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O CASO DO BOULEVARD 
BEAUMARCHAIS

Às dez para as oito da noite, quando Martin, da Brigada de Jogos, 
saiu de seu gabinete, ficou surpreso em ver o corredor ainda 

cheio de jornalistas e fotógrafos. Fazia muito frio e alguns, com a 
gola do sobretudo levantada, comiam sanduíches.

– Maigret ainda não terminou? – perguntou ao passar.
Ao chegar ao fim do amplo corredor, Martin, em vez de descer 

a escada, empurrou uma porta de vidro. Como em todas as salas da 
Polícia Judiciária, a luz era mal distribuída. No meio da peça, que 
era a ante-sala da direção, destacava-se um enorme sofá redondo de 
veludo vermelho. Um homem estava sentado, de sobretudo, chapéu 
na cabeça. A alguns passos, dois inspetores, de pé, fumavam cigar-
ros enquanto o velho porteiro jantava em seu cubículo de vidro.

Martin enchia o cachimbo. Em quinze minutos estaria em 
casa, jantando em família. Vinha dar uma olhada para esses lados 
como curioso, pois há dois dias só se falava naquilo.

– Tudo bem? – perguntou à meia-voz a um dos inspetores.
Este, suspirando, apontou a segunda porta, a do gabinete de 

Maigret.
– Com quem ele está?
– Continua com a cunhada...
O homem sentado, que os ouvia cochichar, levantou a cabeça 

com lentidão e lançou a seus companheiros um olhar sombrio em 
que havia certa censura. Era um sujeito magro e enfermiço, de uns 
quarenta anos, talvez um pouco menos, de olhos muito fundos e 
um pequeno bigode escuro.
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– Ele está aqui desde a manhã... – murmurou de novo o ins-
petor a Martin.

Naquele momento, a porta de Maigret se abriu. O comissário 
apareceu e, como não fechava a porta, era possível ver o gabinete 
cheio de fumaça e, numa poltrona verde, a silhueta de uma mulher 
muito jovem e loira.

– Lucas! – chamou Maigret, procurando os inspetores com os 
olhos como se não estivesse enxergando muito bem. – Corra e com-
pre uns sanduíches... Passe na brasserie e traga uma cerveja...

Martin aproveitou para apertar a mão do colega.
– Tudo bem?
Maigret, rosto congestionado, tinha os olhos brilhosos. Dava 

para jurar que ele daria tudo por uma golfada de ar puro.
– Escute – murmurou, baixando a voz. – Vou dizer uma coi-

sa... Se, à noite, ainda não tiver encerrado essa investigação, vou 
abandoná-la... Você não entende, não é?... Não posso ficar muito 
mais tempo ali dentro...

O homem do sofá, que não podia ouvir suas palavras, espe-
rava, trêmulo, mas o comissário voltou para o gabinete, a porta se 
fechou. Martin por fim se afastou, enquanto o ponteiro do relógio 
avançava um novo minuto e o ruído das vozes dos jornalistas che-
gava até ele.

Aquele era um caso, no entanto, que de início parecera banal 
em tudo. No domingo anterior, no Boulevard Beaumarchais, no 
quarto andar de um prédio cujo térreo é ocupado por um fabricante 
de cachimbos, Louise Voivin, 26 anos, morria de maneira repenti-
na, com todos os indícios de um envenenamento.

O apartamento, burguês, confortável, que poderia ter sido ale-
gre, era habitado, além de Louise Voivin, pelo marido dela, Ferdi-
nand Voivin, agente comercial de pedras preciosas, e pela irmã da 
falecida, Nicole, de dezoito anos.

Era essa Nicole que Maigret tinha em seu gabinete há várias 
horas e que agüentava firme, com certeza nervosa, mordiscando um 
lenço, mas lúcida apesar da atmosfera sufocante.
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Sobre a escrivaninha havia uma luminária cujo amplo abajur 
verde cortava a luz. O rosto de Maigret, acima do abajur, perma-
necia na penumbra. Mas a jovem, sentada numa poltrona baixa, 
estava em plena claridade. As cortinas da janela não haviam sido fe-
chadas, tanto que se viam gotas de chuva escorrer pelo vidro escuro, 
constelado pelo reflexo das lâmpadas do cais.

– Foram buscar bebidas – suspirou Maigret com alívio.
Ele sentia tanto calor que de bom grado teria tirado o falso co-

larinho e o blusão, enquanto sua companheira continuava usando 
um casaco de pele cinza e um gorro da mesma pele, que lhe dava 
ares ainda mais nórdicos por causa dos cabelos muito loiros.

Que pergunta fazer que ainda não tivesse feito? Mesmo assim, 
ele não se convencia a deixá-la ir embora. Sentia a confusa necessi-
dade de mantê-la ao alcance da mão, enquanto o cunhado conti-
nuava esperando na ante-sala.

