
 

 

UMA SEXTA-FEIRA EM SEVERODVINSKY 

 

Terminado mais um dia naquela bela empresa e o jeito é partir para casa nesta sexta-

feira mais fria que teve até agora em Dezembro. Putz, tava fazendo um frio da peste, 

acho que menos cinco graus, mas a sensação era ainda mais baixa. Peguei meu carro, 

dando adeus aos companheiros da empresa e rumei para casa, sonhando em chegar e 

tomar um belo banho quentinho de banheira e relaxar tranquilamente. Eu, Demian tinha 

certeza de que merecia isto. 

Afinal, claro, uma das coisas mais gostosas para se fazer nessa época do ano aqui em 

Severodvinsky, uma cidade fria pra cacete durante o inverno e próxima à Arkhangelsk. 

 

Severodvinsky, localiza-se no Oblast de Arkhangelsk, no delta do 

rio Duína do Norte, a 35 quilômetros de Arkhangelsk, ela foi 

fundada em 1936 e sua população atual é de 189.000 habitantes. 

Já teve o nome de Soudostroi e também Molotovsk. Nossa cidade 

é importante por ser um dos principais locais de construção de 

submarinos nucleares. Também, durante a era soviética, havia 

muitos presos do gulag em nossa região, afinal as condições por 

aqui são extremas e estima-se que durante os anos de 1936 a 

1953 morrerão por aqui umas 25 mil pessoas e posteriormente 

quando a Guerra Patriótica se iniciou (II Guerra Mundial) 

14.000 pessoas foram combater e só retornaram 4.000 delas, 

enquanto que durante este período as mulheres e os adolescentes 

os substituíram nas fábricas de munições, mesmo com falta de 

roupas quentes e alimentos. Severodvinsky é atualmente a 

segunda cidade do Oblast de Arkhangelsk. Outro fato importante 

é que o maior submarino do mundo, o “Typhoon”, também foi 

construído aqui em Severodvinsky e consta no livro Guinness dos 

Records. 

 

Pouco tempo depois, afinal Severodvinsky, tem um trânsito tranqüilo mesmo com toda 

a neve que encontramos em nosso caminho, chequei em casa, na Rua Levintyskaia 45. 

Desliguei o motor do carro, subi uns degraus de escada e coloquei minha pasta na mesa 

da cozinha, passei pela sala pensando em ligar o televisor mas preferi não fazer afinal 

tinha outra coisa em mente: relaxar, e se ligasse o aparelho de televisão certamente não 

teria esta tranqüilidade, afinal aqui na Rússia como em qualquer outro lugar do mundo 

as  noticiais que nos dão são apenas de situações deprimentes, assassinatos em séries, 



 

 

tragédias e corrupção na política, então pra que ficar sabendo destas coisas se – para 

fazer a verdade – não precisamos que nos digam? 

Então o celular também é outra coisa que precisamos nos livrar quando queremos dar 

um tempo, relaxar e passar alguns minutos tranqüilos, assim peguei o aparelho e dei 

uma passada rápida pelas mensagens do whatsapp e olha que tinha pouquíssima – 

novidade! 

Uma delas dizia que a banheira já estava cheia e aquecida, era uma mensagem de 

Ivanova, minha adorável e bela Ivanova, dona de longos cabelos loiros que chegavam à 

cintura e olhos claros que me enlouqueciam, além – é claro – de seus maravilhosos 

lábios sempre vermelhos. 

Desliguei então o aparelho e o deixei junto com minha pasta sobre a mesa da cozinha. 

Então tirei minha roupa e caminhei à banheira e como Ivanova tinha dito estava 

aquecida e para minha felicidade ela também estava lá, aproveitando do final daquele 

dia. 

Rapidamente também entrei e a espuma tomou conta de nós dois, os jatos de água 

fizeram seu trabalho e claro, me davam uma tranqüilidade enorme, enquanto que 

Ivanova sentada em minha frente sorria enquanto podíamos aos poucos tomar uns goles 

de um vinho que havia sido trazido da Geórgia, muito bom por sinal. 

Ivanova se aconchegou ainda mais perto de mim e seu corpo era algo incrível ainda 

mais coberta por aquela água com espuma. 

Passamos bastante tempo ali, até nem me dei conta que o relógio corria rapidamente, 

mas isto pouco importava, afinal seria final de semana e tínhamos o todo para 

descansarmos... 

   ... e tínhamos também mais garrafas daquele belo vinho. 
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