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1. O médico e as corvinas

Ele franzia as sobrancelhas; acaso fazia uma pequena careta, 
feito um colegial? Mal-humorado e desconfi ado, espiava Gène e, na 
medida do possível, tentava imitar seus gestos minuciosamente.

Inútil: alguma coisa desandava, uma vez que o resultado não 
era o mesmo. Era sincero o bastante para admiti-lo, era obstina-
do o bastante para domar a impaciência. Sua mão pendia para 
fora do barco, como a de Gène, nem mais nem menos, sem rigi-
dez; logo percebeu que não era caso para rigidez. Somente o seu 
indicador se erguia de leve, dando suporte à linha de cânhamo 
que as pessoas do lugar chamavam de boulantin.

A qualidade da linha estava fora de questão. A sua era idên-
tica à de Gène. Ainda há pouco, Gène, que, sem jamais voltar os 
olhos para ele, adivinhava todos os seus pensamentos, sugerira:

— Venha para cá… Troque de lugar comigo e pegue minha li-
nha… Quem sabe tem mais sorte…

O mar, sem uma ruga, sem um vinco que fosse, respirava 
lenta mas profundamente. E aquele movimento imperceptível 
incomodava o doutor mais do que o impressionante tumulto 
das ondas. A cada palpitação da superfície líquida ele sentia o 
chumbo de sua linha descolar do fundo. Então, debruçava-se. 
A uns dez metros, talvez mais, de profundidade, via uma paisa-
gem à qual não conseguia habituar-se, rochas separando cavida-
des roxas, um platô coberto de algas, via sobretudo peixes, uma 
profusão de peixes graúdos e prateados ou avermelhados indo e 
vindo em silêncio, em paz, detendo-se às vezes por um instante 
diante de sua isca. Sua mão tremia involuntariamente, um tênue 
vapor cobria seu lábio superior, preparava-se para dar um puxão 
na linha. Por que o peixe fazia meia-volta?
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Erguia a cabeça e suspirava. Impossível manter os olhos no 
fundo por muito tempo. Aquilo lhe dava engulhos. Dores nas 
órbitas oculares, cefaleias. A coisa virava pesadelo. Todas as 
vezes que erguia os olhos para o rochedo dos Mèdes, tinha a 
impressão de que suas duas pontas se aproximavam dele. Não 
tinham sequer âncora. Gène se limitara a lançar uma pedra ao 
fundo. Prestaria atenção ao rochedo? Neste, via-se nitidamente 
o mar subir, depois desnudar uma larga faixa de musgo viscoso 
e mariscos. Mesmo sem ondas, a água cobria-se de uma espuma 
branca, cujas bolhas enormes vinham estourar contra o casco da 
embarcação.

Gène, sentado num dos bancos, com um velho boné na 
cabeça, mantinha-se imóvel como um bonzo chinês, o olhar, 
como que indiferente, vagando bem ao longe no lusco-fusco do 
horizonte.

O doutor não via naquilo senão um clarão que irritava sua re-
tina, enquanto Gène enxergava tudo e anunciava com uma voz 
sem ênfase:

— É o Cormoran voltando da Tour-Fondue… Joseph está a ca-
minho do Farol para estender suas redes por ali…

Ao mesmo tempo, sem pressa, recolhia sua linha, aparentan-
do certifi car-se de que os anzóis não estavam desguarnecidos, 
embora eles tivessem sempre um peixe na ponta.

— Uma corvina…
Enfi ava-a no embornal cheio de algas frescas, quebrava um 

bernardo-eremita, que ele chamava de piade, e o espetava no 
anzol.

Atordoado, o médico também puxava sua linha. Esta tremia, 
viva. Todas as vezes que a presa era graúda, ele tinha a impres-
são de que se operava um milagre, o qual surpreenderia o pró-
prio pescador. E era sempre um daqueles horríveis peixes cober-
tos de espinhos, não rascassos, mas baiacus, como dizia Gène, 
que era preciso retirar do anzol protegendo a mão com um lenço 
e devolver ao mar.

Por que só ele fi sgava baiacus ou, no melhor dos casos, mi-
núsculas garoupas? Pescavam no mesmo lugar, a um metro de 
distância, se tanto, um do outro. No fundo, viam-se com clareza 
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os pontinhos cor-de-rosa das iscas passeando na areia e por duas 
vezes as linhas se haviam emaranhado. Viam-se os peixes tam-
bém. O doutor tinha certeza de que executava os mesmos gestos 
de Gène. Não era um principiante. Em Saint-Hilaire, era exímio 
na pesca itinerante em água doce, que é bem mais complexa que 
a pescaria no mar.

