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No dia 20 de janeiro de 1801 ordenou‑se que cossacos sob o 

comando de Vassili Orlov, ataman do Don, fossem para a Ín‑

dia. Deram a eles um mês para o deslocamento até Oremburg, 

e de lá três meses “por Bucara e Khivá até o rio Indo”. Em pou‑

co tempo, 30 mil cossacos atravessariam o Volga e se embrenha‑

riam nas estepes cazaques…

Na luta pelo poder: Páginas da história política  

da Rússia do século XVII (Moscou: Misl, 1988, p. 475)

Em dezembro de 1979, o alto‑comando tomou a decisão de en‑

trar com o Exército no Afeganistão. A guerra se estendeu de 

1979 a 1989. Ela durou nove anos, um mês e dezenove dias. 

Passou pelo Afeganistão mais de meio milhão de combatentes 

do “contingente limitado” dos Exércitos soviéticos. As perdas 

humanas gerais das Forças Armadas soviéticas foram 15 051 

pes soas. Desapareceram ou foram presos 417 integrantes do 

Exército. Em 2000, 287 pessoas entre os prisioneiros não haviam 

retornado nem tinham sido encontradas…

Polit.ru, 19 de novembro de 2003
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Prólogo

— Sou sozinha… Agora me resta muito tempo sozinha…

Ele matou um homem… Meu filho… Com uma machadi‑

nha de cozinha; era com ela que eu preparava carne para ele. Ele 

tinha voltado da guerra e aí matou… De manhã trouxe a macha‑

dinha e pôs de volta, pôs no armário pequeno onde guardo a lou‑

ça. Acho que naquele mesmo dia eu tinha feito um bife à milane‑

sa para ele… Algum tempo depois anunciaram na tv e escreveram 

no jornal da noite que pescadores tinham recolhido um cadáver 

do lago da cidade… em pedacinhos… Uma amiga me ligou:

— Você leu? Foi um assassinato profissional… Estilo afegão…

Meu filho estava em casa, deitado no sofá, lendo um livro. Eu 

ainda não sabia de nada, nem suspeitava de nada, mas, não sei por 

quê, depois dessas palavras olhei para ele… Coração de mãe…

Está escutando um latido de cachorro? Não? Eu sempre es‑

cuto um latido de cachorro assim que começo a contar isso. Co‑

mo se fossem cachorros correndo… Lá na prisão, onde ele está 

agora, há cães policiais pretos, grandes… E umas pessoas todas de 

preto, só de preto… Quando volto para Minsk, ando pela rua, 
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passo em frente à padaria e ao jardim de infância, carregando pão 

e leite, e escuto esse latido de cachorro. Um latido ensurdecedor. 

Fico atordoada com ele… Uma vez quase fui atropelada…

Estou pronta para ir visitar o túmulo do meu filho… Pronta 

para me deitar ali ao lado dele… Mas não sei… Como viver com 

isso eu não sei… Às vezes me dá medo de entrar na cozinha, de 

ver aquele armário pequeno onde ficava a machadinha… Não 

está escutando? Não escuta nada?!

Agora eu não sei nem quem ele é, o meu filho. Como será 

quando eu o receber daqui a quinze anos? Deram a ele quinze 

anos de regime fechado… Como foi que eu o criei? Ele gostava de 

dança de salão… Eu e ele fomos para Leningrado, para o [Museu] 

Hermitage. Líamos livros juntos… (Chora.) Foi o Afeganistão 

que me tirou meu filho…

… Recebemos um telegrama de Tachkent: venham me en‑

contrar, avião tal… Dei um pulo na varanda, queria gritar com 

todas as forças: “Ele está vivo! Meu filho voltou vivo do Afeganis‑

tão! Essa guerra horrível terminou para mim!” — e perdi a cons‑

ciência. Claro, nós nos atrasamos para chegar ao aeroporto, o voo 

já tinha chegado fazia tempo, encontramos meu filho no jardim. 

