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Mata-mata - Zé Wellington

O cheiro que impregnava o ar era de sofá molhado e 

tristeza reprimida. De que outra forma o assistente social 

poderia explicar aquela catinga em cada pedaço do lugar? 

Cada rosto na sala do abrigo carregava muita coisa e ao 

mesmo tempo nada. Os olhares perdidos, sem interesse 

de se encontrar. Um bom lugar para deixar alguém 

que se quisesse esquecer. E lugarejos como aquele, no 

sertão cearense, pariam diariamente gente que nunca é 

lembrada.

Condenados à obsolescência, ocupavam o abrigo velhos 

aposentados, mulheres abandonadas e jovens adictos sem 

perspectiva de Tanatópole, distrito rural minúsculo da já 

pequena cidade de Jaguatinga. Poderia ser um bom lugar 

para alguém como Ricardo, que ainda carregava uma 

vontade de mudar o mundo, aquela sensação idealista no 

coração de todo assistente social recém-formado. Pelo 

menos daqueles que nunca tinham entrado em um lugar 

assim.

Ricardo chegou ao abrigo quase ao meio-dia. Era o 

último destino entre as várias paradas que o carro da 

prefeitura fazia para entregar os profissionais de saúde 
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aos seus postos de atendimento. Tinha ouvido dois 

podcasts dentro do carro, calculou que sua viagem havia 

durado perto de duas horas. Na recepção nada calorosa, 

a enfermeira mais antiga do recinto avisou que iam servir 

o almoço, mas Ricardo não se sentiu atraído pela pasta 

uniforme descrita como arroz, feijão, farinha e carne. 

Mesmo com a barriga apertada, avisou que já tinha 

comido e seguiu para conversar com a gerente.

Ricardo fez sua apresentação de forma efusiva para 

a nova chefe. Queria mostrar que estava disposto e que 

poderia contribuir para mudar aquele lugar. Conceição 

deve ter ouvido alguma parte da exposição, embora não 

pudesse se concentrar nela, já que assinava uma pilha de 

documentos. O descaso da colega mais experiente não 

desanimou Ricardo. Precisava de algo para mostrar que o 

que falava não era só conversa vazia.

Ricardo perguntou se tinha alguém ali de quem não se 

soubesse nada, algum caso impossível. A gerente levantou 

os olhos pela primeira vez desde que ele entrara na sala 

e o encarou. Chegou a matutar um discurso para fazer o 

novato cair em si, mas havia tantos papéis para assinar 

que achou mais prático apontar para uma cadeira de 

balanço de macarrão no canto, ocupada por um senhor 

calvo e de grandes orelhas enrugadas. E alertou que o 

velho não falava com ninguém. Nunca.
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Ricardo se aproximou do velho carregando uma 

prancheta e uma caneta Bic. O habitante do abrigo mexia 

num celular antigo azul-claro, menor do que a palma da 

sua mão. As letras no celular se espremiam na tela cinza, 

o que fazia com que os olhos do velho se espremessem 

também.
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– Boa tarde, seu...

O velho continuou de cara fechada, apertando os 

botões, como se não tivesse ouvido nada. Continuava 

se esforçando para entender o dispositivo, que tinha 

comprado ali mesmo no abrigo com o objetivo de ouvir 

rádio.

– Meu nome é Ricardo, sou assistente social e queria 

saber como o senhor está hoje.

Nada de resposta. O velho agora dava pancadinhas do 

lado do aparelho, observando as letras do celular irem e 

voltarem. Ricardo resolveu mudar sua abordagem:
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– Se o senhor quiser eu posso ensinar como usar o 

celular.

– Precisa não, eu consigo. É só um jeitinho – disse sem 

olhar para Ricardo.

– O senhor precisa voltar para o menu… – Ricardo 

instintivamente aproximou seu dedo do celular e o velho 

puxou agressivamente o aparelho em direção ao peito.

Ricardo recuou o braço e ficou ali, parado, com o 

olhar perdido e as bochechas vermelhas de vergonha, 

matutando sobre o que fazer. O velho continuou tentando 

achar a opção de rádio, ligando e desligando o celular, 

aumentando a intensidade das pancadas, mas nada. Já 

estava chegando a hora da palavra do padre na rádio 

comunitária e ele não queria ouvir junto com aquela 

velharada intrometida na sala de convivência do abrigo.

– Mostra pra mim só como é que coloca na rádio.

Ricardo pegou o celular na mão e passeou entre as 

opções durante dois ou três minutos, enquanto o velho 

esperava de cabeça baixa, olhando de rabo de olho de 

quando em quando. Até que o assistente social devolveu o 

celular.

– Não tem opção de rádio aqui.

– Oxe, como assim não tem?
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– Eu pensava que era desses aparelhos mais antigos, 

porque é difícil um celular vir com essa opção hoje. Mas 

não tem, desculpa. Em compensação tem lanterninha, ó...

– Na certa você não sabe também. Gente mais nova 

adora se gabar que sabe das coisas e na hora do pega pra 

capar a gente vê que é só agá.

–  Não tem mesmo. Eu fucei em tudo que é canto. Mas 

dá pra ouvir podcast.

O velho olhou para Ricardo sem falar nada por alguns 

segundos, ainda tentando consultar no seu cérebro o que 

poderia significar aquela última palavra. Ricardo percebeu 

e emendou:

– Podcast é como se fosse um programa de rádio, mas é 

gravado. Eu faço um, posso até colocar para você escutar…

– Não tem precisão. – O velho se levantou 

vagarosamente, deu as costas para Ricardo e começou a 

caminhar.

– Senhor – Ricardo acompanhou o velho –, estou 

iniciando hoje aqui e realmente queria ajudar. Me conte 

um pouco da sua história, quem sabe assim eu não 

descubro como deixar sua estadia mais agradável.

– Isso foi o que o diabo disse quando o defunto chegou 

no inferno…
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– Por que a gente não tenta? O senhor tem família?

O velho guardou o celular no bolso da bermuda 

jeans e seguiu caminhando, embora não soubesse para 

onde ia. Só queria se livrar da voz fina e irritante do 

assistente social. Chegou à sala de convivência, onde 

já se aglomeravam uma dezena de idosos próximos de 

um microsystem sintonizado na rádio local. Sentou-se 

numa cadeira de balanço próxima à janela e afastada do 

grupo, onde ele mal podia ouvir a voz do padre na rádio. 

Não passaram nem dois minutos para Ricardo surgir 

novamente, sentando-se na cadeira ao lado, desta vez com 

um pequeno aparelho na mão.

– Olha só o que encontrei na sala da gerente. – Ricardo 

estendeu a mão para o velho e mostrou um rádio portátil 

vermelho, já sintonizado na palavra do padre.