Sentia raiva daquele imponente rochedo cinzento, que emer-
gia tão perto e continuava, sabe Deus o motivo, a intimidá-lo. 
Sentia raiva do mar, daquele mar idealmente calmo e azul, que 
tanto prazer lhe dera quando o riscara a bordo de um barquinho 
branco com cinta azul.

Sua mulher não ousara gracejar quando ele voltara da Coope-
rativa com um chapéu de palha em forma de capacete colonial, 
como ele via nas pessoas do lugar. Limitara-se a dizer, com seu 
sotaque da província:

— Comprou um chapéu?
Bastava erguer a cabeça para avistá-la, talvez a cem metros 

de onde ele se encontrava; difícil, com toda aquela água, calcu-
lar a distância. Ao fundo de uma enseada, encravava-se uma das 
praias da ilha, a praia de Notre-Dame, sombreada por pinhei-
ros-mansos. A mancha clara, na areia, era sua mulher, que, con-
centrada em sua costura ou seu tricô, não se mexia. A mancha 
escura, ao seu lado, era Mariette, a empregadinha, que tinham 
trazido com eles de Saint-Hilaire. A criatura minúscula que es-
fregava de vez em quando a cabeça na areia ou num dos colos 
era seu fi lho Michel, e a menina a quem chamavam de volta to-
das as vezes que a água lhe batia nas canelas era sua fi lha.

Ele os via e eles deviam vê-lo, numa das pontas do barco de 
Gène. Fazia calor. A pele exposta ao sol ardia e na manhã seguin-
te estava um camarão. Fizera a experiência na véspera. Dera um 
passeio com as mangas da camisa arregaçadas. Agora, até a altu-
ra dos cotovelos, o aspecto era de um bife malpassado, enquan-
to, na parte superior, a pele parecia lívida e doentia.

Sentia a cabeça rodar. Arrependia-se de ter contratado Gène 
para uma tarde de pescaria. Daria tudo para voltar, não ousava 
sugerir.

Era sobretudo a visão do fundo do mar… Aquela paisagem 
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tão nítida, tão estranha, tão inumana que ele tinha a impressão 
de descobrir outro planeta… O cheiro também, da água, de suas 
mãos que haviam tocado nos peixes e nos eremitas, o cheiro do 
maqui escaldante que a brisa trazia…

Agarrava-se à esperança pueril de fi sgar uma bela peça e as-
sombrar Gène; sua testa se franzia ainda mais; debruçava-se so-
bre o mar até sentir vertigem.

Fazia apenas quatro dias desde sua chegada a Porquerolles e 
já estava cansado. Era um cansaço autêntico. O sol o esmagava. 
Tudo exigia um esforço, esforço de adaptação, esforço de com-
preensão. A ilha era bonita, como seu amigo Gardanne, o pintor 
de La Sèvre Nantaise, garantira. Seria ele o inadequado?

— Mordeu! — disse Gène.
Puxara a linha com afobação. Alguma coisa se agitava na pon-

ta, mas ele não recolhera nem dois metros de linha e o peixe se 
desvencilhou.

O que predominava era a dor de cabeça. Fumava e fumar era 
um erro, pois fi cava com sede e o vinho da ilha, que eles tinham 
trazido, esquentara no barco e lhe dava azia.

De vez em quando um zumbido se aproximava. Era um bar-
co igual ao deles, um pouco maior ou menor, passando. Quase 
sempre, com um ou vários turistas a bordo. O nativo permanecia 
impávido no timão. No momento de passar perto deles, erguia 
um braço à guisa de saudação e Gène retribuía o aceno.

— É Ferdinand! — dizia então simplesmente, como se a pala-
vra bastasse, como se Ferdinand fosse uma celebridade mundial.

Um bote trepidante veio na direção deles. Vinha do porto e 
não do largo. Quando chegou a apenas poucos metros, o motor 
foi desligado e ele continuou no embalo, vindo chocar-se de leve 
com o de Gène.

