
A ficha nº 20.003

Viriato Correa
NUNCA levei a sério as bruxas e as cartomantes. 

De forma que, em Paris, quando Campos Fragoso me convidou para irmos à casa de Madame de 

Thèbes, não só me recusei como trocei da lembrança. 

Ele insistiu sensatamente: 

– Que diabo! ao menos pela curiosidade de conhecer uma mulher de fama universal! Deve ela 

ter qualquer cousa de interessante. 

Fui. 

Campos Fragoso consentiu que, na minha presença, a pitonisa lhe desvendasse os segredos da 

vida. Pus-me a ouvi-la despreocupadamente e displicentemente. Mas dois ou três minutos depois, 

confesso  que  estava  todo preso  às  palavras  da  adivinha.  Eram revelações  exatas,  muitas  delas 

minudentes e que só eu e ele sabíamos. 

Ao terminar a consulta não me contive – quis consultar também. 

Madame de Thèbes começou por examinar as linhas das minhas mãos. Examinou-me depois a 

letra. Uma análise atenta, muda, minuciosa. 

– O senhor é um homem bom, boníssimo – principiou. – Incapaz de uma perversidade. Leal 

com os amigos, sincero, dedicado. 

Até aí, nada de novo. É o que as ciganas, mais ou menos, dizem a todos que lhes entregam as 

mãos para ler. 

– Mas, a par disso tudo, tem um gênio violentíssimo. Os pontos de honra desencadeiam-lhe 

tempestades súbitas. 

E, depois de uma pausa, com segurança: 

– Faça um esforço de memória. Recorde-se. 

Fiz  o  esforço,  recordei-me.  Quando  rapazinho,  no  curso  de  preparatórios,  um  examinador 

acusou-me de estar "colando" a prova escrita. Não era verdade. Dei a minha palavra que havia 

engano. Ele insistiu, berrou. Atirei-lhe com o tinteiro à cara e rebentei-lhe o nariz. 

– O senhor até agora não encontrou a sua verdadeira vocação. Já tentou a medicina, já tentou a 

carreira das armas. De ambas saiu desiludido. 

Pura verdade. Havia menos de três meses que eu me desligara da Escola Militar do Rio e cerca 

de dois anos que abandonara o curso médico. 

– Agora quer tentar o comércio. Faz bem. 

Era também verdade. Estava em Paris obtendo representações de fábricas e casas comerciais que 

tivessem ou quisessem ter relações com o Brasil. 



A cartomante ficou silenciosa por longo tempo. Ora olhava a minha mão esquerda, ora olhava a 

minha letra, num confronto profundo. Ela própria parecia estar encontrando surpresas. 

– É singular! – disse. – O senhor é bom. Pode-se mesmo dizer um coração de ouro. No entanto... 

– No entanto ... 

– Diga-me. Tem inimigos? 

– Não. 

– Lembre-se. 

Pensei demoradamente. 

– Não me acode nenhum à lembrança. O examinador, o do tinteiro no nariz, já morreu. Nunca 

briguei, nunca prejudiquei ninguém, nunca ofendi ninguém. 

– Singular! Vejo aqui um crime, uma morte. 

– No futuro? 

– No futuro. 

Fiquei tolhido na cadeira. 

– Vão me matar? 

– Não. O senhor é que vai matar alguém. 

Gelaram-se-me os ossos. 

– Mas vamos ver melhor, disse ela, apanhando o grande baralho. Parta com a mão esquerda. 

Parti. 

Lentamente espalhou as cartas em fileira sobre o pano negro da mesa. A fileira de cima passou 

depois para o meio, a do meio passou para baixo. Houve outras trocas, muitas outras. 

Tudo isso em silêncio de confranger. Afinal falou: 

– As cartas confirmam. O senhor não tem inimigos, tão tem um só, mas vai matar um homem. 

Matará por alguém que não vale um tiro. 

Mexi-me nervosamente na cadeira: 

– Não é possível. Não tenho ódio a ninguém. 

– As cartas dizem. Morte violenta. Um tiro no coração! E o senhor atira bem! concluiu com 

firmeza. 