O velho pegou o aparelhinho da mão de Ricardo, virou 

as costas para o assistente social e começou a escutar seu 

programa de rádio.

– Vamos conversar um pouquinho. Se a prosa não for 

boa, prometo que não lhe perturbo mais.

O velho fechou os olhos e permaneceu em silêncio. 

Começou a balançar devagarinho a cadeira e quem visse a 

cena de longe talvez pensasse que ele fazia isso para tentar 
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se acalmar. Ricardo permitiu aquela espécie de meditação 

por alguns segundos, antes de insistir novamente:

– Falar é bom, sabe? Às vezes é o único jeito de deixar 

sair do corpo o monte de coisa que está incomodando a 

gente. Que tal você me contar o que fazia antes de vir pra 

cá?

O velho foi reduzindo o balançar na cadeira de balanço 

até que ela parasse. Levou uma das mãos à testa. Olhou 

para o lado por alguns instantes. Depois, virou sua cabeça 

em um movimento lento e parou quando seus olhos 

encararam os do assistente social.

– Eu matava gente curiosa como você.
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Ricardo paralisou e não emitiu um único som. Teria 

mesmo ouvido aquilo? Só podia ser algo dito para se 

livrar da conversa. Ou não? Desviou o olhar da figura do 

velho, havia algo de perturbador naqueles olhos castanhos 

escuros. Se a testa franzida e a boca do habitante 

do abrigo demonstravam cansaço, suas pálpebras 

semicerradas carregavam uma imensa tristeza. Mesmo 

duvidando que aquela resposta realmente significasse 

algo, o assistente social reconheceu ter alcançado um 

limite e se levantou para buscar outra pessoa que ele 

pudesse ajudar.

Quando Ricardo se afastou, o velho suspirou. Estava 

cada vez mais difícil ficar sozinho. Tanto estava certo que 

bastaram dois minutos para que outra figura sentasse 

ao seu lado. Era um homem expressamente magro, as 

bochechas entravam dentro do rosto, os ossos do braço 

aparentes por baixo da pele. Ele usava óculos escuros e 

um boné onde se lia “Nelore” em letras garrafais. Fazia 

quanto tempo desde que o velho não via aquele homem? 

Dez anos? Preferia nem lembrar. Só tê-lo em sua presença 

fez um arrepio correr pela espinha, algo que se esforçou 

para tentar não demonstrar.

– Comida ruim da gota que servem aqui, né? – disse o 

homem magro, sentando-se na cadeira onde havia estado 

Ricardo.



14

– Não costumam servir visitantes aqui. Que ameaça 

tu fez pra enfermeira pra ela te dar? Catirina deve tá no 

caritó há muito tempo mesmo pra dar atenção prum 

bicho feio como tu. – O velho começou a se balançar 

vagarosamente na cadeira.

– Só tive que usar o meu charme mesmo. – O homem 

magro riu um sorriso tão cheio de placas bacterianas 

quanto de sarcasmo.

– O que tu quer aqui, Potó?

– Tenho um serviço pra ti. – Potó jogou sobre as 

pernas do velho um envelope branco.

O velho ficou olhando para aquilo, sem se mexer para 

pegá-lo, quase como se o objeto estivesse contaminado 

por uma doença fatal.

– Isso é uma brincadeira? Tem uns meninos hoje que 

fazem essas coisas por cinquenta contos ou um baseado.

– Não é serviço pra qualquer um. Além de quê, o Dr. 

Duda valoriza as tradições de Tanatópole. E tu é quase um 

patrimônio da localidade.

– Ninguém nem lembra mais do que eu fiz ou como eu 

fiz – disse o velho com a voz um pouco embargada.

– Por isso que tu é o melhor.



15

– Sai daqui, Potó. Agora eu só quero morrer em paz.

– O Dr. Duda pensou mesmo que tu fosse dizer isso.

Potó pegou o envelope intocado das pernas do velho e 

meteu a mão dentro, tirando algumas fotos. Colocou uma 

das fotos ao lado do seu sorriso amarelo. Nela se podia ver 

uma mulher de vestido bordado branco, sentada próxima 

de um açude. Ela sorria enquanto molhava os pés nas 

margens. O velho lembrou que Aurélia não sabia nadar e 

morria de medo de entrar na água.

– O Dr. Duda ficou sentido quando descobriu que ela 

tinha morrido. Que morte sofrida, ninguém merece aquela 

doença do cão.

O velho fechou as pálpebras por alguns instantes, mas 

depois levantou o rosto novamente, encarando Potó. O 

visitante guardou a foto de Aurélia e tirou uma nova, que 

manteve virada para que o velho não a visse.

– Mas Jesus é tão bom que não deixa ninguém ir 

embora sem pôr alguém no lugar, né?

Potó colocou a outra foto sobre as pernas do velho. 

A foto, bem mais nova, mostrava uma menina de no 

máximo dez anos de idade sentada em uma cadeira 

ao lado de um telefone residencial. Fora do gancho, o 

aparelho era usado por ela, que olhava séria em direção 
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ao fotógrafo oculto. Era todinha o jeito sério de Aurélia, 

pensou o velho. Foi assim que o olhar vívido da menina 

encontrou o olhar arregalado do velho, que controlara o 

movimento de cada músculo do rosto até ali.

– Tu deve estar se perguntando se é tua… Não tem 

como saber. Mas, pela idade, as chances são boas. E tem 

uma vida toda pela frente... Se você contribuir.

O velho virou o rosto em direção à  janela, a seu lado. 

Segundos depois, virou-se novamente encarando Potó e 

fez sinal para que ele se aproximasse. Potó virou o rosto 

para que o velho pudesse dizer ao pé do seu ouvido as 

palavras escolhidas cuidadosamente:

– Enfia o envelope no seu cu.

Potó voltou a sua posição normal, meio sem jeito. 

Mesmo assim, deu uma risadinha, talvez reconhecendo 

que o velho era tudo aquilo mesmo que diziam. Não que 

ele já não conhecesse sua história e sua competência. Mas 

chegou a pensar por um instante que encontraria alguém 

diferente de quem conhecera dez anos antes.

– Pensa melhor. Enquanto isso, a gente continua 

cuidando da menina. O Dr. Duda é um ótimo anfitrião. 

O envelope fica aqui, com tudo mastigadinho pra fazer o 

serviço. De repente saber quem é o alvo te anima, Ademir.
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A alguns metros de distância, o nome do velho foi a 

única coisa que chegou aos ouvidos de Ricardo, que dava 

sopa a uma velha enquanto tentava, sem sucesso, ouvir a 

conversa.