— O senhor é o médico? Se incomodaria de me acompanhar? 
Há uma mulher nas últimas…

Para Gène, o recém-chegado acrescentou, lacônico:
— A mulher do Frans…
Depois explicou:
— Temos um médico na ilha, mas por coincidência ele foi a 

Fréjus para um casamento e só volta na semana que vem.
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— Passe para o barco dele — aconselhou Gène. — É mais rápido 
que o meu.

O doutor era pesado. Seus noventa quilos fi zeram o bote ader-
nar perigosamente e ele quase caiu na embarcação contígua, em 
cujo banco terminou sentado.

— Vai retornar, Gène?
— O tempo de enrolar as linhas.
— Corvinas?
— Uma ou outra…
O motor tossiu, carburando, a barca descreveu um semicír-

culo e o médico avistou a praia de Notre-Dame, com sua mulher 
e os fi lhos, agora à sua esquerda. Acenou ao passar. Insistira em 
levá-los na barquinha de Gène e trazê-los de volta em seguida, 
mas Hélène nem quisera ouvir falar nisso. Quando chegaram de 
carro à ponta de Giens e ela vira o mar e o Cormoran que os espe-
rava para levá-los até a ilha, empalidecera; tivera de lutar consi-
go mesma para subir a bordo e o fi m das férias, que exigiria nova 
travessia, desde agora parecia-lhe um pesadelo.

Contornaram alguns rochedos, um velho forte esquálido 
golpeado pelo sol e entregue aos lagartos. Haviam feito uma 
caminhada até ali, na véspera. O terreno consistia numa estra-
nha vegetação gordurosa, com bagas vermelhas que estalavam 
ao serem pisadas. O forte desativado não tinha mais portas nem 
janelas. Os muros pareciam feitos de um pó branco que o sol, ao 
longo dos séculos, petrifi cara.

O doutor também se sentira incomodado ali. Pensara na Ida-
de Média, nas Cruzadas. Sobressaltava-se todas as vezes que um 
lagarto ou cobra saía de sua imobilidade, embora lhe houvessem 
garantido que não havia serpentes na ilha.

— O que ela tem?
— Sofre do peito… Não é de hoje. Há anos se queixa de cansa-

ço, mas desta vez eu diria que é o fi m…
Aqui e ali, numa praia ou vereda da ilha, grupos imóveis ou 

circulando, pessoas como eles, turistas atrás de uma descoberta, 
todos de branco, com chapéus de palha na cabeça. O píer. O por-
to, onde fundeavam cerca de dez iates e onde, sob uma grua, um 
homem pintava um barco de azul-celeste.
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— Não é longe, é atrás da igreja… Vou acompanhá-lo… Pode 
atracar o barco, Polyte?

Deixaram-no ali, à deriva, no ancoradouro. O ar estava espes-
so, pesado. Terra, árvores, muros fumegavam, emitindo como 
que vagas de calor. Em vez de se atravessar a grande praça sem 
grama e amarela, onde grupos jogavam bocha, virava-se à es-
querda, subia-se uma trilha, passava-se junto a um monte de 
entulho; o doutor se deixava conduzir e continuava a sentir na 
cabeça o movimento do mar, todo o seu corpo continuava a viver 
num ritmo demasiado calmo e intenso que não era o seu, a tal 
ponto que chegou a pensar em tirar a pressão para certifi car-se 
de que estava normal.

— Por aqui…
Atravessaram uma estradinha num lugar onde não se espera-

va encontrar nenhuma trilha. Estavam bem próximos do vilare-
jo, um pouco acima, na altura dos telhados, e ali, sob as árvores, 
do outro lado de um terreno baldio, se perfi lava um renque de 
construções baixas, um quartel abandonado, ou melhor, antigos 
galpões do exército. Duas mulheres, em pé no sol, observavam 
sua chegada. No chão, perto delas, duas crianças sujas, com os 
traseiros de fora.

Depois, uma porta aberta para uma atmosfera em azul-escu-
ro, quase o mesmo azul do fundo do mar.

As duas mulheres acompanhavam-no com os olhos, sem di-
zer uma palavra. Ele quase se enredou nas folhas compridas e 
cheias de espinhos de fi gueiras e cactos que medravam ali, sa-
be-se lá por quê.

