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Como o tempo se prestasse às
mil maravilhas e como fosse sá-
bado,diaemquesuas funções lhe
permitiamfolgar,Anthimesaiude-
poisdoalmoçoparadarumavolta
debicicleta. Seusplanos: aprovei-
tar o sol franco de agosto, fazer
algum exercício e respirar o ar do
campo, talvez até ler um pouco,
deitadosobrea relva,umavezque
prendera no quadro da bicicleta,
pormeio de umcabo elástico, um
livro volumosodemaisparaa ces-
tinha de arame. Depois de sair da
cidade à roda solta e pedalar sem
esforço por dez quilômetros pla-
nos, teve de se aprumar feito uma
bailarina,balançando-seempéda
esquerdaparaadireita, começan-
doasuarparavaler tão logosurgiu
umacolina.Éverdadequenãoera
uma colina alta, sabe-se bem que
altura elas têmnaVendeia, era só
ummorro,massalienteobastante
paraquedali sepudessedesfrutar
uma boa vista.
Tendo Anthime vencido a su-

bida, uma ventania estrepitosa
começou a soprar brutalmente e
por pouco não lhe leva o boné e
derruba a bicicleta —um sólido
modelo Euntes, concebido por e
para eclesiásticos, comprado de
umvigárioquederaparasofrerde
gota. Movimentos de ar de ampli-
tude tão viva, sonora e brusca as-
simsãobemrarosemplenoverão,
ainda mais sob um sol tão forte,
e Anthime teve de se apoiar num
dos pés, o outro sempre sobre o
pedal, a bicicleta ligeiramente in-
clinada, enquanto voltava a fixar
o boné na cabeça, contra o vento
ensurdecedor. Então contemplou
apaisagemaoredor:aldeiasespa-
lhadaspor todosos lados, campos
e pastagens à vontade. Invisível,
mas sempre lá, vinte quilômetros
aoeste, arfavaaindaooceano,pe-
lo qual ele já se aventurara qua-
tro ou cinco vezes, mesmo que,
não sabendo pescar direito, An-
thime não tivesse sido muito útil
aoscompanheiros—suaprofissão
de contador autorizando-o, de to-
domodo, a desempenhar o papel
semprebem-vindode listar e con-
tar os carapaus,merluzas, solhas,
rodovalhos e outros linguados na
volta ao cais.
Estávamos no primeiro dia de

agosto, eAnthimecorreuosolhos
pelo panorama: sozinho no alto
da colina, viu um punhado de lu-
garejos, cinco ou seis conglome-
rados de casas baixas aglutina-
das ao redor de um campanário,
ligados por uma tênue rede viária
pelaqual circulavamnão tantoos
raríssimosautomóveismassimas
carroças atreladas a bois ou cava-
los, transportando a colheita de
grãos. Uma paisagem aprazível,
sem dúvida, apesar demomenta-
neamente perturbada pela irrup-
ção ventosa, fragorosa, nada ha-
bitual naquela estação, que obri-
gava Anthime a segurar a viseira
do boné e ocupava todo o espaço
sonoro. Não se ouvia nada além
daquele ar em movimento; eram
quatro horas da tarde.
Passeando os olhos distraida-

mentedeumlugarejoaoutro,An-
thimereparounumfenômenoque
desconhecia. No alto de cada um
dos campanários, de uma vez e a
um só tempo, começou ummovi-
mento, um movimento minúscu-
lo mas regular: o vaivém de um
quadrado negro e de um quadra-
do branco, sucedendo-se a cada
três segundos, disparando como
luzes alternadas, um pulso biná-
rio que lembrava a válvula auto-
mática de certas máquinas da fá-
brica. Anthime contemplou, sem
compreender, aqueles movimen-
tosmecânicos, que de longemais
pareciamcliquesoupiscadelasde
desconhecidos.
Depois, de repente, detendo-se

