
A chuva cessara há pouco, mas a 
cidade ainda transpirava aquela 
humidade suja que, sem ai nem 
ui, se entranha até aos ossos a 
seguir à tempestade. Até à alma, 
se é que tal coisa existe.

Paris, terça-feira, 
7 de junho de 1955, 
23h30

Do cimo do pedestal, Danton virava-nos o altivo 
ombro, dando a entender, a mim e à Marcelle, 
com esse seu régio (passo a expressão) e 
impassível gesto, que nos intimava a seguir
na direção oposta ao Passage Dauphine.

E contudo foi para o 
Passage Dauphine que 
nos encaminhámos...
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Às portas da Cave Bleue, 
havia um engarrafamento 
devido à eleição da Miss 
Lixo. Os convites que Henri 
Leduc me fornecera não nos 
dispensaram de ir para a bicha 
como toda a gente.

A Miss Lixo não me 
excitava por aí além, 
mas agarrei naquela 
oportunidade de 
emborrachar a com-
panheira daquela noite.

Mas não tirem conclusões 
precipitadas. Se a minha 
intenção fosse essa, já 
se teria realizado mais 
cedo. Na verdade, até fora 
obrigado a refrear a moça...

Acho que há 
um lugarzinho 
ali ao fundo!

O 
QUÊ? 

Atenção!!! Silêncio, 
por favor. Sil...
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Silêncio! 
Silêncio!

calem ‑me 
essas
bocas, 
merda!

Vamos agora
proceder à

eleição de
Miss Lixo...

... Três belezas
fatais, três!

Nem menos, nem
mais!...

EM
PELOTA!

Façam pois a fineza de anotar 
os nomes. À minha direita,

Mirey Tagada...

Um que não havia de gozar o espetáculo 
daquela noite era o Charlie Mac Gee...

À minha
esquerda, 

Dinah Fifty!..

Na variante espetáculo, 
o gajo é que vai dar 
um show do caneco na 
Judite, quando os bófias 
souberem.

E à minha
frente... à

minha frente...

EM
PELOTA!

... Táxi! Simplesmente 
Táxi!

Mas talvez seja melhor eu 
contar a história desde 
o princípio...
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O metro vomitou-me junto à igreja de
Saint Germain, lá pelas 21h30/22h00... Era o género de noite em 

que não se anda, nada-se. 
A taxa de humidade do ar 
rondava os 150%.

Uma tempestade tipo 
espada de Dâmocles 
pairava sobre Paris, sem 
passar da ameaça à ação...

Há uma eternidade que eu 
não arrastava as minhas 
chanatas por aquele 
quarteirão.

Longe do bulício do bulevar 
e das esplanadas à cunha, a 
Rua do Échaudé pareceu um 
porto seguro a este vosso 
gato escaldado.
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SENHOR GERMAIN
SAINT GERMAIN,

VOSSEMECÊ É
UM CABRÃO!

Tintim?

... cara de 
pudim!...

... Burma!... Há 
que séculos a 
gente não se via!

Com efeito, pouco sobrava do 
alegre camarada Martin Burnet 
que eu conhecera seis ou sete 
anos antes.

Ah!Ah!
ah!ah!

ah!...ah!...

Não percas
tempo a lamen-
tar-me!... Quero 
que se vão todos 

foder!...

QUERO QUE SE VÃO
TODOS FODER!

O meu velho companheiro Henri 
Leduc estava a fazer contas na 
caixa do Échaudé, que só enchia 
dali a uma ou duas horas. Tinha 
uma folgazinha pela frente.

Olá,
Duc!

Olha, é o 
Burma!
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Que é feito de ti?...  
Os cadáveres têm 
sido lucrativos?

Há meses 
que não avio 
ninguém!...

Mau sinal. 
Devias ir ao 

médico...

Claro!
E o que é
que ofereces?

Bebes um
copo em vez
de tresler?

... legista, já vi
esse filme!

O que te apetecer, mas forte.
Preciso de arrebitar!

Louis, dois bem servidos. 
É o senhor Nestor Burma 
que paga a rodada! O que 
é raro!

Então 
senhor 

Burma, tudo 
na maior?

Mais ou menos... Ouve lá, Duc,
o Tintim anda a laurear a pevide...