— Entre, doutor…
A princípio, não viu nada. Logo em seguida, uma mulher, que 

vinha na direção deles do fundo da penumbra, delineou-se aos 
poucos. Disse:

— Acho que ela acaba de falecer.
O olhar do médico foi atraído por uma mancha vermelha: 

era uma garotinha num vestido reluzente feito uma bandeira, 
pernas magras e nuas, que se mantinha encolhida, num canto, 
apoiada na parede, e os fi tava.

Por fi m, no chão, numa enxerga, viu, ou melhor, pressentiu 
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a mulher que fora o motivo do chamado, uma forma imóvel sob 
uma colcha, um rosto de uma magreza assustadora, olhos aber-
tos e fi xos.

Acabava de expirar. O corpo estava morno. Ele reconheceu 
um cheiro de sopa e descobriu uma tigela, que uma das mulhe-
res, sem dúvida, havia trazido e permanecia intocada.

— Está morta, não é?
Os olhos da menina de vermelho continuavam cravados nele 

através da penumbra e ele hesitava em responder à mulher, que 
prosseguia:

— Ainda uma hora atrás ela tremia toda, a ponto de eu ter de 
segurá-la… Suava… Um suor que fedia… Fiquei até com o cheiro 
nas mãos…

A pequena não se mexia. Impossível, acocorada como estava, 
adivinhar sua idade.

— Bem que ela quis falar… Fazia força, em vão… No fi m, vi 
duas lágrimas grossas brotarem de seus olhos e desconfi ei que 
a hora chegara… Ela esperneou feito um coelho depois de levar 
uma pancada na nuca… Foi bem quando o senhor atracava no 
barco de Bastou… Mas com certeza, se estivesse aqui, também 
não poderia fazer nada, não é?

Rigorosamente nada! Ele olhava em volta. O homem que o 
acompanhara conversava com as mulheres do lado de fora. Era 
possível vê-los incrustados num retângulo cintilante. Outro per-
sonagem subia devagar a ladeira, por entre as fi gueiras e os cac-
tos. Tinha na cabeça um chapéu de jardineiro, de abas largas, e o 
azul de seu avental era mais suntuoso que o do céu.

— Olhem! É o prefeito, mandei chamar…
Não estavam num quarto de verdade. Aquilo não se parecia 

com nada. Havia quatro paredes, quatro paredes que haviam 
sido caiadas um dia. Não se via janela, apenas a porta aberta. Ao 
lado da enxerga da defunta, havia outras, sobre as quais se es-
palhavam trapos velhos, roupas surradas servindo de cobertas.

Verdade que talvez ainda fosse possível sentir o cheiro de 
suor, porém misturado a outros, amargos e insidiosos, tudo jun-
to, xixi de criança e leite estragado, alho e peixe, além do cheiro 
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vindo dos bosques de pinheiros e medronheiros, que era, diga-
mos, o cheiro da ilha.

— Acaba de falecer… Há um médico com ela…
As duas mulheres do lado de fora informavam o prefeito, que 

crescia em primeiro plano na moldura da porta, acostumava os 
olhos à penumbra, hesitava, avançava um passo e, por fi m, me-
canicamente, tirava o chapéu de palha. Em seguida, para confe-
rir menos importância àquele gesto, coçava por um momento a 
cabeça coberta de fi os pretos cortados à escovinha.

— Frans não está na ilha? — indagou.
O prefeito era o dono da mercearia do lugar, o doutor o re-

conhecia, pois de manhã comprara balas para a fi lha em sua 
birosca.

— Está mesmo morta?
Como resposta, o médico fechou os olhos do cadáver, diri-

gindo um olhar embaraçado para a mancha vermelha e imóvel.
— Que aborrecimento! — suspirava o dono da mercearia-pre-

feito, coçando de novo a cabeça.
E voltando-se para as mulheres:
— Quando foi que ele partiu?
— Anteontem…
— O que signifi ca que ainda pode levar três ou quatro dias por 

lá… Ei, menina… Que dia seu pai zarpou?
Ela repetiu:
— Anteontem…
Mas não se mexeu, permanecendo encolhida junto à parede.
— Não sabe quanto dinheiro ele tinha?
— Não…
— Ele deixou algum com sua mãe?
— Não sei…
— Onde está o porta-níqueis dela?
Ele procurou em volta; foi a menina que apontou um buraco 

na parede, na altura de uma cabeça, onde, com efeito, havia um 
porta-níqueis todo puído. O merceeiro o conhecia bem, pois era 
dele que a mulher tirava dinheiro quando comprava alguma coi-
sa em sua loja.