Era fato. Na Escola Militar eu tivera o primeiro prêmio de tiro ao alvo de minha turma. 

– Mas vou matar a quem? a quem? 

– As cartas não dizem. Nem podem dizer. 

– Quando? Como? 

– Elas estão silenciosas. 

Ergui-me agitado. 

– É impossível! É pilhéria! 



Madame de Thèbes tomou um ar de gravidade misteriosa. 

– As minhas cartas não pilheriam. 

E em seguida, com leve sorriso, para me ser agradável: 

– Não sou eu quem diz, são elas. Talvez não aconteça. Deus queira que não. As cartas às vezes 

erram... 

E depois de guardar o baralho: 

– Quer fazer-me um favor? 

– Às suas ordens. 

– Se acontecer, avise-me. Esteja o senhor onde estiver, escreva-me ou telegrafe-me. A sua ficha 

é nº 20.003. Poucas palavras. Basta isto: 20.003 matou. 

Foi uma noite horrível, aquela, para mim. Dias tremendos os da primeira semana que se seguiu. 

Mas eu era moço e Paris fascinador. 

Um mês depois já me não lembrava de Madame de Thèbes nem das suas predições sinistras. 

II

Voltei ao Brasil com um número razoável de representações de produtos franceses e belgas. 

O Pará estava num daqueles seus períodos fugaces, em que nada, de quando em quando. em 

dinheiro. 

Toquei-me para Belém do Pará. 

As cidades do norte têm uma singularidade que se não encontra nas cidades do sul – o excesso, 

ou melhor, a volúpia da hospitalidade. A muitas delas chega a gente inteiramente desconhecido à 

tarde. E, à noite, está convidado para dançar na casa de uma família que nunca viu, no meio de uma 

sociedade que vê pela primeira vez. 

O nortista como que tem o prazer de carregar o estranho para a sua intimidade. Conhece-se hoje 

um indivíduo e, amanhã, ele nos leva a jantar em sua casa. Não se compreende a amizade ou o 

simples conhecimento que se não estenda até o lar. 

Poucos dias depois da minha chegada a Belém, era eu íntimo de toda a gente. 

Quem se  tornou  meu  maior  amigo  foi  Dom Pablo  de  Maria.  Apresentaram-mo a  bordo,  e 

quando descemos à terra éramos como antigos companheiros de escola. Dom Pablo (todo o mundo 

lhe  dava  o  "dom" no Pará)  era  um venezuelano relativamente  moço,  forte,  alegre,  exuberante, 

gastador, com o trust do comércio e da exportação de castanhas. 

Em menos de seis meses a nossa amizade se estreitou profundamente. 

Dom Pablo tinha duas casas – a da esposa. dona Corina, uma sulista de olhos claros, e a da 

amante,  a  Jupira,  um  lindo  modelo  de  morena,  daquelas  retumbantes  morenas  que  os  sóis 



equatoriais do norte produzem para a alucinação dos gozos pecadores. 

Eu era íntimo numa como noutra casa. Ao almoço havia para mim um lugar à mesa da amante, 

ao jantar à mesa da esposa. 

Ambas  as  mulheres  entretinham comigo  uma camaradagem de  irmãs,  quando as  irmãs  são 

nossas camaradas. Se eu chegava (e o fazia sempre em companhia de Dom Pablo) era uma festa, 

como se eu fosse um parente querido que voltava de uma longa viagem. 

Ora, acontecia que dona Corina não sabia das ligações do marido com a Jupira. 

Foi dessa ignorância que partiu toda a teia do drama inesperado que convulsionou a minha 

mocidade. 

Um dia, enquanto almoçávamos, bateram à porta. 

Era um portador que trazia os retratos que Jupira tirara num fotógrafo qualquer.  Abriu-se o 

embrulho ali  mesmo à mesa. Estavam excelentes as fotografias e levamos o resto do almoço a 

comentá-las e elogiar-lhes as virtudes. 

