadarrama, teria sido devorado pela missão, pelo

dogma e pela falta de piedade da história até se transformar num personagem visível à

distância, mais do que numa pessoa? Do escrito emanava o sabor desagradável de uma

confissão capaz apenas de esconder um pedido de perdão e a frustração de um homem

que, da perspectiva que lhe conferiram os anos e os acontecimentos, finalmente

enfrentava a si mesmo e ao que tinha significado numa trama sórdida, destinada a degluti-

lo até a última célula.

Mas o mais alarmante, pelo menos para mim, foi descobrir os comentários e perguntas

que, com uma letra minúscula, Iván fora acrescentando nas margens das folhas, em

diversas cores e matizes, numa demonstração de um regresso obsessivo àquelas palavras ao

longo dos anos. Perguntei a mim mesmo se Iván, mais do que interrogar o autor da

confissão, não estava procurando, através daquela confissão, uma resposta perdida

dentro de si mesmo. Além disso, os papéis estavam envelhecidos, como se tivessem passado

por muitas mãos, quando eu sabia que apenas Iván e o negro alto e magro que os trouxera

(e Ana?) tiveram-nos diante dos olhos. Alarmou-me a relação que meu amigo tinha

estabelecido com aquela confidência e com o ser intangível que estava subjacente a ela.

– Fico com vontade de saber o que aconteceu quando Caridad chegou a Moscou,

como foi que Ramón conseguiu que o deixassem sair de lá… – Disse-lhe quando acabei a

leitura, sem me atrever a comentar que a minha verdadeira inquietação era com ele. Nessa

altura, Iván estendeu-me uma xícara de café recém-feito e voltou-se, como se a minha

curiosidade não lhe interessasse.

Na bancada, começou a preparar a comida de Truco. Como não sou particularmente

aficionado por cães, naquela noite tinha me esquecido do animal, e só nesse momento

reparei que ele não viera me cumprimentar. Procurei-o e o encontrei debaixo de uma

cadeira, com os olhos muito abertos, deitado em cima de um pedaço de pano. Iván

aproximou dele o prato de plástico, Truco cheirou a comida, mas não se animou a prová-



la.

– Vamos, menino, come – disse-lhe Iván, acocorando-se ao pé do animal, e acrescentou

com ternura, como se estivesse admirado: – Anda, olha, é carninha!

– Está doente?

– Está triste – garantiu-me Iván, passando-lhe a mão pela cabeça. Reparei nos olhos

do cão e, embora não seja daqueles que acreditam nessas coisas, pareceu-me descobrir

certa dor em seu olhar úmido e desconsolado. Iván mostrou-lhe um pouco de comida, mas

o cão virou o focinho. – Ele sabe o que aconteceu. Faz três dias que não come, pobre

Truco.

A voz de Iván soou como um lamento. Afastou-se de Truco, lavou as mãos e bebeu seu

café. Sentado à mesa, acendeu um cigarro, olhando para o cão, e lembro-me de ter

pensado: Iván vai chorar.

– O que Truco tem chama-se melancolia e é uma doença que ou se cura sozinha ou pode

matá-lo… – Disse, quase arrastando as palavras. Tragou o cigarro algumas vezes e, por

fim, ergueu os olhos na minha direção. – Leve estes papéis. Não quero tê-los por perto.

– O que você tem, Iván? – Perguntei. Sua atitude, mais que me surpreender, começou a

me preocupar. Em seus olhos havia uma tristeza úmida idêntica à que flutuava no olhar do

cão.

– Ter encontrado aquele homem foi a pior coisa que me aconteceu na vida. E

aconteceram-me algumas coisas bastante fodidas… Vou terminar de escrever como o

conheci e por que não me atrevi desde o início a contar a história dele. Não quero, mas

tenho de escrever. Quando acabar, vou dar a você todos os meus papéis para que faça

com eles o que bem entender… Eu não sou escritor nem nunca fui, e não me interessa

publicá-los ou que alguém os leia…

Iván deixou o cigarro no cinzeiro sobre a mesa. Parecia muito cansado, como se nada

lhe interessasse muito, e até me pareceu que respirava com dificuldade, como um asmático.