— Sobraram exatamente seis francos — constatou.
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Moscas começaram a zumbir no fundo do cômodo, onde ja-
zia o cadáver.

Havia muito tempo que o médico estava desestabilizado. Não 
tentava reagir, compreender. E, não obstante, à sua revelia, as 
palavras calavam em sua memória com tamanha força que mais 
tarde ele as recordaria tal qual uma cantiga ouvida na infância. 
O mesmo acontecia com as imagens, sobretudo o vestido ver-
melho, de algodão barato, que a guria magra vestia diretamente 
sobre a pele. Era loura de olhos azuis. Loura também, cor de câ-
nhamo, era a morta.

— Melhor mandar Polyte atrás de Frans… É ele que tem mais 
chances de encontrá-lo… É que isso aqui está fedendo! Vamos lá 
para fora, doutor?

E, apontando para a defunta, a mulher que assistira à agonia 
indagava:

— E o que é que eu faço com ela?
Do lado de fora, através da vegetação, descortinavam-se os 

telhados cor-de-rosa do lugarejo, a igreja amarela, a praça onde 
homens em miniatura jogavam bocha; mais adiante, o porto 
com seus iates e curiosos, a enseada, as montanhas azuis da cos-
ta e, por fi m, na nesga de mar ensolarada, um navio de guerra 
passando a toda a velocidade: um torpedeiro de formas afi ladas.

— Pode me acompanhar até a prefeitura para a autorização do 
sepultamento?

O prefeito deu um pigarro e grunhiu:
— Malditas pulgas. Está cheio lá dentro… Sorte o senhor estar 

aqui… Senão eu teria de chamar um médico de Hyères para as 
formalidades.

O médico deixava-se levar, voltando-se de vez em quando, e 
a construção baixa, com apenas um compartimento ocupado, os 
cactos e plantas espinhosas e acetinadas, os grandes pinheiros 
com troncos vergados entranhavam-se nele. As duas mulheres 
que haviam se aproximado da casa partiam, deixando para trás 
as crianças seminuas.

— São os únicos assim que temos na ilha — explicava o mer-
ceeiro, descendo a trilha. — Chegaram na época do ex-prefeito, há 
seis anos, senão eu não teria permitido que se instalassem… Não 
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pediram autorização a ninguém… Foram vistos desembarcando 
um belo dia do Cormoran, carregando apenas uma velha maleta 
colonial… Tinham só duas crianças… A mulher estava grávida… 
Não pediram nada a ninguém… Nem desconfi o onde dormiram a 
primeira noite, provavelmente na praia, e, no entanto, se não me 
engano, era fevereiro ou março e o mistral soprava…

Atravessavam a praça escaldante, emoldurada por eucaliptos 
que sombreavam as fachadas de cores chamativas, vermelhas, 
azuis, verdes, e as varandas dos cafés, desertas àquela hora.

— Ninguém deu autorização para eles se instalarem naqueles 
galpões, que pertencem ao exército. Na época, nem sabíamos 
que estavam lá… Um dia, minha mulher viu o homem entrar na 
loja… ele comprou uma vela, açúcar e margarina, e pagou… Três 
dias depois, ele foi à prefeitura… Estava fechada, para variar… 
Ele então foi procurar o prefeito em casa… Teve que esperar que 
ele retornasse da pescaria, pois o ex-prefeito não fazia outra coi-
sa além de pescar… Tirou uns papéis do bolso e falou que deseja-
va registrar um nascimento…

“A mulher pariu, sozinha, ali onde o senhor acaba de vê-la… 
Nos papéis, o sujeito se chama Frans Klamm… O que não signifi -
ca que seja seu nome verdadeiro… Passou quinze anos na Legião 
Estrangeira… Irá conhecê-lo, se Polyte o alcançar… Espere… Va-
mos encontrar Polyte no porto… Não viu seu pai, guria?”