Depois que Potó saiu, Ademir caminhou até o alpendre 

do abrigo. Aquele prédio fora antes o casarão do Dr. 

Antonio Mouta, ex-prefeito do município de Jaguatinga. 

Lembrava-se daquele lugar na sua infância, a maior e 

mais bonita casa da cidade. Casa da qual ele era proibido 

pelos pais de se aproximar, pois, na palavra do pai, 

não tinha “pedigree” para isso. Depois da morte do ex-

prefeito, a família saiu do distrito de Tanatópole para um 

bairro nobre da zona urbana de Jaguatinga e doou a casa 

para a prefeitura. Era estranho para Ademir pisar naquele 

alpendre agora, merecedor daquele feito só depois de se 

sentir imprestável.

Tirou o envelope do bolso. Puxou a foto de Aurélia e 

da menina e as guardou na bermuda. Depois, puxou a 

foto do serviço. Seu coração pulsou ainda mais forte do 

que quando viu as duas fotos anteriores. Mais uma vez 

crianças, duas desta vez: um sisudo garoto de dez anos e 

um bebê.
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Quando a mãe de Ademir o chamou para tirar aquele 

retrato, ele não quis ir. Diabo, já era o sétimo irmão dele. 

Numa casa com três quartos, onde mais iam enfiar rede? 

O cômodo só tinha três armadores e todos perto demais 

uns dos outros. Ele segurou sem jeito o bebê para o retrato 

e devolveu rápido depois que o fotógrafo confirmou o final 

do serviço. A mãe deu-lhe um beijo molhado na testa, 

uma das boas lembranças que tinha daquele momento. 

Dali Ademir correu para o terreno na frente do casebre 

do sítio onde moravam. Seu pai segurava uma pistola .40 

e os outros seis irmãos mais novos pareciam empolgados 

logo atrás. Quando um tejo  saiu de trás de uma pedra a 

pelo menos uns cinco passos à frente do grupo, recebeu 

um tiro único que explodiu seus miolos. Ademir não tinha 

guardado bem os detalhes da execução na memória, mas 

lembrava como nunca a comemoração entre os irmãos.

O pai de Ademir aproximou-se dele e entregou a 

arma. Era pesada, e os dedos do garoto de dez anos mal 

alcançavam o gatilho. Com a pontinha do indicador, 

Ademir fez força para atirar numa lata de querosene 

Jacaré posicionada como alvo a pouco mais de quatro 

passos. Errou feio e ganhou como prêmio uma risada dos 

irmãos e um olhar fulminante do pai. Era um olhar que 

Ademir veria muitas vezes na infância e adolescência, em 

momentos parecidos com aquele junto da família. Ainda 
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que fossem poucos os momentos em que seu pai estivesse 

com eles e longe do serviço.

Foi só quando Ademir tinha vinte anos que descobriu 

o que o pai fazia. Jogava bila no quintal de sua casa com 

os irmãos quando ouviu uma gritaria vindo do lado de 

dentro. Seu pai, a blusa empapada de sangue, vinha 

carregado por outros dois homens. No outro dia soube 

que tinham sido vinte e três facadas. Ele sobreviveu e, no 

dia seguinte, quando perguntado pela mãe sobre quem 

tinha feito aquilo, respondeu:

– Um serviço mal feito.

Desse dia em diante, as aulas de tiro se intensificaram. 

E se intensificaram os cocorotes que Ademir recebia por 

atirar mal, mesmo quase um homem formado. Enquanto 

isso, Valdemir, seu irmão mais novo, com menos de doze 

anos se tornara o maior atirador daquela casa, sendo 

responsável pela maior parte dos preás que se jantava ali. 

O pai não escondia o tratamento diferenciado dado ao 

caçula. Disse várias vezes que Valdemir era a evolução da 

família.

Todos os oito irmãos da família Tainha cresceram. Ali 

ninguém perguntava a um jovem sobre sua vocação na 

hora de escolher ocupação. O pai cuidou de direcionar 

a carreira de todos e agenciar os primeiros serviços. 
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Aposentado, o patriarca da casa viveu um tempo de vacas 

gordas. Tudo financiado pelos seus filhos e seu principal 

contratante, o prefeito Dr. Antonio Mouta.

Em seu apartamento, na zona urbana de Jaguatinga, 

Ricardo buscou no site acadêmico como lidar com velhos 

com tendências homicidas. Mas nada que ajudasse. 

Será que não tinha nenhuma bibliografia a respeito no 

seu curso? Acabou caindo num artigo sobre pistolagem 

no Ceará. Surpreendeu-se ao saber que o vale do qual 

Jaguatinga fazia parte vivera momentos de guerra nos 

anos 1980 e 1990. Políticos e pistoleiros transformaram 

o lugar em um dos mais insalubres do Brasil. Ele era uma 

criança branca de classe média na época, novo demais 

para entender e privilegiado demais para se preocupar. 

Tentou associar as buscas ao velho que agora conhecia 

como Ademir, mas o buscador sempre corrigia o nome 

para “Valdemir” e não mostrava nada que parecesse 

ligado ao homem que conhecera. Na certa aquela conversa 

era só para lhe dar um susto.

Ricardo cursara a faculdade de serviço social porque 

realmente acreditava que poderia ajudar as pessoas de 

Jaguatinga, município que pouco se desenvolvera nos 
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últimos anos. Quando passou no vestibular, recebeu um 

seco “boa sorte para não morrer de fome” dos pais, que 

não compreendiam o idealismo do filho.

Já na faculdade, Ricardo era um estudante dedicado. 

Ficou conhecido no lugar pelo podcast que criou sobre a 

profissão, entrevistando pessoas em situação de rua. Pelo 

projeto, ganhou um prêmio nacional e o respeito em sua 

área. Recebeu convites para atuar em ONGs reconhecidas 

nacionalmente, mas preferiu encarar sua profissão no 

ponto mais desafiante, a saúde pública, que era onde 

achava que poderia fazer a diferença.

Ricardo saiu do abrigo naquele dia sem conseguir tirar 

Ademir da cabeça. Se conseguisse dobrar aquele velho, 

poderia dobrar qualquer um. Tinha acabado de fechar o 

notebook quando seu celular tocou. Do outro lado, aquela 

voz inconfundível:

– Dr. Ricardo?

– Seu Ademir? Como conseguiu meu telefone?

– Se você tiver o que trocar, consegue qualquer 

informação neste abrigo. Tu não queria ouvir minha 

história? Tá preparado agora?

– Já é quase meia-noite, Seu Ademir. Você pode me 

contar amanhã…



22

– É agora ou nunca.

– Certo… O senhor se incomoda se eu gravar? Pra 

estudar depois da nossa conversa.

– Faz o que quiser.