Quando me preparava para censurar suas últimas palavras, ele antecipou-se.

– Eu também sou um fantasma…

Nesse momento, compreendi um pouco melhor o que Iván tentava me dizer com isso. E

pensei o pior: ele vai se matar.

– Por que vai me dar o que escreveu? O que isso quer dizer? – Atrevi-me a perguntar,

receando ouvir a pior das confissões, e quis tirar o dramatismo do assunto: – Veja bem,

você não é Kafka…

– Não vou me matar – disse, depois de me deixar sofrer por alguns segundos. – E não

estou louco. É que não quero ver mais esses papéis. É melhor você ficar com eles, que

ainda é um escritor… Mas, se quiser, pode queimá-los, pra mim é indiferente…

– Não entendo, Iván. A verdade não o interessa? Esse homem era um filho da puta e

não tem justificativa nem…

– Que verdade? Qual é a verdade? E ele não foi o único filho da puta que fez coisas

injustificáveis.

– Claro que não. Mas foi um dos que ajudou Stalin a dar cabo dos 20 milhões de

pessoas que pegou pelo pescoço em nome do comunismo… E não matou qualquer um …

Matou outro filho da puta que, enquanto esteve no poder, arrancou a cabeça de sei lá



quantos… Tudo isso é muito duro, Iván. E veja que os russos, depois de terem destapado a

panela, voltaram a fechá-la a sete chaves… É preciso fazer muitas coisas horríveis para

matar tanta gente…

– Mercader foi vítima e carrasco, tal como a maioria – protestou, já com menos

veemência, enquanto observava o isqueiro que o homem que amava os cachorros lhe

deixara como herança.

– Foi mais carrasco do que vítima, e isso não o deixava viver em paz. Sabe por que ele

lhe contou sua história e depois escreveu esta carta?… Para que você a escrevesse e

publicasse…

Iván esfregou a cabeça raspada com força, como se quisesse apagar alguma coisa de

dentro dela. E dizia que não estava louco?

– Às vezes penso a mesma coisa. Mas outras vezes creio que foi uma necessidade de

moribundo. Deve ser foda viver a vida toda como se fosse outro, dizer que é outro e

saber que é melhor se esconder atrás de outro nome porque tem vergonha de si mesmo…

– De que merda de vergonha você está falando? Nenhum deles tinha vergonha, nem

nada que se parecesse com isso…

– Você não acha que ele pagou por todas as suas culpas? Sabe que um preso de

Lecumberri contou que violaram Ramón na cadeia?

– Ele devia saber a que se arriscava e, mesmo assim, aceitou… E acho muito bom que o

tenham enrabado na cadeia.

– Ele não andava por aí matando pessoas… Foi um soldado que cumpriu ordens. Fez o

que lhe mandaram por obediência e convicção…

Iván levantou-se, serviu mais café nas xícaras, mas nenhum de nós bebeu. Olhava

novamente para o cachorro quando me disse:

– Sabe como eu tive certeza de que López era Mercader, antes mesmo de ler esses

papéis e ver a fotografia?

– Não sei… Pelo que lhe disse sobre o grito de Trotski, não foi? – Arrisquei, disposto a

dar-lhe uma trégua. Afinal, Iván não tinha matado ninguém nem ajudado a foder outras

pessoas. Ele, sim, era uma vítima, afinal de contas.

– Não, não... A chave foi a forma como tratava seus cachorros e como olhava para o

mar. Era Mercader em busca da felicidade que sentira em Sant Feliu de Guíxols. Seu

paraíso perdido… Cuba foi um placebo.

– E como você conseguiu continuar falando com ele depois de ter certeza de que era

Mercader?

Iván olhou-me nos olhos e eu aguentei o olhar. Mecanicamente, tomou seu café, pegou

o maço e tirou outro cigarro. Quantos iria fumar?

– Creio que nunca estive seguro de que era Mercader. Quando López me contava a

vida de Mercader, parecia que falava de um homem que existira há muito tempo, não sei,

alguém do século XIX… E, embora pareça mórbido, eu queria saber como terminava a

história. Mas sentia, sobretudo, que ele precisava que eu o ouvisse… – Fez uma pausa e

acendeu o cigarro. – Sabe o que é mais fodido nessa história?