Estava deitado na terra e observava a grama, surpreso de ver co‑

mo era verde. Não acreditava que tinha voltado… Mas não havia 

felicidade no rosto dele…

À noite uns vizinhos vieram à nossa casa; eles tinham uma 

menina pequena, puseram uma fita azul nela. Ele a colocou sen‑

tada sobre os joelhos, a apertava e chorava, as lágrimas corriam e 

corriam… Porque lá eles matavam. Ele também… Depois eu en‑

tendi isso.

Na fronteira, os funcionários da alfândega “vetaram” a sunga 

importada dele. Era americana. Não era permitido… Então ele 

chegou sem roupa de baixo. Tinha trazido um roupão para mim, 

naquele ano eu ia completar quarenta anos, mas pegaram o rou‑

14560-Meninos de zinco.indd   10 03/02/20   18:18



11

pão. Tinha trazido um lenço para a avó — também pegaram. Ele 

chegou só com flores. Com umas palmas‑de‑santa‑rita. Mas não 

havia felicidade no rosto dele.

De manhã se levantou ainda normal: “Mamãe! Mamãe!”. À 

noite o rosto se turvava, os olhos ficavam pesarosos… Não sei 

como descrever para você… No começo não bebia uma gota… 

Ficava sentado olhando para a parede. Pulava do sofá, ia pegar a 

jaqueta…

Eu parava na porta:

— Vai aonde, Váliuchka?

Ele me olhava fixamente, como quem olha para o espaço. 

Saía.

Eu volto tarde do trabalho, a fábrica fica longe, faço o segun‑

do turno; eu tocava a campainha, e ele não abria. Não reconhecia 

minha voz. É tão estranho, tudo bem não reconhecer a voz dos 

amigos, mas a minha?! Ainda mais “Váliuchka” — só eu o chama‑

va assim. Parecia que ele estava o tempo todo esperando por al‑

guém, que tinha medo. Comprei uma camisa nova para ele, co‑

mecei a medir, olhei: tinha uns cortes no braço dele.

— O que é isso?

— Bobagem, mamãe.

Depois eu soube. Depois do julgamento… No “treinamen‑

to” ele cortou os pulsos… Nos estudos demonstrativos ele era 

operador de rádio e não conseguiu pôr o aparelho de rádio a tem‑

po numa árvore, não cumpriu a tarefa no tempo estipulado, e o 

sargento o obrigou a tirar cinquenta baldes do banheiro e passar 

carregando diante da formação. Ele começou a carregar e perdeu 

a consciência. No hospital deram o diagnóstico: transtorno men‑

tal leve. Então na mesma noite ele tentou cortar os pulsos. A se‑

gunda vez foi no Afeganistão… Antes de sair para o ataque, fize‑

ram um teste e viram que o aparelho de rádio não funcionava. 
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Umas peças que estavam em falta tinham desaparecido, algum 

deles havia pegado. Quem? O comandante o acusou de covardia, 

como se ele tivesse escondido as peças para não ir junto com os 

outros. Lá uns roubavam os outros, desmontavam os carros da 

reserva e levavam para os dukans,* vendiam. Usavam para com‑

prar drogas… Drogas, cigarros. Comida. Eles estavam sempre 

com fome.

Na televisão estava passando um programa sobre Édith Piaf, 

eu estava vendo com ele.

— Mamãe — ele me perguntou —, você sabe o que são dro‑

gas?

— Não — menti, mas eu mesma já o observava: será que 

estava fumando?

Não havia nenhum vestígio. Mas lá eles usavam drogas, isso 

eu sei.

— Como era lá no Afeganistão? — perguntei uma vez.

— Cale a boca, mamãe!

Quando ele saía de casa, eu relia as cartas que mandara do 

Afeganistão, queria investigar o que estava acontecendo com ele. 

Não encontrava nada de especial nelas: escrevia que estava com 

saudade da grama verde, pedia para receber fotos da avó na neve. 