Ricardo abriu o aplicativo de gravação do celular. E 

o depoimento de Ademir foi transcrito nas anotações de 

Ricardo da seguinte forma:

Para ouvir, acesse o QR code:

Ou acesse o site: matamata.iradex.net
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– Já tá gravando?

– Sim, pode falar. Você queria contar sua história, 

Ademir?

– Vou contar só porque eu preciso de um favor.

– Qual favor?

– A história explica.

– Ah, certo. Então pode começar.

– Bom. Quase todo mundo já esqueceu. Mas na época 

que nem existia asfalto em Tanatópole, tinha uma família 

que botava moral em todo mundo. Não tinha um vivente 

que não tivesse medo dos filhos do Almir Tainha, que era 

meu pai. Meu pai nunca tentou ensinar outra profissão 

pra gente. O plano que ele tinha era os filhos seguirem a 

vocação dele. E a vocação dele era matar os outros. Era 

um tempo que as coisas eram mais simples, então se você 

precisava matar alguém era só pagar o valor. Eu, que era o 

filho mais velho, fui o primeiro a seguir o ofício.

– Você era um tipo de matador?

– Aqui a gente chama de pistoleiro.

– Entendi… Você pode dizer quantas pessoas matou?

– Não sei quantos, porque depois do cinquenta eu 

nunca soube contar direito.
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– E quanto você cobrava pra matar uma pessoa?

– O valor eu decidia na conversa com o cliente. Se era 

um cabra grande e de fama custava mais caro. Às vezes 

era mulher, às vezes era gente mais nova, e era mais 

barato. Tinha irmão meu que matava até criança, mas 

eu tinha minhas convicções e só matava gente com mais 

de dezesseis anos. E tinha que ter culpa no cartório. Era 

gente que não vivia de bem com Nosso Senhor.

– E você achava que isso lhe dava o direito de matar 

essas pessoas?

– Só tô dizendo que às vezes eu fazia um favor pro 

mundo.

– Mas tem outras formas de você ajudar as pessoas.

– Eu não tinha estudo, não tinha ambição. Aquilo era 

a única coisa que eu sabia fazer. Mas matei por dinheiro 

também. Pra pagar as contas. Pelo menos eram esses os 

motivos quando eu comecei. O que lasca é que você vai 

ficando conhecido e vai achando bom as pessoas saberem 

da sua fama. Aí é mais difícil parar.

– Você era famoso na época?

– Eu e meus irmãos ficamos famosos mesmo e teve 

gente que não gostou disso. Acima da gente na cidade, 

na época, só a família Mouta. Eles eram quem mais 
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contratava a gente, mas, quando eu e meus irmãos 

começamos a aceitar trabalho matando gente deles, o 

negócio começou a desandar…

– Os Mouta são a família do Dr. Duda, que foi prefeito 

de Jaguatinga há pouco tempo? Eles começaram a achar 

ruim o que vocês faziam?

– Os Mouta perceberam que ninguém podia com os 

Tainha, então fizeram o lógico… Contrataram a gente 

pra se matar. Cada um de nós recebeu muito dinheiro 

pra matar outro de nós. Uns não aceitaram. Esses foram 

os primeiros a morrer. Logo todo mundo soube que os 

irmãos Tainha estavam em guerra. Eram oito pistoleiros 

se caçando. Só tinha um jeito de chamar isso, né? “Mata-

mata”. Tinha até aposta na loteria pra saber quem ia ficar 

vivo.

– E o que aconteceu depois?

– Ora, meus irmãos foram morrendo, um por um. 

Eu mesmo matei dois que me procuraram em casa. Só 

sobramos eu e meu irmão caçula, Valdemir. Valdemir 

era o melhor de nós, desde sempre. Era o que meu pai 

sempre dizia. Era astuto e sabia se esconder bem. E, veja 

bem, matar gente não é igual nos filmes da televisão. Pra 

se dar bem e sobreviver, a primeira coisa que você precisa 

aprender é a se esconder. E os Tainha eram os melhores 



26

nisso. Por isso, não tinha questão de honra e covardia no 

nosso serviço. O serviço só precisava ser feito, mesmo que 

o nosso alvo estivesse de costas ou despreparado. Matei 

gente dormindo, trepando, bebendo, cagando. E era assim 

que Valdemir queria me matar também. Eu era mais velho 

e mais lento, então me escondi o quanto pude. Veja bem, 

eu não achei bom essa coisa de matar gente da minha 

família. Matei dois porque foram bater na minha porta. 

Então, quando ficamos só eu e Valdemir, fui me esconder 

fora de casa e esperar pra ver se tudo isso passava.

– Então ele te achou? Como foi isso?

– Eu sempre fui muito só, mas tive uma pessoa. Eu 

escondia de todo mundo, mas Valdemir investigou e 

descobriu. Numa madrugada, Valdemir foi na casa dessa 

menina. Na casa da Aurélia. Ele passou a mureta de meia 

parede que tinha na casa, arrombou a porta e entrou. 

Quando o pai de Aurélia levantou, levou chumbo na cara. 

A mãe e a irmã levantaram e pegaram um tiro na perna 

cada uma. No caminho pro corredor, Valdemir matou 

o Golfinho, vira-lata da casa. Próximo do toca-discos, 

Valdemir botou uma música pra tocar alto. Parecia até 

que estava gostando daquilo tudo. A mãe de Aurélia que 

contou isso no jornal. Disse que ele dançava no corredor e 

ria encapetado no caminho do quarto de Aurélia…
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– Ele matou Aurélia?

– Aurélia já tinha subido no ônibus pra Fortaleza duas 

horas antes de Valdemir entrar na casa. Eu descobri que 

ele ia lá e mandei ela embora pra capital. Valdemir ficou 

doido dentro da casa quando percebeu que eu tinha me 

antecipado. Ao invés de ir embora, começou a quebrar 

tudo. Foi tempo suficiente pra polícia chegar e prender ele 

em flagrante. No final as coisas tinham saído melhores do 

que eu tinha planejado.

– O que você fez depois?

– Me aposentei. Com Valdemir preso, era o fim do 

mata-mata também.

– Não foi encontrar Aurélia?

– Nunca mais. Se eu me aproximasse dela, iam saber 

onde ela estava e aí seria o fim. Ela ainda me ligou muitas 

vezes, mas eu nem quis falar com ela. Vaguei por um 

tempo por aí, até ir parar no abrigo, onde me aceitaram 

sem perguntar minha história.

– Tem notícias dela?

– Faz uns tempos que eu peguei o jornal da cidade e 

tinha um texto da mãe dela. Falava que ela tinha morrido 

de câncer. Fiquei triste, mas feliz que ela pelo menos 

tenha conseguido escapar do Valdemir. Só que essa 
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notícia tinha um problema. Ninguém nunca mais tinha 

ouvido falar de Aurélia, que tinha sido esquecida em 

Tanatópole.