– As mentiras?

– Além das mentiras.



– Que Stalin tenha pervertido tudo? Que, se calhar, os próprios camaradas mataram

Mercader, envenenando-o com radioatividade?

– Mais do que isso.

Fiquei em silêncio. No fim das contas, para mim tudo naquela história era fodido e a

lista podia ser infinita. Iván fumava sem deixar de olhar para mim.

– O que se meteu aqui – disse, apontando para a cabeça raspada. – Quando li esses

papéis e tive uma ideia mais precisa do que Ramón Mercader tinha feito, senti asco. Mas

senti também compaixão por ele, pela forma como o tinham usado, pela vergonha que lhe

provocava ser ele mesmo. Já sei, era um assassino e não merece compaixão, mas, porra, não

consigo evitar! Se duvidar é verdade que sua própria gente enfiou radioatividade em seu

sangue para matá-lo, como diz Eitingon, mas não era preciso, porque já o tinham matado

muitas vezes. Tinham lhe tirado tudo, o nome, o passado, a vontade, a dignidade. E, no

fim das contas, para quê? Desde que disse a Caridad que sim, Ramón viveu numa prisão que

o perseguiu até o dia da própria morte. Nem queimando o corpo todo conseguiria

libertar-se da sua história, nem acreditando que era outro… Mas, apesar de tudo,

penalizava-me saber como tinha acabado, porque fora sempre um soldado, como tanta

gente… E, se eles mesmos o mataram, não se pode sentir por ele outra coisa que não seja

compaixão. E essa compaixão nos faz sentir sujos, contaminados pelo destino de um homem

que não deveria merecer nenhuma piedade, nenhuma pena. Por isso me recuso a acreditar

que sua própria gente o tenha matado: de alguma forma, isso iria transformá-lo num

mártir… E não quero publicar nada porque só de pensar que essa história possa fazer

alguém sentir um pouco de compaixão me dá vontade de vomitar…

Observei meu amigo e senti que finalmente começava a compreender alguma coisa. Sua

vida (se chegaram a esta altura da história já sabem) tinha sido um rosário de desgraças e

frustrações imerecidas mas inevitáveis, tantas e ao mesmo tempo tão comuns que parece

inacreditável que em cima de um único homem tenha caído todo o peso do seu tempo e da

sua circunstância: foi como se lhe coubesse receber cada um dos golpes que

correspondiam a uma geração de crédulos por obrigação. Como se não bastasse, vivera

com aquela história de merda no íntimo durante quase trinta anos e tivera a desgraça de

que Ana, o que de mais limpo lhe acontecera na vida, reproduzisse com a sua morte o

suplício final de Ramón Mercader, sendo obrigado a assistir, dia após dia, a uma agonia

que não podia deixar de recordar-lhe a de um assassino desprezível e desprezado. Mesmo

assim, junto com a indignação, Iván sentia compaixão por aquele homem e pelo seu

destino, e esse sentimento provocava-lhe um intenso rancor contra si mesmo.

– Iván, ele foi um deles, e eles o trataram como lhe ensinaram a tratar os outros

desde o início: sem piedade. Mas por nada disso merece a sua compaixão.

Iván refletiu durante os segundos que se arrastaram. Devia estar avaliando as

consequências do que queria me dizer, e bastou-me olhar para ele para pressentir que

não seria agradável. Foi nesse momento que recordei, não sei por que associação de

ideias, a história do desejo que Iván tivera de viajar para a Itália.

– É que eu já não aguento mais… – Acabou por dizer. – Passei a porra da minha vida

com a sensação de estar fugindo de alguma coisa que acaba sempre me agarrando, e já

estou cansado de correr… Agora pegue esses papéis e vá embora. Anda, que quero me



deitar.

Quase aliviado, pus-me de pé, mas não peguei os papéis. Quando ia saindo, voltei-me e vi-

o fumando novamente. Iván tinha os olhos fixos em Truco, que cochilava num canto.

