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I ESPOliO PINTO CUARTifil í ' 
lJL:lli_ ~-111 

Lisboa, 13 de Outubro de 1954. 

Came.r ada Adão: 

Em res .. osta ~ Circular, que teve a lembre.nça de envi.::.r-me, apresso-me a 
esclarecer alguns pontos, que, segundo se depreende, não fÔram suficientemente 
consider.::.dos por si. 

E como figuro, sem favor, na list{l. des grandes S~bios I>Iatemáticos do MU!l. 
do, vou ser claro e  rigoroso,  na respostc. que lho devo. 

Para todos os  e feitos, presentes e futuros, convem regista r o seguinte: 

1~) -Encontro-me filiado, há muito tempo,· no Partido Comunista Universal, e , 
desde que me filiei, a minha verdo.deira pt{tria é a Russi a , por cujo engrarr. 
decimento trabalho, de noite e de dia, até ao esmngamento total de todas 
as Nações; 

22) - O meu único chéfe -politico ~' por tal motivo, ~~alenkoff, que espero ter a 
honra do ir esperar, um dia, ao fundo da Calçada de Carriche , a -fim-de ser 
conduzido,  t riunfalmente, entre rniillhares do guitarras e corNspondentes 
violas , ató ao T.:lrreiro do Paço, que, a partir de anUlo, f icar á com a de-
signaç~o de Praça Vennelho. N2 2; 

J2) -Qunnto às referêncie.s, que fazem ao republic:mismo democrático de meu Pai, 
devo dizer -lhes que nós, comunisto.s, não reconhecemos o sentimento da pa-
t ernidn.d.e. A partir do <:'.c to de filiação, todos os membros do Partido se 
considernm filhos putntivos de !:al cnkoff; 

4.2) -Os senhores da chamada democracia portuguôsa, numa afirmação de a..nacronis-
mo boloNnto, aind.::. SG prcocupnm com essa ninharia de ter p~tria . Bem sei 
que nunca a dignificc.r,"'Jn, nem engrandeceram, mas falam dela c reconhecem 
a SU.õ). existência - o ~uc é verdadeiramente impcrdoavel, sob o ponto de vi§. 
ta do meu Partido. Nos, os comunisto.s, pensamos de outra maneira mais a -
levant~da : pretendemos fundir todas as p6.trias numa só, que  s erá a Russia, 
da qual es:;>er3lllos obter, parr. nós c para os nossos filhos, a honrosa condi-
çl!.o de escravos. Ser escravo da Russia rJpresenta uma dignidade, que  deixa 
na sombre. essas ridículas "libcrd.::.des democrátice.s", que, no fundo e na 
prática, são, .::.penas, outra modalidade de escravidão, mas sem qualquer 
grMdcza . 

Nêstes termos: 

5.2) -Nao só ní!o apoio (o qu.: seria de mim, se o fizesse! )  o voSso movimento, 
condenado a um insucesso formal, como julgo dever prevenir-vos do destino, 
que vos espera.  De facto, se algwnc. vez fÔr possível deitar abaixo o sis-
tema politico actual, tudo se encontr a prepa rado para a vitÓria do meu P~tr. 
tido -VitÓria tot<>..l, absoluta e osmP.gador a . 
Os democráticos hão-de ter a mesma sorte dos nacionalistas, porque terão 
de ser incluídos na mesma "purgan ou despachados,  na s primeir<c-.s horas,com 
o clássic o tiro na nuca. SÓ poderão salvar-se, se aderirem, em massa, ao 
meu Partido. De contr~rio, se tiveram veleidades , aguarda-os a sorte de to-
dos os democráticos do mundo. 
A Dcmocr~'.c iâ. fez a sua época. Hoje, pretende r  r essuscitá-la, não 6, apenas , 
uma fantasia -é urna loucura . 
Por conscquêncie., 

6S!) -Entendo, por lealdade comunista, avisá-lo de que n~o de ve perder tempo com 
fantasic.s. Vire-se cá para nós ou, já sabe, será liquidado, na forma do 
costume , e pelos suavíssimos processos usados pela tecnica do meu Partido. 

Se.Úda-o, do punho c errado, 

Ruy Luiz Gomes. 

P. S. Pode fazer dest~ carta o uso quo cntonder . 
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