– E qual é o problema nisso tudo? Te encontraram de 

novo depois disso?

– Eu nunca me escondi. Sempre souberam que eu 

estava aqui. O que eu tinha a perder? Minha vida acabou 

lá atrás…

– Quando se separou de Aurélia?

– Não. Quando deixei de matar. Eu estava pronto pra 

pagar pelos meus pecados desde sempre junto ao Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Mas nunca vieram fazer isso. Sem 

matar ninguém eu não tenho valor. Nem mesmo Valdemir 

me procurou quando saiu da cadeia.

– Ele tentou falar com você?

– Num Natal ele me mandou um cartão, só assinado 

com o nome dele. Foi assim que ele saiu. Talvez quisesse 

me fazer medo. Talvez tivesse arrependido e quisesse falar 

comigo. Eu não sei.

– Será que ele não tem vontade de te matar? Terminar 

o mata-mata?

– Ele sabe que aqui eu tô morto. Ele continua vivendo 

do que sabe fazer. Andou até perseguindo gente do Dr. 
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Duda. Se o meu pai tivesse vivo ia dizer que ele venceu o 

mata-mata.

– Você não tem medo dele?

– Ele não é problema pra mim. Quem tem medo dele 

são os Moutas.

– Eu lhe procurei no abrigo e você não quis falar 

comigo. Por que você decidiu me contar essa história 

agora?

– Dr. Duda descobriu que Aurélia deixou uma 

menina…

– Puta que pariu…

– Me procuraram no abrigo, mostraram uma foto da 

minha filha. Como Valdemir voltou a ser um problema 

pros Moutas, agora eu preciso achar ele e terminar o 

mata-mata.

– Por que você decidiu me procurar? Quer que eu avise 

alguém? Quer que sua filha saiba da sua história?

– Meu sobrenome é sinônimo de morte aqui. Tudo que 

eu menos quero é que minha filha saiba o que a família 

dela fez. Procurar a polícia é inútil, são os primeiros na 

folha de pagamento do Dr. Duda.

– Então por que você me ligou?
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– Tu precisa garantir que minha filha vai viver. Ela tá 

com o Dr. Duda. Tu precisa tirar minha menina dele. Se 

eu falhar, eles vão matar ela, entendeu? Esse povo é ruim, 

mata mesmo. Eu não tenho mais ninguém pra ligar.

– Mas o que você acha que eu posso fazer? Alô? Alô? 

Ademir?

Depois de desligar com Ricardo, Ademir pagou a conta 

da bodega onde estava e se dirigiu até a rua logo à frente. 

Tinha deixado o abrigo poucas horas antes, e uma dose 

de cachaça o abasteceria melhor de ideias. Na calçada, 

ergueu a mão quando um mototáxi passou por perto. Já 

sentado na garupa da moto, deu a ordem do lugar para 

onde ir, seguida de uma fala quase incompreensível do 

mototaxista pela voz abafada dentro do capacete. Ademir 

conseguiu captar: “é longe, vai custar dez reais”.

Na viagem de moto, o asfalto virou estrada de terra 

e, quinze minutos depois, Ademir estava em frente à 

propriedade que fora de seus pais. Com o portão no 

cadeado, foi mais fácil usar as mãos e abrir um espaço na 

cerca de arame farpado para entrar. O terreiro à frente 

da casa estava cheio de folhas secas e tinha carcaças de 

galinhas mortas. Havia mato alto em frente aos degraus 
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que davam acesso ao alpendre da casa. Ademir arrodeou 

a habitação. Enquanto a contornava, evitava até mesmo 

olhar para a velha residência, que lembrava seu pai. Nos 

fundos, aproximou-se de um velho cajueiro, agora muito 

maior do que lembrava. Deu dois passos, afastando-se do 

seu caule principal, e começou a cavar. Debaixo de três 

palmos de terra, uma caixa de sapatos Kichute apareceu 

praticamente intacta. Abriu a caixa e desenrolou da flanela 

vermelha sua .40. Usou a flanela para limpar a arma 

por longos minutos, ali mesmo, debaixo do cajueiro, de 

forma metódica e quase religiosa, ignorando as formigas 

vermelhas que lhe picavam os pés.

Ao parar para limpar o suor da testa com a flanela 

suja, Ademir se deparou com uma frondosa oiticica, que 

antes não existia, em uma parte mais afastada da casa. 

Rompendo a paisagem seca com uma enorme copa verde, 

a árvore abrigava um jumento, que foi reconhecido pelo 

velho habitante daquele terreno. Ele aproximou-se do 

animal, que pareceu não se incomodar. O bicho tinha uma 

marca em forma de asa na lateral do dorso que Ademir 

nunca esqueceria. Era Anjinho, animal que ele ajudara 

a criar pouco antes de abandonar a casa dos pais. Para 

retomar a intimidade com o jumento, o velho produziu 

um chiado com a boca e o acariciou por um tempo. Dando 
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passos em direção a Ademir, Anjinho pareceu querer 

mais.

Já montado em Anjinho, Ademir começou a se afastar 

da propriedade. Na cabeça, um velho boné da campanha 

para prefeito de Antonio Mouta, que encontrara 

pendurado em uma das estacas da cerca. Enfiada atrás na 

calça jeans estava sua pistola, como sempre fazia. Só não 

lembrava como mantê-la ali incomodava tanto. 

Ainda tonto com o depoimento de Ademir, Ricardo 

se dirigiu ao banheiro. Na frente do espelho, começou a 

massagear com força a cabeça, como se abrisse espaço 

para as ideias se desenvolverem. Voltou à cama e começou 

a jogar os nomes das pessoas citadas por Ademir na 

Internet, buscando confirmar a existência delas. Duda 

Mouta, que tinha sido prefeito da cidade na gestão 

anterior, era o campeão em citações entre os pesquisados. 

Disputando com notas elogiosas compradas em blogs 

locais, havia diversas aparições em sites jurídicos sobre 

processos em andamento, inclusive assassinatos, sem 

ao menos um julgamento ter ocorrido. Sobre Valdemir, 

estavam lá o dia de entrada e saída da cadeia e, escrito em 

juridiquês, uma causa de prisão que batia com a história 
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de Ademir. Usando os sobrenomes citados no processo, 

Ricardo conseguiu supor o nome completo de Aurélia 

e até mesmo encontrar uma nota de pesar sobre sua 

morte em um blog da escola onde ela trabalhava. “Deixa 

Délia, sua adorável filha de nove anos”. Provavelmente 

assim tinham descoberto a existência da menina. 