Senti compaixão pelo meu amigo e por seu cachorro, compaixão real e justificada, mas

também uma vontade enorme de mandar tudo à merda, de xingar a mãe de todo mundo e

desaparecer. Evidentemente, não era necessário perguntar a Iván do que tinha fugido

durante a vida inteira. Eu sabia que era do medo, mas, como ele próprio disse, por mais que

a gente corra e se esconda, o medo sempre nos apanha. Sei muito bem disso.

– Estamos fodidos. Todos – disse, não sei se em voz alta.

Como é possível ter deixado passar tanto tempo? É verdade que eu também tinha – tenho

– medo, mas Iván merecia mais de mim.

Foi só em 22 de dezembro, dois dias antes da véspera de Natal, que decidi dar o braço

a torcer e fui, finalmente, à procura de Iván. Quem me deu o pretexto foi minha mulher,

embora não fosse muito bom: ela queria convidá-lo para cear conosco na noite do dia 24.

O problema é que tanto Iván como eu sempre tínhamos detestado o ambiente natalino e

o espírito festivo que nessa época as pessoas assumem como uma obrigação.

Quando cheguei ao apartamento dele, encontrei a porta e a janela fechadas. Toquei

várias vezes, sem obter resposta. Algo no ambiente da casa me pareceu estranho, embora

nesse momento não tenha me dado conta de que anormalidade seria essa, além do

hermetismo e do silêncio.

Como ainda eram três da tarde, fui até o consultório veterinário onde Iván

trabalhava e também o encontrei fechado, com a corrente e o cadeado que costumava

pôr entre a porta e o caixilho. Falei com uma mulher que vivia na calçada em frente, e ela

me disse que Iván não aparecia há dois ou três dias e que estava preocupada, porque ele

nunca faltava tanto tempo ao trabalho.

Regressei ao quarteirão de Iván e bati na porta da casa do vizinho que lhe emprestara

a TV em cores durante a doença de Ana. O homem reconheceu-me, convidou-me a entrar,

mas eu disse que estava com pressa e só queria saber se ele tinha visto Iván.

– Há três dias… Sim, faz uns três dias que não o vejo.

Agradeci-lhe e, por cortesia elementar, desejei-lhe feliz Natal, ao que o homem

respondeu-me com uma palavra cheia de significado:

– Igualmente.

Quando me dirigia para o Pontiac, perguntando a mim mesmo onde caralho Iván teria

se metido, lembrei que aquela fórmula natalina que seu vizinho acabara de me dizer era a

mesma que, de acordo com o meu amigo, ele dissera como despedida ao homem que amava

os cachorros, justamente no dia em que se encontraram pela última vez, há exatos 27

anos. E, nesse instante, uma luz se acendeu em minha mente: como era possível que Truco

não tivesse latido quando bati na porta do apartamento? O cão de Iván e Ana era um

ladrador empedernido e apenas algumas coisas poderiam impedi-lo de fazer barulho: se

estivesse doente, se não estivesse em casa ou – o mais provável – se tivesse morrido, quem



sabe de melancolia pela ausência de Ana.

Abraçado por um mau pressentimento, mudei de direção e fui à procura do único

telefone público que funcionava no bairro, no quiosque de jornais e revistas que não

vende nem jornais nem revistas. De lá consegui telefonar para as casas de Frank e de

Anselmo, e em ambas me confirmaram que Iván não passava por lá há muito tempo.

Telefonei então para Raquelita, que me disse não ver Iván há séculos e que seria melhor

jamais voltar a ver aquele “tolo infeliz”. Sentado no Pontiac, pus-me a pensar e,

realmente, vi poucas alternativas. Não fazia a menor ideia de onde encontrá-lo, embora

soubesse que devia procurá-lo. Neste país, as pessoas não costumam desaparecer. Quando

alguém some é porque ou foi engolido pelo mar ou ainda não arranjou moedas para ligar

do primeiro telefone público de Miami. Mas esse não seria Iván. Não a esta altura, não

depois de tudo o que tinha vivido entre as quatro paredes da ilha.

De repente tive uma inspiração. Liguei o carro e dirigi-me ao cemitério. O local estava

deserto, depois do último enterro da tarde. Procurei o túmulo de Ana, no jazigo de sua

família, e encontrei tudo no espantoso estado de solidão em que sempre ficam os mortos.