Mas eu via, sentia que estava acontecendo algo com ele. Haviam 

me devolvido outra pessoa… Aquele não era meu filho. Eu mes‑

ma o mandei para o Exército; ele obteve um adiamento. Eu que‑

ria que ele ficasse valente. Convenci a nós dois que o Exército 

faria dele uma pessoa melhor, mais forte. Eu o mandei para o 

Afe ganistão com um violão, comprei doces e organizei uma festa 

de despedida para ele. Ele chamou os amigos, umas meninas… 

Lembro que comprei dez tortas.

* Forma como os soldados se referiam às lojas no Afeganistão. [Esta e as demais 

notas são da tradutora.]
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Só teve uma vez em que ele começou a falar do Afeganistão. 

À noite… Passou pela cozinha, eu estava preparando coelho. Ti‑

nha uma tigela com sangue… Ele molhou dois dedos naquele san‑

gue e olhou. Ficou olhando atentamente. E falou para si mesmo:

— Trouxeram um amigo com a barriga destruída… Ele pe‑

diu que eu o matasse com um tiro…. E eu o matei com um tiro…

Os dedos no sangue da carne de coelho… Estava fresco… 

Com aqueles dedos ele pegou um cigarro e foi para a varanda. 

Naquela noite não me disse mais nada.

Consultei médicos. Devolvam meu filho! Salvem meu rapaz! 

Contei tudo… Faziam exames nele, olhavam, mas além de radi‑

culite não encontraram nada.

Uma vez cheguei em casa e havia quatro rapazes desconheci‑

dos à mesa.

— Mamãe, são do Afeganistão. Eu os encontrei na estação de 

trem. Eles não têm onde passar a noite.

— Vou assar uma torta doce para vocês. Um instante. — Por 

algum motivo me alegrei.

Eles passaram uma semana em casa. Não contei, mas acho 

que beberam umas três caixas de vodca. Toda noite eu via cinco 

desconhecidos em casa. O quinto era meu filho… Eu não queria 

escutar as conversas deles, tinha medo. Mas estava na mesma ca‑

sa… Escutava sem querer. Eles contavam que nas emboscadas, 

que às vezes duravam duas semanas, recebiam estimulantes en‑

quanto esperavam para ficar mais ousados. Mas tudo isso era se‑

gredo. Com que arma era melhor matar… A qual distância… 

Depois, quando tudo aconteceu, eu me lembrei disso… Em se‑

guida comecei a pensar, a me lembrar febrilmente. Até então eu 

só tinha um medo: “Ai”, dizia pra mim mesma, “eles estão todos 

meio loucos. São todos meio anormais”.

À noite… Antes daquele dia, quando ele matou… Sonhei 

que estava esperando meu filho, mas ele não vinha, não vinha. E 
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então o traziam para mim… Traziam aqueles quatro “afegãos”. E 

jogavam no chão sujo de cimento. O chão de casa é de cimento, 

entende?… Na nossa cozinha… Parece chão de prisão.

Naquele momento ele já tinha entrado na faculdade prepa‑

ratória do Instituto Radiotécnico. Tinha escrito uma boa redação. 

Estava feliz que dera tudo certo. Eu até comecei a pensar que ele 

ia sossegar. Ia estudar. Casar. Mas caía a noite… Eu tinha medo da 

noite… Ele ficava sentado feito bobo olhando para a parede. 
Dormia na poltrona… Eu queria me jogar, cobri‑lo com meu 
corpo e nunca mais deixá‑lo sair. Agora eu sonho com meu filho: 
ele é pequeno e pede para comer… Está o tempo todo com fome. 
Estende as mãos… No sonho eu sempre o vejo pequeno e humil‑
de. E na vida? Uma visita a cada dois meses. Quatro horas de con‑
versa através de um vidro…

Há dois encontros por ano em que posso lhe dar de comer. E 
aquele latido dos cachorros… Sonho com o latido dos cachor‑
ros… Ele me persegue por todo canto.