Jogando o nome de Délia no buscador, veio a notícia 

mais assustadora, datada de uma semana atrás. A garota, 

que morava com a avó, estava desaparecida havia uma 

semana. Ricardo sentiu uma palpitação no peito quando 

leu aquilo e se dirigiu até a cama. Estava sozinho em casa 

e tentou respirar fundo para evitar um ataque de pânico.

 Controlando a respiração, Ricardo conseguiu se 

acalmar. Levantou-se da cama para a mesa de trabalho 

e transferiu o depoimento de Ademir do celular para 

o computador. Conectou o microfone no notebook e 

começou a gravar algumas ideias como uma forma de 

se organizar. “Quando pensei neste podcast, não sabia 

bem que história gostaria de contar”, começou. Gravou 

suas falas por duas horas e em seguida começou a editar 

o resultado. Eram 5h45 da manhã quando saiu de frente 

da máquina. Subira o arquivo do podcast pronto no 

servidor, mas não o liberara publicamente. Digitara um 

longo e-mail para alguém de nome Cássio com instruções, 

senhas e uma cópia do arquivo que tinha acabado de 
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produzir em anexo. O único parágrafo que tinha dedicado 

a perguntar como o destinatário estava era curto. Com 

certeza se esperaria algo maior de uma carta para um ex-

namorado com quem não se falava havia pelo menos seis 

meses. Não teria tempo para isso, já que o táxi chegaria 

em poucos minutos. Pegou o crachá da prefeitura e se 

dirigiu à porta de casa.

O sol mal tinha aparecido quando Valdemir, o caçula 

da família Tainha, se levantou em sua casa. Ele colocou 

a água para esquentar no fogão de quatro bocas e tirou 

o coador de café e as sobras do beiju da geladeira. Ligou 

a televisão na sala, gostava da companhia que lhe fazia o 

barulho dela. Era uma casinha tão pequena que se podia 

escutar a voz do apresentador do jornal da manhã de 

qualquer cômodo. Resolveu ir até a porta da rua para 

tomar um ar.

Valdemir morava à beira da rodovia que ligava 

Jaguatinga a Tanatópole, bem no meio do caminho entre 

as duas, em um conjunto de casinhas de fachadas iguais e 

cores diferentes, todas construídas pelo pai de Valdemir. 

As casas eram uma das poucas coisas que tinham restado 

de herança de Almir Tainha para os dois filhos vivos. Sem 
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escritura pública, eram poucos os que sabiam a quem 

elas pertenciam, o que dava o anonimato necessário a 

Valdemir em sua ocupação.

A máxima no vilarejo poderia chegar aos 40º nos B-R-

O-brós, então o nascer do sol era o único momento ameno 

naqueles dias, onde até se podia sentir uma brisa fria no 

rosto. As ruas já tinham vida logo cedo, desde o leiteiro de 

bicicleta de porta em porta até o velho mascando fumo na 

cadeira de balanço em frente à casa. Valdemir preparava-

se para entrar quando viu também, do outro lado da 

rodovia, um jumento com uma marca familiar no dorso, 

amarrado a uma árvore de pau branco. “Anjinho”, pensou, 

antes de virar-se nervosamente em alta velocidade e 

entrar dentro de casa.

A empregada doméstica estranhou o toque do interfone 

tão cedo. Vestiu a sua farda azul e desceu para falar com 

o homem do posto de saúde, que era como ele tinha se 

identificado. Apressou o passo e chegou à porta ainda 

arrumando a touca na cabeça.

– Bom dia, seu moço.
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– Bom dia. Estamos visitando o bairro para conversar 

um pouco sobre a dengue. A senhora teria um tempinho?

– Não pode ser outro dia, moço?

– Eu não tenho como voltar depois… Mas posso entrar 

e esperar, sem problemas. Se eu voltar no posto sem ter 

atendido alguma residência dessa rua hoje, a gerente me 

mata…

A empregada doméstica olhou para o corpo franzino 

de Ricardo e para o seu crachá da prefeitura e acabou 

convidando o rapaz para entrar na residência do Dr. Duda 

Mouta em Jaguatinga. O assistente social acompanhou 

a mulher por uma caminhada pelo imenso gramado 

que separava a porta da rua da entrada da residência. 

Contracenando com estátuas de deuses gregos, estavam 

copos de vidro, acessórios de piscina e garrafas de whisky 

espalhadas pelo jardim. No caminho, Ricardo observou 

uma guarita no canto do muro, onde dois seguranças 

ridiculamente grandes conversavam. Já próximo à porta 

de entrada da casa, o assistente social foi orientado a 

sentar em uma das quatro cadeiras brancas de ferro 

trabalhado ao lado da piscina. A empregada disse que ia 

terminar o café, mas voltava logo.

Ricardo analisava nervoso tudo ao seu redor. Não 

sabia exatamente o que fazer ali. O terreno suntuoso da 
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residência do ex-prefeito o apavorava ainda mais. Tentou 

estudar as entradas e saídas da casa, da mesma forma 

que fez com as ruas do lado de fora, antes de entrar ali, 

embora não soubesse o que faria com as informações. 

Não sabia nem mesmo se havia uma criança ali. Entre as 

várias casas do político na cidade, aquela era a terceira 

que visitava naquela manhã. Como nas outras, estava ali 

em busca de alguma pista do paradeiro da menina Délia. 

A empregada surgiu novamente bem no momento em que 

Ricardo pensava em se levantar e explorar o espaço. Ela 

trazia uma bandeja com uma xícara de café e parecia mais 

tranquila do que antes.

– Perdão, seu moço. De manhã a gente já acorda num 

aperreio, tendo que dar conta de tudo.

– Tudo bem, eu entendo. Vão ser só umas perguntinhas 

rápidas. Depois a gente procura por focos de mosquito 

pela casa e eu deixo você voltar ao seu trabalho.

– Se avexe não. Eu sei como é o seu trabalho. Minha 

filha está fazendo enfermagem, sabe? Já até estagia no 

posto.

– Como é o nome dela?

– O senhor talvez conheça… Adriana Kelly.
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– Sim, sim. Uma bem alta que está usando uma 

mechinha roxa.

– Ela mesma! Muito estudiosa, né? Uma filha como 

essa é só orgulho pra mãe. A gente não tem muita coisa, 

então tudo que a gente quer é que esse ser que a gente 

botou no mundo tenha uma boa vida.

Tendo trabalhado a vida toda em postos de saúde de 

Jaguatinga, a possibilidade de Ricardo não conhecer 

alguém que trabalhava neles era nula. Encontrar 

esse ponto de contato com a empregada doméstica o 

tranquilizou para seguir a conversa. Talvez ela soubesse 

de algo escuso do patrão que pudesse soltar sem querer. 