tãosubitamentequantocomeçara,
o rugido envolvente da ventania
deulugaraobarulhoqueatéentão
encobrira:eramossinosque,pon-
do-seabadalarnoaltodoscampa-
nários, soavamemuníssono,num
frenesi grave, ameaçador, pesado,
noqual,apesardapoucaexperiên-
cia,pornãoteridadeparatersegui-
domuitos enterros,Anthime reco-
nheceuporinstintoosomdodobre
—que só raramente se ouve e cuja
imagemlhechegaraantesdosom.
o dobre, em vista do estado
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presente domundo, só podia sig-
nificar a mobilização. Como todo
mundo, Anthime meio esperava
por ela, mesmo sem pôrmuita fé,
mas jamais teria imaginado que
cairia num sábado. Sem reagir de
pronto, ficou pelo menos um mi-
nuto a escutar os sinos que ba-
lançavam solenemente e então,
endireitandoabicicleta epondoo
outropénopedal,deixou-sedesli-
zar encostaabaixoantesde tomar
o rumode casa. Umsacolejomais
brusco,e, semqueAnthimenotas-
se, o livro volumoso caiu do qua-
dro,abriu-seduranteaquedae foi
parar à beira da estrada, sozinho
para todo o sempre, repousando
debruçossobreumcapítulo intitu-
lado“AuresHabet,etnonAudiet”.
Tão logo entrou na cidade, An-

thime começou a ver as pessoas
saindo de casa e formando gru-
pos antes de convergir para apra-
ça Royale. os homens pareciam
nervosos, febris, acalorados, vira-
vam-se para se interpelar uns aos
outros, faziamgestosdesajeitados
emaisoumenossegurosdesi.An-
thimefoideixarabicicletaemcasa
antes de se juntar ao movimento
geral, queagora confluíade todas
as artérias rumo à praça, onde se
agitava umamultidão sorridente,
brandindo bandeiras e garrafas,
gesticulando e se comprimindo,
mal deixando espaço para as car-
roças que já iam transportando
os primeiros grupos. Todo mun-
do parecia bem contente com a
mobilização:debates inflamados,
gargalhadas desmedidas, hinos e
fanfarras,exclamaçõespatrióticas
estriadas de relinchos.
Do outro lado da praça, junto

a uma loja de tecidos finos na es-
quina da rua Crébillon, para lá da
turba animada, rubra de fervor e
suor,Anthimedistinguiuasilhue-
ta de Charles, cujo olhar tentou
capturar a distância. Não conse-
guindo, tentou abrir caminho en-
treaspessoas.Mantendo-seàmar-
gem do acontecimento, trajando,
comono escritório da fábrica, um
terno que culminava numa fina
gravata clara,Charles lançavaum
olhar impassível sobre o tumulto,
amáquina fotográficamodeloRê-
ve Idéal, dos fabricantes Girard
& Boitte, pendurada no pescoço,
como de hábito. Avançando em
sua direção, Anthime teve de fa-
zer o esforço de se empertigar e
relaxar ao mesmo tempo, tarefa
antinômicamas necessária, a fim
devencer o constrangimentoaca-
nhadoqueapresençadeCharles,
quisesse ounão, despertavanele.
ooutromaloencarou,desviando
os olhos para o anel de sinete que
Anthime levava no dedomínimo.
Vejasó,disseCharles, essaéno-

va. E na mão direita. Em geral se
usa na esquerda. Eu sei, reconhe-
ceuAnthime,masnãoépornada,
é porque eu sinto uma dor no pu-
nho.Ah, sei, condescendeuChar-
les,masnãoatrapalhanahorade
cumprimentar as pessoas? Não
cumprimento tanta gente, preci-
souAnthime,émaisporcausades-
sa dor no punho direito, melhora
um pouco. É meio pesado, mas
funciona. Uma coisa magnética.
Magnética, Charles repetiu num
átomodesorriso, expirandooutro
átomopelonariz, sacudindoa ca-
beça,dandodeombrosedesvian-
do o olhar, os cinco movimentos
num único segundo —e Anthime
se sentiu novamente humilhado.
E então, Anthime tentou enca-

dear,apontandocomopolegarpa-
raumgrupoqueagitava cartazes,
o que acha disso? Era inevitável,
respondeu Charles, fechando um
de seus olhos frios para colar o
outro ao visor damáquina, mas é
coisa de quinze dias, nomáximo.
Disso, Anthime permitiu-se obje-
tar, eu não tenho tanta certeza.
Pois bem, disse Charles, amanhã
nós veremos.

SoBReo teXto

o trechoacimaabre o romance
“14”,queserápublicadonoBra-
silemnovembro,nacoleçãoFá-
bula, da editora 34.o livronar-
ra a história de cincohomens e
deumamulher francesesnope-
ríodo do início da Primeira
Guerra Mundial, em 1914.