As coroas de flores há muito tinham dado lugar ao pó e à sujeira, que voltavam a

apoderar-se de um local que não parecia ser visitado por ninguém há várias semanas.

Já fora do cemitério, procurei outro telefone com vida e liguei para Gisela, irmã de

Ana. Ela tampouco sabia de Iván; nem sequer tinha voltado a ligar para ela depois do

enterro. Cada vez mais assustado, lembrei-me de seus familiares de Antilla, na costa leste,

com quem Iván tinha vivido algumas semanas depois de sair do pavilhão de depententes

do Hospital Calixto García. Como estava em El Vedado, dirigi até a casa de Raquelita (a

mansão espetacular que lhe “arranjara” seu segundo marido, um joalheiro gordo e

traficante que meia Havana conhecia como “o mago” Alcides, um triunfador do socialismo,

o verdadeiro homem da vida de Raquelita) e consegui que a ex, numa agenda antiga,

descobrisse o número de telefone de Serafín e María, os primos da mãe de Iván, em

Antilla. Raquelita, contra a sua vontade, acabou contagiada pela minha preocupação e

ela mesma se encarregou de telefonar, recebendo uma resposta idêntica à que eu tinha

obtido até então: os parentes de Antilla nem sequer sabiam da morte de Ana. Quando saí

da mansão de Raquelita, trazia uma dor a mais no peito, pois era evidente que Francesca

não se interessava muito pelo que pudesse ter acontecido ao pai, embora não tenha me

espantado saber que ela também estava tratando de ir viver fora da ilha – decisão a que

seu irmão Paolo e meus filhos, típicos representantes de sua geração, já tinham se

antecipado.

À noite, enquanto mais revirava do que comia o que minha mulher me servira, notei

que a preocupação tinha se transformado num sentimento de culpa, porque já estava

convencido de que algo muito grave acontecera. Comentei com minha mulher as

averiguações daquela tarde e ela me deu uma solução na qual eu ainda não tinha pensado:

ir à polícia. Pareceu-me ridículo e excessivo, mas comecei a considerar essa possibilidade.

Podia ter acontecido alguma coisa, talvez estivesse num hospital por ter sofrido um

acidente, um enfarte, sei lá que porra, pensei. E se de fato tivesse subido numa jangada e

não tivesse conseguido chegar a lugar nenhum, ou se tivesse se afogado como seu irmão

William?… Quase à meia-noite, em vez de ir para a cama, voltei a me vestir, decidido a dar



parte do desaparecimento na delegacia da avenida de Acosta e, quando estava a dois

quarteirões da brigada acastelada da polícia, senti o relâmpago de uma certeza. Fiz um

desvio e desci em direção a Lawton. Não sabia ainda (nem sei agora) por que razão já

estava convencido do que iria encontrar.

Entrei pelo corredor escuro e escorregadio que dava para o apartamento. Na mão

levava a marreta que trago sempre no porta-mala do Pontiac. Diante da porta, fui

envolvido por uma atmosfera hedionda na qual ainda não tinha reparado nessa tarde e a

premonição transformou-se em evidência. Ainda assim, toquei várias vezes, gritei o nome

de Iván e de Truco, mas só obtive silêncio como resposta. Não esperei mais. Com um única

pancada da marreta fiz saltar a fechadura da porta, que de tão podre quase se soltou do

caixilho. De imediato, o fedor intensificou-se e, tateando, procurei o interruptor, tendo

o cuidado de não bater nas escoras de madeira que sustentavam a estrutura. Quando o

apartamento se iluminou, do aposento que fazia as vezes de sala vi o que nunca teria

desejado ver: no outro quarto estava a cama, caída, com os pés partidos pela carga que

tinha em cima. No colchão, também afundado pelo peso, consegui entrever, sob os

pedaços de madeira, concreto e argamassa, a forma de pernas, um braço, parte de uma

cabeça humana e também um pouco da pelagem amarelada de um cachorro. Ergui os olhos e

vi que, do teto, pendiam algumas traves de aço, oxidadas e corroídas, e, lá no alto, um céu

desencantado e alheio, desprovido de estrelas.