— Acaba de entrar no Maurice…
— Polyte! Ei! Polyte…
Um homem de calça de brim azul, camisa desabotoada, que-

pe de marinheiro na cabeça.
— É o seguinte, Polyte… Consegue desencavar o Frans? A mu-

lher dele morreu…
— Quando ele zarpou?
— Anteontem…
— Quem vai pagar?
— Ainda não sei… A prefeitura, com certeza… Darei um jeito… 

Sabe onde encontrá-lo?
— Mais ou menos…
Homens escutavam na penumbra do café, onde brilhava um 

balcão de estanho.
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— Posso levar Gène comigo?
— Ele está na pescaria…
— Não… Está voltando… Vai dobrar o píer em cinco minutos…
— Como preferir… O senhor vem, doutor? Espere, vou pegar a 

chave da prefeitura…
E, entrando em sua loja, que cheirava a doce, o merceeiro pe-

gou uma grande chave na gaveta do caixa. A prefeitura era quase 
ao lado, a dez metros, num prédio branco térreo; um único apo-
sento, um jardinzinho defronte.

— Entre… No início, achávamos que o exército os enxotaria… 
Não deram a mínima… Sente-se… Vou procurar os formulários… 
Um instante…

Abriu a janela para clarear e remexeu escaninhos atulhados 
de papéis. O cômodo era pequeno. Guirlandas de papel contor-
navam as paredes e havia uma bandeira tricolor atrás do busto 
da República, em gesso claro.

— Se fossem indigentes, ainda podíamos agir contra eles… 
Mas foram espertos e nunca pediram nada… Percebe? Nem se-
quer o posto de saúde grátis… E vai saber se a mulher chegou a 
precisar!

— O marido trabalha? — indagou o médico, surpreso com o 
tom da própria voz.

— Quando lhe apraz… O senhor verá… Até que não é desajei-
tado… Ajuda os pescadores a consertar redes, substitui alguém 
na pesca… Faz uns biscates, ajuda a puxar um barco da água, a 
escovar o casco… Uma moeda aqui, outra ali… Vivem, por assim 
dizer, ao deus-dará… Então, sem mais nem menos, quando junta 
uns tostões e lhe dá na veneta, ele parte… Nunca se embriaga 
na ilha… compra passagem a bordo do Cormoran… Todo mun-
do sabe o que isso signifi ca… Esbarram com ele em Toulon. É 
para lá que ele corre… E a bebedeira começa, compreende? Dura 
vários dias, quatro, cinco, raramente mais que isso… Polyte co-
nhece umas biroscas onde há chance de encontrá-lo… Ele não 
reconhece ninguém… Está sempre só… Eu, de minha parte, não 
frequento esses lugares, me contaram… Sabia que tinha guarda-
do esses papéis em algum lugar… Aqui estão! Tem uma caneta? 
Não? Não sei se essa pena vai funcionar…
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— Que nome o senhor disse? — indagou o médico, tomando 
da pena.

E teve de secar o rosto e as faces, pois o suor lhe grudava na 
pele.

— Frans Klamm… vou checar o nome dela no registro… Um 
nome estrangeiro também… Seja como for, é francesa… Repa-
re que são casados… Vi seus documentos… Aqui está… Frans 
Klamm… Puxa! Acabou de completar cinquenta e dois anos… 
Pela aparência, seria muito difícil determinar sua idade… Sua 
mulher… Anna Kayeaerts… nascida em Hondschoote… Parece 
que fi ca na fronteira belga, perto de Dunquerque… Fez apenas 
trinta e seis anos, em novembro… Se quiser copiar o nome…

Ele preencheu, com uma pena que vazava, a guia de sepul-
tamento.

— Vai ser outra complicação na hora do enterro… Imagine que 
não há mais lugar no cemitério, fora das concessões… Vai ver… 
É minúsculo… Já temos dois na fi la de espera, num jazigo pro-
visório… Nem ao menos da região ela é… A princípio, não teria 
direito…

Acabava de levantar uma questão que o apaixonava, pois re-
fl etiu resmungando e terminou por decidir:

— Terei de reunir o Conselho… Suponha agora que Polyte de-
more a encontrá-lo… Com esse calor, daqui a dois dias vai surgir 
alguma infecção… Ainda mais que aquilo lá está cheio de ver-
mes, como eu lhe disse… Aconselho-o a trocar de roupa e tomar 
um banho…

— Onde vai colocá-la, enquanto isso?
— Acha que...?
— Deve pelo menos afastá-la das crianças… Os dois menores 

que estavam do lado de fora são dela também, certo? Seja como 
for, não podem passar a noite no lugar em que a mãe…

— Naturalmente… Mas o que me sugere? Ninguém vai querer 
cuidar deles, ainda mais na ausência do pai, afi nal nunca se sabe 
como ele vai encarar as coisas… Quanto a ela… A menos que a 
deixemos na cadeia…