Para disfarçar, folheava um dossiê como se, ao reler sem parar 
os mesmos detalhes, uma inspiração pudesse surgir.

O primeiro auto judicial sobre os acontecimentos do domin-
go, da polícia do bairro, tinha em si, apesar da simplicidade, algo de 
enevoado.

...No quarto andar, num cômodo localizado nos fundos do apar-
tamento, encontramos o corpo de Louise Voivin estendido no chão. O 
doutor Blind, que fora chamado havia meia hora pela família, decla-
rou que ela morrera alguns minutos antes em convulsões atrozes e atri-
bui a morte a um envenenamento, criminal ou acidental, provocado 
sem dúvida por uma forte dose de digitalina...

E mais adiante:

...Interrogamos o marido, Ferdinand Voivin, 37 anos, que diz 
nada saber... Afirma, no entanto, que há vários meses a mulher apre-
sentava sinais de neurastenia...

...Interrogamos a irmã de Louise Voivin, Nicole Lamure, dezoito 
anos, nascida em Orléans, que fez as mesmas declarações de seu cunhado...

...Interrogamos a zeladora, que afirma que, há muito tempo, 
Louise Voivin, adoentada, temia estar sendo envenenada...
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Aquele fora justamente o Dia de Todos os Santos. Chovia, uma 
chuva fria, e o ar cheirava aos crisântemos e incensos das igrejas, 
enquanto, ao anoitecer, os homens do Ministério Público, molha-
dos, pés enlameados, desciam o Boulevard Beaumarchais, onde a 
loja do fabricante de cachimbos estava fechada.

Mas esse era apenas o dramático cotidiano, a atmosfera de 
quase todas as investigações. A verdadeira tragédia, esta, ainda não 
fora pressentida pelos jornalistas que esperavam, pois era naquele 
momento, na atmosfera superaquecida de seu gabinete, que Mai-
gret acabava de descobri-la.

E ele esperava com impaciência o gosto refrescante de uma 
cerveja, evitando, até que isso acontecesse, voltar a fitar a jovem de 
rosto abatido que tinha o olhar fixo num canto da sala.

– Entre! – gritou.
O garçom da Brasserie Dauphine trazia as cervejas e os sanduí-

ches e lançou um olhar para a cliente de Maigret.
– Está bom assim?
– Sim... Sirva o senhor que espera na ante-sala!
Mas Voivin, quando lhe ofereceram algo para comer e beber, 

sacudiu a cabeça como quem não tem coragem de se alimentar.

Maigret, em pé, mastigava grandes pedaços de sanduíche, en-
quanto sua companheira mordiscava o seu.

– Há quanto tempo eles estavam casados?
– Oito anos...
Uma história banal de pessoas sem importância. Ferdinand 

Voivin, pequeno agente comercial de pedras preciosas, durante uma 
estada em Orléans, onde fazia avaliações, conhecera Louise Lamure, 
cujos pais tinham uma loja de sapatos.

– Ou seja, a senhorita era ainda uma garotinha?
– Eu tinha dez anos...
– Suponho – ele tentou gracejar – que ainda não estivesse apai-

xonada por seu cunhado...
– Não sei...
Ele a olhou de lado e não teve vontade de rir.
– Então, há um ano, quando seu pai morreu, sua irmã e o ma-

rido a acolheram...
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– Vim morar com eles, isso mesmo...
– E há quanto tempo, para ser exato, a senhorita é amante de 

Voivin?
– Desde 17 de maio.
Ela dizia isso com franqueza, quase com orgulho.
– A senhorita o ama?
– Sim.
Vendo-a, frágil e apaixonada, era de se imaginar que semelhante 

amor fosse inspirado por um Voivin belo e romântico. Mas esta era 
uma das coisas perturbadoras daquela história: o agente comercial 
em questão era um sujeito tão comum que era preciso fazer força 
para lembrar de seu rosto. Sua própria profissão não tinha poesia. 
Passava horas a fio visitando os cafés da Rue La Fayette, onde fica a 
bolsa de pedras preciosas, e há apenas um mês comprara um modesto 
carro de segunda mão. Ainda por cima, parecia estar doente.

– E sua irmã?
– Minha irmã tinha ciúme.
– Ela o amava?
– Não sei...
– O que ela disse quando surpreendeu vocês?
– Não disse nada... Me escreveu. Depois disso, nunca mais nos 

dirigimos a palavra.
– E quando foi isso?
– Dia 2 de junho. Era a terceira vez que acontecia.
– No Boulevard Beaumarchais?
– Sim. Em meu quarto. Ferdinand achou que Louise saíra, mas 

ela estava na cozinha com a faxineira.
– A senhorita não pensou em se mudar?
– Eu quis. Foi minha irmã que exigiu que eu ficasse.
– Por quê?
– Para poder nos vigiar melhor. Ela dizia que, se eu saísse do 

apartamento, seria fácil demais para o seu marido me encontrar às 
escondidas.