Puxei uma das cadeiras de ferro e deixei-me cair nela. À minha frente estava o fim

previsível de um caminho, um desastre de ressonâncias apocalípticas, a ruína de uma casa e

de uma cidade inteira, mas, sobretudo, de sonhos e vidas. Aquele monte de escombros

assassinos era o mausoléu que coubera na morte ao meu amigo Iván Cárdenas Maturell, um

homem bom contra o qual o destino, a vida e a história tinham se unido para destruí-lo.

Seu mundo rachado desfizera-se finalmente e o devorara daquela forma absurda e

terrível. O pior era saber que, de alguma forma – de muitas formas –, o desaparecimento

de Iván era também o do meu mundo e o do mundo de tanta gente que partilhou nosso

espaço e nosso tempo. Iván finalmente escapara e deixara-me como herança sua

frustração cósmica, o peso maligno de uma compaixão que não desejava sentir e uma caixa

de papelão com o meu nome, onde estavam todos aqueles papéis escritos por ele e por

Ramón Mercader (na realidade, por Jaime López) e que eram o melhor retrato de sua

alma e de seu tempo… Em que estaria pensando Iván quando ouviu ranger a escora de

madeira e viu a morte que lhe caía do céu, arrastada pela inércia e pela gravidade, as

únicas forças ainda capazes de nos mover? Provavelmente já não pensava em nada. Tinha

acabado de escrever o que precisava escrever, apenas para cumprir uma necessidade

fisiológica, e sua vida se convertera no mais desolador dos vazios. A isto tínhamos

chegado depois de tanto caminhar com os olhos vendados. E nesse instante recordei de

Iván me falando da melancolia de seu cão, da liberdade infinita e das janelas abertas às

mentalidades coletivas… e também, novamente, me veio à cabeça a imagem imprecisa da

Fontana di Trevi, na qual nem Iván nem eu jamais pudemos atirar uma moeda.



Finalmente, pude ler a papelada de Iván. Mais de quinhentas folhas datilografadas,

repletas de riscos e acréscimos, mas cuidadosamente ordenadas em três envelopes de

papel pardo nos quais também escrevera o meu nome completo, Daniel Fonseca Ledesma,

para evitar qualquer confusão.

Enquanto lia, era como se o próprio Iván saísse de sua pele e deixasse de ser uma

pessoa que escrevia para se transformar num personagem dentro do texto. Em sua

história, meu amigo emerge como uma síntese do nosso tempo, como um caráter às vezes

exageradamente trágico, embora com um indiscutível sopro de realidade. Porque o papel

de Iván é o de representar a massa, a multidão condenada ao anonimato, e seu

personagem funciona também como metáfora de uma geração e como o prosaico resultado

de uma derrota histórica.

Embora tenha tentado evitar, e tenha me agitado e negado, enquanto lia fui

sentindo como era invadido pela compaixão. Mas só por Iván, só pelo meu amigo, porque

ele sim a merece – e muita: merece-a como todas as vítimas, como todas as trágicas

criaturas cujo destino é dirigido por forças superiores que as ultrapassam e as manipulam

até as transformarem em merda. Essa foi a nossa sina coletiva, e que Trotski vá para a puta

que o pariu se, com seu fanatismo de obcecado e seu complexo de ser histórico, não

acreditava que existissem as tragédias pessoais, mas apenas as mudanças de etapas sociais e

supra-humanas. E as pessoas? Algum deles pensou alguma vez nas pessoas? Perguntaram-me,

perguntaram a Iván, se concordávamos em adiar sonhos, vida e todo o resto até que se

evaporassem (sonhos, vida e o raio que o parta) no cansaço histórico e na utopia

pervertida?

Não penso muito, porque poderia me arrepender. Faço a única coisa que pode ser feita se

não quiser me condenar a carregar para sempre o peso morto de uma história de crimes e

enganos, se não quiser herdar até o último miligrama o medo que perseguiu Iván, se não

quiser me sentir culpado por ter obedecido ou desobedecido à vontade do meu amigo.

Devolvo o que lhe pertence.