Um homem começou a flertar comigo… Trouxe flores… 
Quando ele me trouxe flores comecei a gritar: “Afaste‑se de mim, 
sou mãe de um assassino”. No começo eu tinha medo de encon‑
trar algum conhecido, me fechava no banheiro e esperava que as 
paredes desabassem em cima de mim. Eu achava que todos me 
reconheciam na rua, apontavam para mim, cochichavam: “Lem‑
bra daquele caso horrível… foi o filho dela que matou. Esquarte‑
jou uma pessoa. Estilo afegão…”. Eu só saía na rua à noite, apren‑
di a identificar todos os pássaros noturnos. Reconhecia pelo 
canto.

O inquérito estava em curso, durou alguns meses… Ele fica‑
va calado. Fui para o hospital militar Burdenko, em Moscou. En‑
contrei lá uns rapazes que haviam servido na força especial, como 
ele. Me abri para eles…

— Rapazes, por que meu filho foi capaz de matar uma pessoa?
— Se fez isso, tinha motivo.
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Eu precisava me convencer de que ele tinha mesmo feito 

aquilo… Matar… Passei muito tempo perguntando coisas a eles 

e entendi: ele foi capaz! Eu perguntava sobre a morte… Não, não 

sobre a morte, sobre o assassinato. Mas essa conversa não desper‑

tava neles nenhum sentimento especial, daqueles sentimentos 

que qualquer assassinato em geral desperta numa pessoa normal, 

que nunca viu sangue. Eles falavam da guerra como quem fala de 

um trabalho no qual é preciso matar. Depois encontrei rapazes 

que também tinham estado no Afeganistão, e quando aconteceu 

o terremoto na Armênia foram para lá com as tropas de busca e 

salvamento. Eu queria saber, já estava obsessiva com isso: eles ti‑

nham medo? O que eles sentiam quando viam a morte? Não, eles 

não tinham nada de medo, até o sentimento de pena estava enfra‑

quecido. Destruídos, esmagados… Crânios, ossos… Escolas in‑

teiras enterradas… Salas de aula… As crianças iam para debaixo 

da terra do jeito que estavam, sentadas na aula. E eles se lembra‑

vam e contavam outra coisa: que desenterravam adegas caras e 

diziam qual conhaque, qual vinho haviam bebido. Brincavam: 

bem que podia chacoalhar outro lugar. Mas que fosse quente, on‑

de crescesse uva e fizessem um bom vinho… E esses jovens são 

saudáveis? Eles têm uma psique normal?

“Ele está morto, mas ainda o odeio.” Ele me escreveu isso 

recentemente. Cinco anos depois… O que foi que aconteceu? Ele 

não fala. Só sei que o rapaz se chamava Iura, se vangloriava de ter 

ganhado muito dinheiro no Afeganistão. Depois se descobriu que 

ele tinha servido na Etiópia, era alferes. Havia mentido sobre o 

Afeganistão…

No julgamento a advogada falou que estávamos julgando 

um doente. No banco dos réus não havia um criminoso, mas um 

doente. Era preciso tratá‑lo. Mas na época, e isso foi sete anos 

atrás, ainda não se sabia a verdade sobre o Afeganistão. Chama‑

vam todos de heróis. Guerreiros internacionalistas. E meu filho 
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era um assassino. Porque ele tinha feito aqui o que eles faziam lá. 

Lá davam a eles medalhas e condecorações por isso… Por que 

julgaram apenas ele? Não julgaram aqueles que o mandaram para 

lá? Ele aprendeu a matar lá! Não fui eu que ensinei isso a ele… (Se 

descontrola e grita.)

Ele matou uma pessoa com minha machadinha de cozi‑

nha… E de manhã trouxe de volta e pôs no armarinho. Como 

uma colher ou um garfo comum…

Tenho inveja da mãe cujo filho voltou sem as duas pernas… 

Mesmo que ele a odeie quando bebe demais. Que odeie o mundo 

inteiro… Mesmo que ele se atire em cima dela como um animal. 