Explicou:
— Atrás da igreja, a municipalidade possui uma espécie de 
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hangar que, em algumas ocasiões, serviu de prisão… Está atu-
lhado de coisas… É lá que guardamos o equipamento contra in-
cêndio, os bancos e bandeirolas do Catorze de Julho e do dia de 
Santana… Tenho de verifi car… Há também um caixão… Sempre 
temos um pronto, para as raras vezes em que resgatamos um 
afogado… Obrigado, doutor… Está na Pension Saint-Charles, não 
é mesmo? Caso eu precise do senhor…

Ele se viu no meio da praça, sem saber o que fazer. Sua mu-
lher, Mariette e as crianças decerto voltavam lentamente da 
praia… O sol começava a morrer. O prefeito se juntara a um gru-
po de jogadores de bocha, que haviam interrompido a partida. 
Estavam agora a conversar, graves e constrangidos.

O médico sentara-se na varanda do Arche de Noé e pedira um 
aperitivo, pois continuava a sentir um vazio no peito.

Nunca tivera a impressão de estar tão longe de casa, tão lon-
ge de si mesmo. O cheiro de suas mãos, que haviam manuseado 
iscas e tocado no cadáver, o repugnava. Foi lavá-las na pia de 
louça, dentro do café.

— O que o prefeito decidiu? — perguntou-lhe o dono do bar, 
de avental branco.

— Não sei… Acho que vão colocá-la na cadeia…
O grupo, em todo caso, se dirigia para um beco que contorna-

va a igreja. O médico, sem pressa, foi ao encontro da família, pas-
sando assim próximo aos galpões do exército, onde havia agora 
quatro ou cinco matronas na entrada e uma dezena de crianças 
brincando defronte.

Não percebeu o vestido vermelho da guria, seguiu adiante e, 
por fi m, após uma curva, descobriu, à sombra dos pinheiros, sua 
mulher, caminhando com o menor pela mão, enquanto Mariet-
te, trazendo a bolsa com os trabalhos de costura na qual haviam 
levado o lanche, ralhava atrás com a mais velha, que não queria 
avançar.

Ele se aproximava do grupo, via os lábios da mulher já se me-
xendo. Aguardou estarem mais perto um do outro para falar.

— Precisaram de você? — ela perguntou então. — Era um 
doente?

Como mulher de médico, estava habituada.
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— E a pescaria? Trouxe algum peixe? O que há com você? Está 
todo vermelho…

— Sangue na cabeça…
— Aposto que pegou uma insolação… Vamos, Jeanne! Quer 

obedecer a Mariette?
Estavam cansados. Haviam exagerado no sol. Todos tinham 

a pele ardida e um gosto diferente na boca. Michel deixava-se 
arrastar. Seu pai levantou-o do chão e instalou-o nos ombros.

— Um caso grave?
— Já tinha terminado quando cheguei…
Dali a pouco estariam na Pension Saint-Charles, com seus 

muros caiados e janelas azuis, os cômodos ofuscantes de tão 
brancos e os hóspedes, como eles, retornando de uma ou outra 
praia ou de um passeio no mar, as empregadas arrumando as 
mesas e o aroma da cozinha meridional.

Passavam de volta, naquele momento, perto dos galpões do 
exército. Homens seguiam pelo litoral empurrando um carrinho 
de transporte manual com o caixão, uma simples caixa de ma-
deira branca que nem mesmo tinha as proporções de um corpo, 
sendo infi nitamente grande e alta demais para o cadáver que ia 
conter.

O pároco saía da casa e se afastava com passos lentos, abrindo 
seu breviário.

— É ali? — perguntou a mulher do médico.
As crianças, indóceis, haviam começado uma brincadeira 

ruidosa em torno dos galpões, as mulheres eram mais numero-
sas e falantes, um dos guris comia um pão com geleia que uma 
boa alma lhe trouxera e a garotinha do vestido vermelho devia 
ter sossegado lá dentro, pois o médico não conseguiu avistá-la.

— Deixe em paz o chapéu do seu pai, Michel! — dizia a sra. 
Mahé ao fi lho, que tocava tambor no capacete de palha.

E voltava-se para a fi lha, que, arrastando os pés na poeira do 
caminho, fazia a cara embirrada das crianças cansadas.
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