Coloco todos os papéis numa pequena caixa de papelão. Começo a fechá-la com fita

adesiva até que toda a superfície esteja coberta pela tira cor de aço. Esta manhã enterrei

Truco junto ao muro do pátio da minha casa e, no interior da mortalha de pano que fiz

para ele, coloquei um exemplar do distante livro de contos de Iván, o isqueiro de

Mercader e a Bíblia de Ana. Esta tarde, quando fecharem o caixão do meu amigo, a cruz

do naufrágio (de todos os nossos naufrágios) e esta caixa de papelão, cheia de merda, de

ódio e de toneladas de frustração e de muito medo, irão com ele: para o céu ou para a

podridão materialista da morte. Porventura para um planeta onde as verdades ainda

sejam importantes. Ou para uma estrela onde talvez não haja motivo para receios e até

possamos nos alegrar por sentir compaixão. Para uma galáxia onde talvez Iván saiba o que

fazer com uma cruz corroída pelo mar e com esta história, que não é a sua história, mas na

verdade é, e é também a minha e a de tanta gente que não pediu para fazer parte dela, mas

que não conseguiu escapar. Irão talvez para o lugar utópico onde o meu amigo saberá, sem



sombra de dúvida, que porra fazer com a verdade, a confiança e a compaixão.

Mantilla, maio de 2006-junho de 2009



Nota muito agradecida

Este romance começou talvez a ser escrito no mês de outubro de 1989, enquanto o Muro

de Berlim, sem que muita gente suspeitasse ainda, se inclinava perigosamente, até começar

a desmoronar, desfazendo-se apenas algumas semanas depois.

Nessa altura, eu acabara de fazer 34 anos e fazia aquela que seria a minha primeira

viagem ao México. Como estava convencido de que Coyoacán era um lugar muito distante

do centro, consegui que Ramón Arencibia, um amigo cubano-mexicano dono do automóvel

mais feio do DF, me levasse para visitar a casa onde viveu e morreu Leon Trotski. Apesar

do quase absoluto desconhecimento que tinha (como qualquer cubano da minha

geração) dos principais acontecimentos e das ideias do antigo dirigente bolchevique – e,

portanto, não poder ser nem sequer próximo do trotskismo –, julgo que a emoção

puramente humana que me provocou percorrer aquele local, transformado em museu há

vários anos e num verdadeiro monumento à inquietação, ao medo e à vitória do ódio

desde que os Trotski o habitaram, foi a semente da qual, após uma longa incubação,

nasceu a ideia de escrever este romance.

Ao enfrentar-me com a sua concepção, passados mais de quinze anos, já no século XXI,

morta e enterrada a União Soviética, quis utilizar a história do assassinato de Trotski

para refletir sobre a perversão da grande utopia do século XX, esse processo em que

muitos investiram as suas esperanças e tantos de nós perderam sonhos, anos e até sangue

e vida. Por isso me ative com toda a fidelidade possível (lembre-se de que se trata de um

romance, apesar da presença esmagadora da história em cada uma de suas páginas) aos

episódios e à cronologia da vida de Leon Trotski nos anos em que foi deportado,

acossado e, finalmente, assassinado e tentei resgatar o que sabemos com toda a certeza

(na realidade, muito pouco) da vida ou das vidas de Ramón Mercader, construída(s) em

boa parte sobre o gume da especulação a partir do que é verificável e, histórica e

contextualmente, possível. Esse exercício entre realidade verificável e ficção é válido

tanto para o caso de Mercader como para o de muitos outros personagens reais que

aparecem no relato romanceado – repito, romanceado – e, portanto, organizado de

acordo com as liberdades e as exigências da ficção.

Entre o objetivo de escrever este romance e o próprio exercício da escrita houve a

mediação de anos para refletir, ler, investigar, discutir e, sobretudo, penetrar com

assombro e horror pelo menos numa parte da verdade de uma história exemplar do século

XX e da biografia desses personagens obscuros mas reais que aparecem no livro. Nesse

vasto processo, foi para mim imprescindível a cooperação, o conhecimento, as

experiências e as investigações prévias de muitas pessoas que, em alguns casos, chegaram a

partilhar comigo as próprias vivências e, inclusive, incertezas acerca de uma história em



sua maior parte sepultada ou pervertida pelos líderes que, durante setenta anos, foram

os donos do poder e, evidentemente, da História.