– E no apartamento?
– Ela nunca nos deixava sozinhos. Sempre usava pantufas de 

feltro, de modo que nunca fazia barulho.
– Como vocês conseguiram viver meses juntas sem se dirigi-

rem a palavra?
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– Trocávamos bilhetes. Por exemplo, minha irmã escrevia: 
Prepare sua roupa suja para amanhã... Ou então: Não use a banheira. 
Está com vazamento...

– E Voivin?
– Estava bastante infeliz. Desde o início se recusou a continuar 

dormindo no quarto dela e instalou um divã na sala. Ele me jurou 
que eles não tinham mais relações.

Maigret contou nos dedos:
– Junho... Julho... Agosto... Setembro... Outubro... Cinco me-

ses!... Portanto, durante cinco meses vocês viveram assim?
Ela fez que sim com a cabeça, apenas isso, como se fosse algo 

natural.
– Ferdinand Voivin nunca falou em se livrar da mulher?
– Nunca! Juro...
– E ele nunca propôs à senhorita ir embora com ele?
– O senhor não o conhece – suspirou ela sacudindo a cabeça. 

– É um homem honesto, sabe? É o mesmo no trabalho. Quando 
assina um contrato, cumpre-o a todo custo. Pergunte a todos que 
trabalham com ele.

– Mesmo assim, há vários meses sua irmã parecia prever seu 
fim. Escreveu três cartas a uma amiga de colégio e nas três fala em 
envenenamento.

– Eu sei! Minha irmã estava ficando louca. De tanto nos vi-
giar... Quase todas as noites ela abria em silêncio a porta do meu 
quarto e, no escuro, eu sentia sua mão tocando meu rosto para ter 
certeza de que eu estava na minha cama e sozinha.

– Uma pergunta. Depois do dia 2 de junho, a senhorita não se 
encontrou mais com Voivin a sós?

– Três ou quatro vezes, fora de casa. Minha irmã ficava saben-
do. Todas as vezes nos esperava na porta do hotel. Ela me seguia por 
toda parte. Uma vez, veio ao centro de pantufas porque não tivera 
tempo de se calçar.

Maigret visitara o apartamento, que era tão comum quanto o 
próprio Voivin. Imaginava a vida dos três... Era preciso voltar sem-
pre às mesmas perguntas, como os cavalos de um carrossel, que gi-
ram em círculos sem parar e sem encontrar uma saída.

– A senhorita sabia que no armário do banheiro havia um pa-
cote de bicarbonato de sódio?
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Aquela era a questão. Depois da morte de Louise Voivin, o 
apartamento fora vasculhado. Logo foi encontrado um copo que 
contivera algum medicamento. A análise demonstrara que se trata-
va de digitalina diluída em um pouco de água.

Além disso, ao lado do copo havia um pacote cuja etiqueta 
dizia: Bicarbonato de sódio. E esse pacote continha a digitalina em 
quantidade suficiente para matar uma centena de pessoas.

– O que a senhorita fez no domingo passado, à tarde?
– O mesmo de todos os domingos. Era o pior dia. Ferdinand 

ficava na sala, onde revisava faturas. Eu lia, em meu quarto. Minha 
irmã devia estar no seu...

– O que vocês comeram no almoço?
– Lembro muito bem... Uma lebre, que um cliente de Ferdi-

nand lhe enviara...
E ela continuava pronunciando o nome Ferdinand com ardor, 

como se esse fosse o mais bonito e extraordinário dos homens.
– A morte de sua irmã a abalou muito?
– Não!
Ela não o escondia. Chegava a levantar a cabeça para mostrar 

o rosto.
– Minha irmã o fez sofrer demais...
– E ele?
– Era culpa dele? Sei que nunca a amou... Viveu oito anos com 

ela sem nunca ser feliz. Minha irmã estava sempre triste, adoentada. 
No primeiro ano de casamento, ela precisou ser operada e nunca 
mais foi uma mulher como as outras...

Maigret saiu mais uma vez e, de sua porta, olhou para o ho-
mem afundado no sofá. Ele já o interrogara uma vez, na véspera, 
mas de maneira rápida, e hesitava em iniciar um daqueles interro-
gatórios intermináveis que são tão extenuantes para os dois lados.

– Ele não quis comer? – perguntou, em voz baixa, a um dos 
dois inspetores.

– Não. Diz não estar com fome...
– Ora!...
Maigret, tentando tomar coragem, voltou para o seu gabinete, 

onde Nicole não se mexera.