Ainda te cruzas com
a malta da antiga

equipa?

Às vezes, forçosamente.
Ossos do ofício... E tu?

Nunca.
Com os meus 
afazeres...

Pois é, cada macaco no seu galho. E com este calor!
É certo que estamos no tempo dele...

No meu tempo...

Goza,
goza, mas

vai enchendo 
os copos.

O Tintim
apanhou pela

medida grande!
Os outros também?

Não. O Tintim é um
caso à parte.
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Dema-
siado...

Não, dema-
siado pouco.

Lembras-te da
Suzy?... Da Suzy

Desmoulins?

Lembro. Eram amantes.
E daí?

Agora há um oceano
e dois ou três milhões

que os separam...

Eu sei. Tornou-se
uma vedeta. Hollywood

e companhia... Mas conheço
o Tintim de ginjeira,

está-se a cagar para
os milhões!

É mais complicado que isso. 
Não são os milhões que o 

fodem. É o orgulho... 

Cada vez que ela sobe na carreira,
ele fica um bocado mais rebaixado.
Parece de propósito. Talvez para

contrabalançar...

Agora

fazes

psicoterapia de trazer por 
casa? Julgava que isso era o 
papel do cliente.

Ou então, convém-lhe
assumir que é um falhado.

Evita-lhe ter de fazer
um esforço para

se safar.

Peço desculpa, mas não conse-
gui impedir-me de ouvir. Num
lugar assim exíguo... O senhor
é o Nestor Burma?

Em
pessoa.

Germain
Saint-Germain.

... O filho 
da puta do 

orgulho!
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A Cave Bleue, 23h50.

Espera aqui,
já volto. Só
vou fazer uma

chamada. 

O telefone, por 
favor.

Parece
que sim.

Ao fundo, à direita.
Vou ligar

o aparelho.

Burma! Caramba, o senhor
voltou ao bairro e agora

não quer outra
coisa...

Meu caro Rémy, apresento-te
um colega da época heroica. De antes

da guerra. O Nestor Burma
é detetive.

Detetive?

Homessa!

Pois, mas o Burma não 
é um detetive banal. 
É mesmo um bocado 
excecional! Tem uma 
lábia do caraças.

Burma,
apresento-lhe 
o poeta Rémy 
Brandwell...

O prazer é todo meu. ‘esculpem 
lá, mas tenho uma chamada
ao lume...

Germain Saint-Germain.
Essa ave rara e o Folhelho,
ou Folheto, ou lá como o gajo 
se chama, não me largam.

O sujeito até se babava
a declinar aquele nome 

horas antes.

Germain Saint-Germain...

Sim? O seu
nome deveria

ser-me
familiar?
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O senhor Martin Burnet acabou
de me chamar «cabrão» em público.
Isto só para me situar. Mas sou

sobretudo conhecido como o autor
de Só um quarto de hora para
amar. Quinhentos mil

exemplares vendidos.

Mas vejo que isso não lhe diz nada...
A glória de pouco me vale. Talvez
o meu verdadeiro nome...?

Bergougnoux.

Bergougnoux?

Albert Bergougnoux. Confesse que 
não soa bem. Pouco seleto

para assinar as minhas obras.
Nós frequentávamos ambos
o Flore e tínhamos uma

data de amigos
comuns: os Prévert,

o Jean Rougeul,
o Chavance...

É possível.

É certo. Em todo
o caso, eu lembro-me do 
senhor. O que é feito de si 
nesta vida de cão?

O Nestor Burma
é detetive 
privado.

O senhor não sabia? Então estamos 
quites. Eu também sou uma
celebridade no meu género.

Detetive privado? Julgava que 
isso só existia nos romances! 
Em memória dos bons velhos
tempos, deixe-me convidá-lo
a sentar-se à minha mesa.
Insisto. Não se recusa brindar

ao reencontro!

Bom. Mas tenho o tempo contado.
Estou à espera de alguém que já cá

devia estar.

Estás à espera
de alguém?
De quem? 

Da Marcelle,
a morena.

Previne-me quando
ela chegar!

Estava a sentir-me um 
bocado arrebentado.

Não é muito inteligente 
enfrascar assim a poucas 
horas duma missão delicada.
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