Seguindo um roteiro a que ele já estava acostumado, 

o assistente social enrolou Neuda, como havia se 

apresentado a doméstica, o quanto pôde, até pedir para 

inspecionar a casa.

A casa de Duda Mouta era uma mansão com dois 

pisos. Pacientemente Neuda levou Ricardo a cada bueiro 

e ponto com água existente na casa, que o rapaz conferiu 

por focos com larvas do mosquito Aedes aegypti, algo que 

nem fazia parte do seu trabalho no posto, mas que veio a 

calhar. Ele aproveitava para fazer seus olhos passearem 

pelo ambiente em busca de qualquer coisa que pudesse 

incriminar o ex-prefeito. Além de Neuda e dos seguranças 
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no jardim, a casa parecia vazia. Neuda justificou que o 

patrão morava na capital e, mesmo quando era prefeito, 

passava poucos dias do mês na cidade. Entraram em cada 

um do que pareciam milhares de quartos. Exceto em um. 

Neuda pediu que Ricardo apressasse o passo quando 

passaram em frente dele.

– É onde o Dr. Duda guarda as coisas de política dele. 

Ele não gosta que eu chegue nem perto.

– Tá fechado faz muito tempo? Não é bom ver se tem 

água parada?

Neuda só balançou a cabeça e fez um sinal com a mão 

para eles seguirem. Finalizaram a jornada na cozinha, 

onde tomaram mais café e a empregada mais uma vez 

se gabou de sua filha Adriana Kelly por longos minutos. 

Seguiram para a porta de saída logo depois. A palpitação 

no coração de Ricardo voltou. O final da expedição à casa 

do ex-prefeito se aproximava e sua ansiedade o atacava 

quando percebia que o tempo passava e que tudo aquilo 

de nada tinha valido. Na porta, Neuda trocou um esperado 

aperto de mão por um abraço caloroso. A princípio aquilo 

pareceu íntimo demais, mas a maciez do enorme corpo 

da mulher o ajudou a desacelerar a respiração. Ricardo 

já dobrava a esquina quando ouviu a voz de Neuda logo 

atrás.
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– Dr. Ricardo! O senhor esqueceu os seus panfletos!

– Panfletos? – estranhou, já que nem havia levado 

papéis para dar apoio a sua farsa.

A empregada doméstica segurou com força o braço de 

Ricardo e o fez abrir a mão, onde depositou uma chave. 

Aproximou-se do ouvido do rapaz e disse nervosa:

– Pelo amor de Deus, tem uma menina naquele quarto! 

Eles vão matar ela! Ajude ela a ter um futuro! Eu não sei 

mais com quem falar!

Valdemir entrou dentro da sua casinha rapidamente, 

girando a chave duas vezes para trancar. Correu 

até a cozinha, onde levantou um azulejo solto no 

chão. Embaixo, um compartimento guardava toda 

sorte de armamentos, de pequenas pistolas até uma 

submetralhadora desmontada. Escolheu a pistola .40, sua 

favorita, e que sempre guardava carregada. Dirigiu-se até 

uma porta na cozinha que dava acesso aos fundos da casa 

e adentrou o matagal que ficava para trás do terreno.

– Ademir! – gritou em direção ao nada. – Ademir! Eu 

não vou me esconder, entendeu? Muito pelo contrário! 
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Ninguém esperava mais por isso do que eu, Ademir! Hoje 

termina o mata-mata, maninho!

Valdemir correu para dentro do matagal, procurando 

arbustos mais cheios que pudessem dar alguma camuflagem. 

Enquanto caminhava, olhava nervoso para os lados. 

Foi quando ouviu um primeiro tiro rente ao seu ouvido 

esquerdo. De longe, pela experiência de Valdemir, distante 

cinquenta passos, pôde ouvir a voz de seu irmão mais velho:

– Nós precisamos conversar, meu irmão! – Ademir 

teve de se concentrar para dizer aquelas palavras sem 

gaguejar.

– Gente como nós não conversa! Não foi assim que o 

pai ensinou!

Dizendo isso, Valdemir abandonou o arbusto que 

o protegia e disparou na direção de onde parecia vir a 

voz, mesmo sem ter avistado o alvo. Voltou a abaixar-se 

atrás de um arbusto seco e ficou um pouco em silêncio, 

tentando ouvir reação do outro lado. Sem ter a certeza 

de que havia acertado o irmão, Valdemir voltou a falar, 

buscando pistas da localização dele.

– Tu é uma vergonha, meu irmão! Se está aqui é 

a mando do Dr. Duda, né? Como tu tem coragem de 

proteger o pilantra que botou a nossa família pra se 

matar? Lá na cadeia eu pensei sobre o que a gente fez. 
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A gente foi um bando de marionete. O pai nunca teria 

deixado isso acontecer se estivesse vivo. Foi por isso que 

quando saí da prisão decidi que ia matar o Dr. Duda! 

Acabar com esses tempos de mando e desmando dele!

Valdemir caminhou pelo matagal devagar, em busca de 

algum sinal de Ademir. Tentava conversar no percurso, 

provocando o irmão, mas não recebia respostas. Agachado 

em um buraco mais à frente, Ademir ficava o mais imóvel 

que podia. Em outros serviços já tinha passado horas 

assim, encarando o calor exaustivo do sol do meio-dia 

ou o frio macabro da madrugada no sertão. Mas ali era 

diferente. Seu alvo sabia que estava sendo caçado. Era 

mais novo, mais rápido, mais inteligente. Estava armado e 

era um pistoleiro melhor, como o pai deles não cansava de 

repetir até o seu último dia de vida. “O último era o mais 

aperfeiçoado, não tinha os problemas dos anteriores”. 

Ademir tirou o celular do bolso. Com dificuldade, como 

se catando caroço de feijão, digitou uma mensagem para 

Ricardo: “Preciso saber se ela está salva”.

Quando leu a mensagem, Ricardo segurava a mão da 

menina Délia e, em passo apressado, tentava sair do jardim 

do Dr. Duda Mouta. Naquele momento, Neuda levava uma 
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bandeja com suco para os dois brutamontes na guarita para 

despistá-los. Os seguranças festejaram a inesperada chegada 

da empregada doméstica, que desandou a contar como 

sonhava o futuro de Adriana Kelly.

Ricardo transpirava até molhar a camisa, seu coração 

batia rápido, apressado demais. Délia, uma menina com 

metade do seu tamanho, estava assustada, mas o seguia 

depois que Neuda explicara que ela voltaria para sua avó. 