Jupira ofereceu-me uma com uma dedicatória carinhosa e, por pilhéria ou qualquer outro motivo 

feminil que nós homens, nunca apreendemos, insistiu com Dom Pablo que aceitasse uma outra. 

– Estás louca! disse ele. Se eu aparecer em casa com isso a mulher esgana-me. 

Os entes femininos têm, às vezes, caprichos inexplicáveis. Jupira, sem que eu e ele víssemos, 

meteu a fotografia no bolso do amante. 

Nessa tarde, não sei por que não fui jantar em casa de Dom Pablo. 

O que se passou ele me contou depois, Dona Corina, que não tinha o hábito de revistar-lhe os 

papéis e a roupa, nesse dia, ou por desconfiança ou por uma dessas coincidências que o demônio 

arma para a desgraça dos lares felizes, meteu-lhe a mão nos bolsos do casaco! 

Não há necessidade de pintar a surpresa, o choque de palavras, o barulho. 

Mas Dom Pablo, além de ser um homem calmo, era também uma criatura de inteligência pronta. 

– Para que esse estardalhaço? – disse. – Essa fotografia não me pertence. Pertence a Fulano (e 

disse o meu nome). Ele esteve a mostrar-ma hoje no escritório e esqueceu-a sobre a mesa. Meti-a no 

bolso para lha restituir. 

Ela duvidou. Ele insistiu com firmeza. 

– É verdade! É uma pequena que ele arranjou há poucos dias. Mas é segredo. Não quer que 

ninguém saiba, pois a coisa é complicada. 

E como dona Corina ainda se mostrasse insatisfeita, teve um gesto decisivo: 

– Se isto me pertencesse, se fosse de uma mulher que eu prezasse, eu faria tudo por conservá-la, 

não é verdade? Vou provar-te que não é assim. 

E zás! rasgou a fotografia, atirando-a no tapete. 

À noite apareceu-me afoitamente, contando-me a cena entre risadas. 



– Caramba! que se não me lembrasse do teu nome, a esta hora a mulher já me tinha comido o 

fígado! Mas, olha, não sei se ela acreditou inteiramente na farsa. O melhor é apareceres lá em casa, 

amanhã. Eu aludo vagamente ao caso, tu simulas perturbações comprometedoras, mostras grande 

interesse pela fotografia, dás um tom misterioso às palavras, fingindo que te estarás traindo, etc., e 

vamos ver se assim serenamos o temporal. 

E assim foi. 

Para servir a amigos nunca procurei medir o tamanho dos sacrifícios. E, principalmente, num 

caso daqueles, em que a paz de um lar dependia de um nada, de uma mentira sem importância. 

Quando, no dia seguinte, entrei em casa de Dom Pablo, já ele estava à mesa com a família. A 

combinação era essa. Ao ver-me, mostrou-se surpreendido, enciumado com a minha ausência. 

– Onde andas metido?! Não apareceste ontem à tarde, não apareceste hoje pela manhã! 

E depois que me sentei, mostrando um grande interesse por mim, falou da minha distração. Que 

eu cuidasse de ser menos distraído! De uma falta de cautela podiam resultar complicações horríveis. 

E como eu, muito de indústria, revelasse não estar compreendendo o alcance de suas palavras, 

ele perguntou-me com a habilidade de um comediante: 

– Não perdeste nada? 

– Não me recordo. 

– Ontem, no meu escritório, não te esqueceste de coisa nenhuma? 

Fiz a cena magistralmente. Ergui-me, com um choque, da cadeira: 

– Ah! o retrato! 

Tudo mais correu bem. Mostrei-me confuso, dei feição de reserva às palavras, corei, gaguejei, 

fiz o diabo. 

Dona Corina, inteiramente convencida, troçou, pilheriou, deu-me parabéns pelo meu bom gosto, 

afirmou que a "pequena" era um mimo e quis finalmente saber quem era. 

Aí então é que me tornei exímio. Não o podia dizer: não, nunca! Era um amor que nunca devia 

vir à luz. Nem por sonhos eu queria que alguém de leve o percebesse. Seria a minha desgraça, se ele 

fosse conhecido. 