Ela paga prostitutas para ele, para que ele não enlouqueça… Ela 

mesma uma vez foi amante dele, porque ele subiu na varanda e 

queria se jogar do décimo andar. Eu concordaria com tudo… Te‑

nho inveja de todas as mães, até daquelas cujos filhos estão no 

cemitério. Eu me sentaria ao lado do túmulo e ficaria feliz. Leva‑

ria flores.

Está escutando o latido dos cachorros? Eles me perseguem. 

Eu escuto…

Mãe

14560-Meninos de zinco.indd   16 03/02/20   18:18



17

Do caderninho de anotações
(Na guerra)

junho de 1986

Não quero mais escrever sobre a guerra… Viver mais uma 

vez em meio à “filosofia do desaparecimento” em vez da “filosofia 

da vida”. Reunir uma infindável experiência de não existência. 

Quando terminei A guerra não tem rosto de mulher, fiquei muito 

tempo sem poder ver sangue saindo de um machucado comum 

num nariz de criança; nas férias fugia dos pescadores que joga‑

vam alegremente nas areias os peixes trazidos de profundezas dis‑

tantes, aqueles olhos petrificados e esbugalhados me davam náu‑

seas. Cada um tem sua reserva de forças para se defender da dor, 

tanto física quanto psicológica — a minha estava completamente 

esgotada. O grito de um gato atingido por um carro me enlou‑

quecia; eu desviava o rosto diante de minhocas esmagadas. Os 

sapos secos na estrada… Mais de uma vez pensei que os animais, 

os pássaros, os peixes, também têm direito a uma história de seu 

sofrimento. Um dia alguém vai escrevê‑la.

E de repente — se é que se pode chamar isso de “de repente” 
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— a guerra está em seu sétimo ano… Mas não sabemos nada a 

respeito além das reportagens heroicas na tv. De tempos em tem‑

pos os caixões de zinco trazidos de longe, que não cabem nas me‑

didas apertadas das khruschovkas,* nos fazem estremecer. Param 

de soar saudações doloridas — e de novo o silêncio. Nossa men‑

talidade mitológica é inabalável — somos justos e grandiosos. E 

estamos sempre certos. Queimam e ardem os últimos reflexos da 

ideia de revolução mundial. Ninguém repara que o incêndio já 

está em casa. Nossa casa pegou fogo. Começou a perestroika de 

Gorbatchóv. Corremos ao encontro de uma nova vida. O que nos 

espera adiante? De que nos revelaremos capazes depois de tantos 

anos de um sono letárgico artificial? E nossos meninos, em algum 

lugar distante, estão morrendo não se sabe para quê…

Do que se está falando ao meu redor? Sobre o que se está 

escrevendo? Sobre dívida internacional e geopolítica, sobre nos‑

sos interesses soberanos e as fronteiras do sul. E acreditam nisso. 

Acreditam! Mães que há pouco tempo se debatiam em desespero 

sobre as caixas de metal fechadas nas quais lhes devolviam seus 

filhos agora se apresentam nas escolas e nos museus militares 

conclamando outros meninos a “cumprir seu dever perante a pá‑

tria”. A censura cuida com atenção para que artigos sobre a guerra 

não mencionem a morte dos nossos soldados, assegurando‑nos 

de que um “contingente limitado” de tropas soviéticas está aju‑

dando um povo fraterno a construir pontes, estradas, escolas, 

transportar adubo e farinha para os kichlaks,** e de que os médi‑

cos soviéticos estão fazendo os partos das mulheres afegãs. Solda‑

dos recém‑chegados levam violões às escolas, para cantar sobre 

algo que na verdade faria as pessoas gritarem.

* Apelido dado aos prédios de moradia popular construídos em massa a partir 

do governo Khruschóv.

** Aldeia da Ásia Central.
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