Ricardo queria contar muitas coisas para a menina sobre 

o pai, o que desencadeara aqueles eventos, mas precisava 

sair daquele lugar logo e sem levantar suspeitas. Mas a 

casa parecia ter cinco vezes o tamanho de poucos minutos 

atrás. Sentiu uma descarga de alívio quando cruzou a 

porta, suspirando aliviado e diminuindo a velocidade.

Quando cruzava a mesma esquina pela segunda vez 

naquele dia, Ricardo foi impedido de seguir adiante. 

Caiu no chão depois de receber uma voadora nas costas, 

sem fazer ideia de onde tinha vindo. Antes que pudesse 

levantar, o outro segurança de Dr. Duda chutou forte 

o lado direito do seu peito, atingindo-lhe as costelas. 

Deitado no chão e sem ar, o rapaz usou a pouca energia 

que ainda tinha para olhar em direção a Délia que, quase 

catatônica, observava aquela cena aterrorizante.
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Depois dos golpes recebidos, o ar sumira dos pulmões 

de Ricardo. Mas mesmo nessa agonia conseguiu gritar:

– Corre, Délia!

A menina, esquecida ali enquanto os vigias da casa 

espancavam Ricardo, meteu o pé na carreira sem olhar 

para trás. Um dos seguranças partiu atrás de Délia, mas 

Ricardo, desprotegendo o próprio dorso, segurou-lhe 

um dos pés, derrubando-o no chão. O outro segurança 

pulou sobre o rapaz e lhe aplicou um mata-leão enquanto 

disparava xingamentos homofóbicos.

Já apagando, Ricardo olhava pela rua, em busca de 

ajuda, mas naquele bairro rico não se via um ser vivo pelas 

calçadas. Pelo menos Délia havia sumido de vista, e ele quis 

acreditar que a menina seria encontrada por alguém que a 

levaria em segurança para as autoridades. Qualquer esforço 

para se desvencilhar era inútil. Ricardo liberou uma de suas 

mãos da função de se defender do estrangulamento e a 

enfiou no bolso. Usou toda a força que tinha para contrair as 

costas e enxergar a tela do celular. A cabeça formigava. Sua 

visão turvou, os pensamentos se perderam, difusos. Mas, 

antes de desmaiar, Ricardo viu a mensagem de Ademir na 

tela bloqueada. Usou a digital para desbloquear o aparelho 

e gravou em áudio com a força que ainda tinha um quase 

inaudível “sim”.
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Quando viu a mensagem no celular, Ademir deixou 

escapar um sorriso que lhe deformou o semblante sisudo. 

Levou a arma em direção ao peito, fechou os olhos e 

relaxou por alguns segundos naquele buraco onde estava 

escondido. Despertou daquele momento assustado, 

quando um tiro atingiu-lhe a barriga. Não era o primeiro 

tiro que Ademir havia recebido na vida, mas era o 

primeiro que o acertava em uma área tão vital. Estava 

acostumado com tiros nas pernas e nos braços, tinha 

pelo menos três balas morando no seu ombro direito, 

mas o buraco no seu bucho o preencheu com uma dor 

inimaginável, mesmo para um experiente assassino.

Ademir se levantou rapidamente, estancando o 

ferimento com uma das mãos. Logo no primeiro passo 

sentiu uma forte tontura e teve que segurar em uma estaca 

da cerca que havia ao seu lado. No segundo passo, seu 

sapato e pé foram rasgados pelos espinhos de um galho 

seco de carnaubeira. Tão comum naquele ambiente, a 

“árvore que arranha”, como era conhecida pelos índios, 

tinha galhos encurvados que podiam passar de um metro 

de tamanho e a lateral cheia de espinhos tão cortantes 

quanto uma espada.
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Alguns passos à frente, observando a cena, Valdemir 

parecia despreocupado. Com as velhas mãos tremendo, 

Ademir ergueu a mão para atirar, mas foi atingido mais uma 

vez pelo caçula, a bala agora fazendo companhia às outras 

três de seu ombro. Por reflexo, Ademir soltou sua arma 

enquanto caía no chão. Antes que o velho se desse conta, seu 

irmão Valdemir já estava ao lado, chutando a .40 para longe.

– Anos esperando para dizer que eu te venci, Ademir. 

Agora todo mundo vai ter certeza de quem é o melhor 

Tainha.

Se a morte tinha algum gosto, deveria ser como esse 

amargor metálico que Ademir sentia na boca. Ainda 

assim, o sabor parecia doce quando Ademir lembrava 

que sua filha estava a salvo. Nem ao menos sabia o nome 

dela, embora no seu coração ela se chamasse Délia, o 

nome de sua mãe e a quem ele desde sempre gostaria 

de homenagear. Morrer era ruim, mas ele tinha matado 

muita gente e talvez merecesse aquilo. Era a morte que ele 

sempre projetara, em campo, nas mãos de um pistoleiro 

melhor do que ele. Hora de fechar os olhos, se aposentar 

em definitivo e ceder o lugar para a nova geração. Embora 

quisesse ignorar Valdemir e curtir aquele momento, o 

velho ainda conseguia escutar sua detestável voz.

– Acho que o pai sempre previu isso. Que o melhor 
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filho ia ficar por último. Os Tainha vão continuar através 

do meu sangue. E não vai sobrar nem mesmo a menina 

que a desgraçada da Aurélia botou no mundo.

Aquela última informação fez o coração de Ademir 

disparar. Então Valdemir sabia sobre sua filha? Porcaria 

de Internet. Que idiota ele era de não ter se dado conta 

disso antes?

Fazendo uma força que nunca tinha feito antes para abrir 

os olhos, Ademir cuspiu a secreção que lhe enchera a boca e 

se jogou em cima de Valdemir. Assustado, o caçula disparou 

todas as balas que ainda tinha no peito do irmão mais velho, 

mas elas não o afetaram. Concentrado no gatilho da .40, 

Valdemir havia deixado seu pescoço livre para que Ademir o 

rasgasse com o galho da carnaubeira que estava aos pés deles.
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Valdemir caiu no chão e estremeceu por longos dez 

minutos antes de morrer.

Depois que confirmou que o irmão mais novo não 

levantaria, Ademir arrastou-se sobre o corpo dele e 

seguiu para o lugar onde tinha caído quando levara o 

primeiro tiro. Ignorou sua pistola no chão e, depois de 

muito remexer o mato à sua frente, encontrou seu celular. 

Tentou desbloqueá-lo para ligar para Ricardo, mas suas 

mãos ensanguentadas não permitiram. Com raiva, jogou 

o aparelho longe. Meteu a mão em um dos bolsos e tirou 

a foto onde se viam ele e seu irmão mais novo. Em seu 

último pensamento, torceu para que Aurélia só tivesse 

dado o sobrenome da família dela à menina.
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