Voltou a paz no lar de Dom Pablo. Nunca mais me lembrei daquilo. 

III

Uma noite, em pleno Largo da Pólvora, a praça mais febril da cidade, ia saindo do barbeiro 

quando me senti agarrado por dois negros. 

E  enquanto  eu  procurava  inutilmente  defender-me  dos  assaltantes,  alguém  me  vergastava 

brutalmente o rosto. 



Só  na  quarta  ou  quinta  chicotada  pude  reconhecer  o  agressor.  Era  o  dr.  Belmiro  Madeira, 

senador estadual, presidente de várias companhias e diretor do Banco do Comércio. 

Aquilo era o que podia haver de mais estúpido. Ao senador Madeira eu conhecia apenas de 

chapéu.  Pude gritar-lhe o nome,  interpelá-lo  no momento próprio do assalto,  naqueles  minutos 

rápidos  e  dramáticos  do  ataque.  E  ele,  vergastando-me  retalhando-me  o  rosto  cruelmente, 

respondia-me apenas com estas palavras, incompreensíveis: 

– Não se gabe nunca de filha alheia, seu patife! 

Tolhido pelos negros, não pude fazer um movimento de defesa. A agressão só terminou alguns 

minutos depois, quando o clamor da multidão cresceu. 

Amigos levaram-me nos braços para casa. Ia eu com três dores naquele momento: a dor do rosto 

vergastado, a dor da vergonha, e a dor da estupefação. 

Por que, por que motivo aquele homem, que eu mal conhecia, me agredira assim em plena rua, a 

chicote, pungentemente, diante de todo o mundo?! 

A consciência não me acusava de coisa alguma. A minha vida em Belém, como vida de rapaz 

solteiro, era irrepreensível. Até aquele dia não tinha tido com quem quer que fosse uma disputa, 

uma desavença, a menor discórdia. Nunca, nunca, nem mesmo namoro eu tinha tido com filha de 

quem quer que fosse. 

Por toda a parte eu via amigos, por toda a parte. Por que aquilo? Por quê? 

E, durante vinte dias que estive em casa a curar-me, traguei o mais amargo fel de minha vida. 

Aquilo  não  podia  parar  ali.  Um  homem  não  é  para  ser  chicoteado  covardemente, 

miseravelmente, sem um revide, sem um gesto qualquer de vingança! 

E, antes que os médicos me dessem alta, a resolução se me havia firmado tranquilamente no 

espírito. Eu iria matar o senador Madeira. 

Foi numa terça-feira que pisei de novo na rua. Nem armas tinha – comprei um revólver. Ao 

meio-dia, à hora de saída para o almoço, fui postar-me nas vizinhanças do Banco do Comércio. 

O senador saiu em companhia de amigos. Eu não queria ferir senão ele, não me convinha o 

encontro com muita gente. 

Mais adiante, despediu-se dos companheiros e tomou o bonde. Acompanhei-o. O sangue fervia-

me tanto que estive para desfechar os tiros ali mesmo, no bonde. Mas, nos bancos da frente iam 

crianças  que  voltavam  da  escola.  Pude,  felizmente,  refletir  na  possibilidade  de  uma  pontaria 

desastrada e na triste sorte daquelas crianças incautas. Contive-me. 

A esquina do seu palacete, o senador Madeira saltou. 

Saltei também. E vinte passos adiante gritei-lhe, já de revólver em punho: 

– Pare! 

Parou. 



– O senador agrediu-me estupidamente, covardemente, sem que eu soubesse por que; chegou a 

minha vez. Ele ainda meteu a mão no bolso para tirar a pistola, mas eu já estava de pontaria feita. 

Não fosse eu o campeão de tiro ao alvo da minha turma! 

Um tiro só, certeiro, no coração. Tombou, ao que parece, sem um gemido, sem um estertor. 

Senti como que uma onda de fogo a queimar-me a cabeça. E corri. Saí como um louco pelas 

ruas, num tropel de amaldiçoado. 

Quando dei por mim, entrava doidamente na delegacia. E narrei tudo, tudo, sem esconder uma 

minúcia. 