Como sempre, entre a escrita e a publicação do livro, pedi a ajuda de diversos amigos

na busca de informações e, sobretudo, na leitura das várias versões, através das quais fui

delineando o romance, e na discussão de seus conteúdos e soluções literárias, um

intercâmbio que, pouco a pouco, me permitiria afinar, desde a pontuação e as perspectivas

narrativas até as visões históricas e filosóficas que abordo nas mais de quinhentas páginas

deste livro.

Por isso quero expressar a minha enorme gratidão a todos que, de uma forma ou de

outra, numa ou noutra etapa, com sua paciência, seu conhecimento ou bom-senso, ou

simplesmente atrás de um volante (como o amigo Ramón Arencibia), me ajudaram a

conceber, perfilar, escrever e reescrever muitas vezes este romance. Na Espanha, deram-

me apoio inestimável Javier Rioyo, José Luis López Linares, Jaime Botella, Felipe

Hernández Cava, Luis Plantier, Xavier Eizaguirre, Emília Anglada e minha velha amiga,

claro que cubana, Lourdes Gómez. Moscou nunca teria sido revelada para mim sem a

generosa e prestativa colaboração de Víctor Andresco, Miguel Bas, Alexander Kazachov

(Shura), Tatiana Pigariova, Jorge Martí e Mirta Karcick. Na França, meus apoios foram

Elisa Rabelo e François Crozade e minha querida editora Anne Marie Métailié. Meu bom

amigo Johnny Andersen foi meu guia nas passagens dinamarquesas de Trotski. Agradeço as

leituras, as valiosíssimas contribuições bibliográficas e a inteligência de meus amigos

mexicanos Miguel Díaz Reynoso e Gerardo Arreola, talvez os apoiadores mais entusiastas

deste projeto, do pesquisador peruano Gabriel García Higueras e do amigo argentino

Darío Alessandro. Do Canadá e da Inglaterra, colaboraram os professores-amigos John

Kirk e Steve Wilkinson. E entre os meus muitos colaboradores cubanos (ou quase cubanos,

num caso ou noutro) não posso deixar de mencionar o livreiro Barbarito, Dália Acosta,

Helena Núñez, Stanislav Verbov, Alex Fleites, Fernando Rodríguez, Estela Navarro, Juan

Manuel Tabío, José Luis Ferrer (do outro lado do charco

[a]

), Leonel Maza, Harold

Gratmages, o doutor Fermín e o doutor Azcue, Lourdes Torres, Arturo Arango e Rafael

Acosta.

Como em meus últimos livros, quero prestar um agradecimento muito especial, pelo seu

trabalho, paixão, confiança e paciência, aos meus editores espanhóis, Beatriz de Moura,

Antonio López Lamadrid e, sobretudo, Juan Cerezo, que revisou o livro palavra por

palavra com uma inteligência, uma dedicação e um amor que poucos editores de hoje têm e

ainda menos editores praticam. Idêntica gratidão para Ana Estevan, que se ocupou da

edição do texto. Não esqueço, também, a entusiasta e perspicaz leitura de madame Anne

Marie Métailié…

Por último, creio que nunca poderei agradecer totalmente o trabalho

“stakhanovista” das minhas mais fiéis e persistentes leitoras, Elena Zayas, em Paris, e Vivian

Lechuga, aqui em Havana, que praticamente escreveram comigo o romance.

E, como não poderia deixar de ser, faço constar por escrito meu melhor e mais

veemente agradecimento à minha Lucía, que se meteu dentro da história e me ajudou como

ninguém, dando-me as melhores ideias, mas que, sobretudo, me suportou nesses cinco anos



de tristezas, alegrias, dúvidas e medos (lembram de Iván?) em que dediquei manhãs, tardes,

noites e madrugadas a gerar, dar forma e arrancar do meu íntimo esta história exemplar

de amor, loucura e morte que, espero, possa explicar um pouco sobre como e por que a

utopia se perverteu e, até mesmo, causar compaixão.

Leonardo Padura Fuentes

sempre em Mantilla, verão de 2009

 

[a] Isto é, do Oceano Atlântico. (N. E.)
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