A notícia espalhou-se pela cidade, num segundo. A delegacia, em pouco tempo, foi invadida 

pelos meus amigos. Atirado para um sofá, o que eu pedia era que me deixassem em paz. Uma 

sonolência. como nunca tive, aniquilou-me os nervos, a vontade, tudo. 

Dom Pablo entrou aterrado, numa consternação comovedora. 

Ao vê-lo entrar, justamente no momento em que ele transpunha a porta, lembrei-me da predição 

sinistra da cartomante de Paris. 

E, de olhos quase fechados, já dormindo, pude-lhe ainda dizer: 

– Telegrafe a Madame de Thèbes. Diga-lhe apenas que a ficha 20.003 matou.

IV

Foi no desarrolar do inquérito que o mistério se desvendou. 

A leviandade inconsciente de duas mulheres tinha tecido toda aquela incompreensível trama 

dramática. 

A primeira malha nasceu no dia em que dona Corina encontrou o retrato de Jupira no bolso do 

marido. 

Dom Pablo, depois de rasgar a tal fotografia. saiu para a rua. Dona Corina apanhou pedacinho a 

pedacinho do retrato e reconstituiu-o. 

É um trabalho tipicamente feminino, esse de reconstituir fotografias duvidosas que têm tom de 

mistério. Não havia na mulher do venezuelano nenhuma intenção perversa; apenas um gesto natural 

do sexo. 

Mas, durante a reconstituição, uma circunstância inesperada veio-lhe assaltar a curiosidade – 

conhecia um rosto parecido com aquele retrato. 

Nessas  ocasiões  as  mulheres  ficam  tocadas  de  uma  ansiedade  incontida  e  não  descansam 

enquanto a dúvida não se esclarece. 

Dona Corina tinha uma amiga, dona Ritoca que, volta e meia, lhe entrava em casa. Quando dona 

Ritoca lhe apareceu, o que ela primeiro lhe mostrou foi a fotografia. 



– Vê se conhece esta cara! 

A outra deteve-se alguns segundos. 

Parece a Belinha, filha do senador Madeira. 

– Foi o que eu disse. 

– Os olhos são os mesmos. O talhe do rosto, o nariz... 

– E esse sinalzinho no queixo! 

– E esta testa! E esta boca! 

E prolongaram o exame. E mais se convenceram de que era a filha do senador. 

Dona Ritoca tinha a veia do mexerico. Embora excelente criatura, serviçal, caridosa, pelava-se 

por uma novidade e vivia como que no faro de escândalos. 

– Como esse retrato veio parar nas tuas mãos, assim rasgado? perguntou. 

A mulher do meu amigo não primava pela discrição. Contou tudo. 

– Mas vê lá, fica entre nós. Pablo disse-me que eu não contasse a ninguém. O rapaz confiou-me 

o segredo e não fica bem o segredo sair daqui de casa. 

– Casamento para breve, não? 

Dona Corina esguichou o rosto. Hum! Podia ser que estivesse enganada, mas não lhe parecia 

que aquilo fosse para casar. Pelo jeito, pelas reservas que ele (ele aqui sou eu) havia demonstrado, a 

coisa era outra e já muito adiantada. 

– São amantes! exclamou dona Ritoca com ar surpreendido. 

– Não sei, não sei. 

– Quem é que duvida! Fala-se tanto da Belinha!

– Mas vê lá. Eu não sei de nada. É o que parece. Ele esconde tanto, vive tão receoso. 

Para dona Ritoca aquilo era o bastante. As mulheres que se pelam por novidades não refletem, 

um nada lhes basta para erguerem na imaginação toda uma trama novelesca. 

À primeira amiga que encontrou deixou escapar a notícia. E a mais outra, e a mais outra... A 

fábula foi tomando vulto, estendendo-se, espalhando-se. Já não era mais a simples história passada 

em casa de Dom Pablo. Era uma outra, complicada, complicadíssima, cheia de minúcias as mais 

extravagantes.  Um mês depois,  toda  a  cidade,  toda,  jurava  a  pés  juntos  que eu era  amante de 

Belinha Madeira, uma criatura que eu nem ao menos conhecia de vista. 

Havia quem garantisse tê-la visto entrar em minha casa; havia quem me tivesse encontrado 

pulando o muro do seu palacete. 

E eu sem saber de nada, sem ter a mais vaga desconfiança do que de mim se propalava! 

A notícia ressoou tanto que chegou aos ouvidos do pai. 

Houve conselho de família. Para lavar a honra da filha. o senador mandou agarrar-me por dois 

negros e vergastou-me em plena rua. 



Quando, dias após ao meu desforço, tudo isso se desvendou através do inquérito, houve, na 

cidade, um movimento de simpatia e de piedade por mim. A minha inocência, o papel que eu havia 

incauta e inocentemente representado nisso tudo, levantaram a alma de todo o mundo. Dona Corina, 

a Jupira, a própria dona Ritoca, foram as minhas maiores defensoras, contando nua e crua a verdade 

impressionante. 

Houve, então, a grita a meu favor. Imprensa, advogados, juízes, só tiveram um interesse:  o de 

pôr-me em liberdade o mais urgentemente possível. 

Os meses de prisão passei-os num ambiente consolador de simpatia. Jupira e dona Corina, agora 

unidas (o drama fez o milagre de aproximá-las em derredor de mim) cercaram-me de uma solicitude 

fraterna que até hoje me enternece. 

A minha absolvição foi estrondosa e unânime. Parecia que a cidade lavava, em mim, o erro de 

uma injustiça que lhe pesava incomodamente na consciência. 

Quando aquilo  tudo acabou,  eu  sentia  no  coração  uma fadiga  enorme.  Era  como que  uma 

inapetência indefinida flutuando-me no espírito. 

Precisava arejar, respirar outros ares, agitar-me noutro meio. 

E  embarquei  para  a  Europa.  Corri  a  Espanha,  a  Itália,  a  Suíça.  Por  lá  estive  dois  anos, 

retemperando a alma. De volta ao Rio, o meu vapor demorou-se vinte e quatro horas no Recife. 

Saltei para dormir em terra. 

No hotel em que me hospedei, defronte da mesa em que eu jantava, sentou-se uma mulher de 

belo rosto moreno e ar desenvolto de mundana. Meus olhos sentiram uma atração estranha por ela. 

Não era bem o desejo, era mais a curiosidade; parecia-me que eu já tinha visto aquele rosto e não 

me lembrava onde. 

A insistência dos meus olhares fez com que a mulher me sorrisse.  Indaguei do garção.  Era 

aquela a cocote de maior sensação na cidade. 

Para encurtar detalhes – à meia-noite ela me recebia em seu quarto. 

Mas havia em mim, naquela noite, qualquer coisa de anormal. Eu não sentia atração nenhuma 

pela  tal  mulher.  Ao  contrário.  Parecia  que  forças  estranhas  me  faziam  repugná-la,  mas  uma 

curiosidade insopitável me aproximava dela. 

Quem era? Eu já tinha visto aquele rosto! 

Foi de mãos trémulas, quase geladas, que eu lhe apertei as mãos. 

– Dize: nós nunca nos vimos? Perguntei-lhe. 

Ela soltou uma risadinha. 

– Só se foi outra, alguma parecida comigo. Em minha terra havia uma mulher que era o meu 

retrato. 

– De onde és? 



– Do Pará. 

Estremeci. 

– E a mulher, como se chamava? 

– Jupira. 

Ergui-me tremulamente da otomana. 

– E tu, como te chamas? 

– Belinha Madeira. 

Fugi. Parecia que diante de mim se tinha erguido o cadáver do senador. Zuniam-me os ouvidos 

como se todas as vozes sinistras da terra me estivessem perseguindo. 

Andei aos cambaleias pelas ruas, sonso, sem destino, até o amanhecer. 

E hoje, depois de tantos anos, não me sai da cabeça aquela pequenina minúcia das predições de 

Madame de Thèbes – matará, matará por alguém que não vale um tiro. 
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