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Não tem a ver com 
merecimento

“Afine diariamente a pontaria e reze para que nunca seja 
necessário o disparo. Não existe proteção melhor do que 

a consciência de que podemos decidir atirar ao lado.”

Matilde Campilho

Arrastei os pés descalços pelo chão imundo do apartamen-
to. Enfiei a mão por dentro da cueca samba-canção e co-

cei a bunda com vontade. Quase a semana inteira de campana 
e o adiantamento do serviço já tinha ido pelo ralo. Abri a porta 
da geladeira. Tive que piscar com força algumas vezes para 
desembaçar a vista e fazer cair uns caquinhos de remela dura. 
Um pedaço dormido de pizza portuguesa e uma cerveja choca. 
O café da manhã dos campeões.

A madrugada ainda não tinha decidido se recolher em de-
finitivo. Deixava seu rastro preto no céu arroxeado. Amaldi-
çoei aquele serviço pela enésima vez. Se quisesse acordar àque-
la hora, eu teria sido trabalhador rural, que era a vontade do 
meu pai. Velho comuna encrenqueiro, era o meu pai. Escolheu 
a foice, enquanto eu, que sempre preferi o martelo, fui viver a 
vida na cidade grande. Com eventuais passeios pelo interior 
do Brasil verdadeiro e empunhando uma ferramenta diferente. 
Olhei pro chuveiro com cara de nojo. O chão tinha mais limo 
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do que as minhas dobras. Também não fiz a barba. Me vesti e 
saí sem um pingo de pressa.

Encostei a barriga no balcão da padaria e pedi um café. 
Eram dez pras sete quando o motoqueiro entrou, trazendo 
um guri pela mão. Uniforme de colégio público, cabelo ras-
pado nas laterais e uma cara de invocado. O motoboy se en-
costou ao meu lado e pediu dois rissoles de frango e duas 
cocas de garrafa de vidro. A atendente pescou a comida do 
fundo de uma poça de óleo e deitou num prato de isopor. O 
garoto se fartou no ketchup e o motoqueiro desceu molho de 
pimenta no salgado, que engoliu com duas mordidas. Passou 
por mim em direção ao caixa, como se não tivéssemos sido 
parceiros de copo na noite anterior, no boteco dos caminho-
neiros. Como se eu não soubesse o nome do garoto, da mãe 
do garoto, do avô e, principalmente, do pai do garoto, que 
mofava na cadeia.

Depois que pagou a conta, o motoqueiro parou em frente 
à padaria pra cumprimentar uns caminhoneiros barrigudos. 
Chegou-se pro lado de um cara de bigode grisalho e deu dois 
tapinhas no seu ombro. Eu quase sorri, à vista do sinal. Quan-
do o grupo se desmanchou, cheguei pelas costas do caminho-
neiro e pousei a mão no mesmo ombro.

“Você é o cara que o Rubinho falou?”
“Devo ser”, respondi, tirando o maço de Hollywood amas-

sado do bolso da camisa. Prendi um cigarro entre os dentes.
“Isso aí é porcaria”, ele disse apontando com o queixo. 

“No caminhão eu te arrumo produto de qualidade.”
Entre os bancos do caminhão, tinha uma garrafa térmica 

ainda cheia de café. Um pacote de Classic dançava em cima do 
painel enquanto a gente comia o asfalto lentamente. Na carro-
ceria tinha mais caixas daquela merda falsificada do que eu po-
dia contar. Múcio suava, jogando o caminhão da direita para 
a esquerda, às vezes saindo pelo acostamento pra escapar dos 
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buracos na estrada. Ele chupava os dentes, como se tivesse um 
fiapo de carne preso entre o canino e o pré-molar.

“Puxar esse monte de cigarro pela fronteira de caminhão 
não dá muita bandeira não?”

“A polícia para caminhão todo dia. Para moto adoidado 
também. Mas, desde o acontecido com o irmão do Rubinho, 
eu não piloto mais barco nem a pau.”

“Era você que estava com ele no dia?” Ele assentiu com a 
cabeça. “O que foi que aconteceu?”

“A pê éfe aconteceu. A gente tava no meio do rio. De repen-
te, só ouvi dois tirambaços, não vi nem de onde vinha. Duas 
azeitonas direto no motor do barco. Pulamos na água e nada-
mos pra margem. Na correria, no meio da mata, os homens pe-
garam o cara. Eu saí vazado. Tinha mais de cinquenta mil em 
cigarro naquele barco. Tô trabalhando praticamente de graça 
até hoje, pra pagar essa dívida pro chefe.”

“E o Rubinho assumiu a parte do irmão na dívida.”
“Assumiu a dívida, a mulher, o filho, tudo do irmão. Traba-

lha pela mesma merreca que eu, mas cuida do pessoal até melhor 
do que o outro cuidava. O menino é bom, rapaz. Caráter firme.”

Na entrada do depósito, o Múcio disse que eu era o “rapaz 
novo”. Estacionou o caminhão lá dentro e me apontou com 
os olhos a direção do que eu estava procurando. Descarreguei 
umas vinte caixas de Classic até me sentir à vontade pra dar 
um perdido. Serpenteei pelas prateleiras do depósito. Era um 
labirinto ali dentro. Dizem que, no depósito da Polícia Federal, 
a duzentos e cinquenta quilômetros de distância, eles tacam 
fogo em dezoito toneladas de cigarro paraguaio por dia. Do 
que os canas não confiscam, grande parte vem pra cá. O depó-
sito é sociedade do doutor Elias Carneiro, vereador da cidade 
de Mundo Novo, com mais quatro ou cinco grandes contra-
bandistas da fronteira. Os caras são todos uns merdas, mas o 
dinheiro que levantam, na região, garante um tratamento de 
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autoridade criminosa. Eles se acham a família Corleone, mas 
não passam de uns caipiras ignorantes.

Em uma prateleira do fundo do galpão, o logotipo impresso 
nas caixas era diferente. Comecei a abrir. Chocolate, chaveiro 
em formato de pica, mecha de cabelo, pneu. Tudo produto do 
meu empregador, que não era membro do cartel em questão. 
Videogame, celular. Em algumas caixas de isopor, eu achei vá-
rias peças de picanha e uns quilos de camarão. Nada disso era 
o que eu estava procurando.

Quando voltei ao trabalho de fachada, sobravam poucas 
caixas de cigarro pra descarregar. Se alguém notou a minha 
ausência, ficou calado. Eu e Múcio subimos no caminhão e to-
camos de volta pra cidade. Ele sorria quando baixava os olhos 
pra caixa que eu trazia na mão.

“Esse carnaval todo por um Citzen paraguaio?”
“É só a casca. A máquina dentro desse bicho é suíça. Mais 

velha que mijar pra frente. Meu patrão faz negócio com um 
cara barra-pesada, que tá escondido do lado de lá. Foragido in-
ternacional e os caralho. Joia é a maneira mais segura de trans-
portar grandes valores de um lado da fronteira pro outro.”

“Até a turma do Carneiro roubar a carga.”
“O imbecil não fez de propósito. Não fazia nem ideia de 

que isso aqui vale dinheiro de verdade”, respondi sorrindo. 
Múcio passava a mão pelo rosto como se inventasse uma cocei-
ra, suava nos sovacos, e não era mais por carregar peso. Acho 
que ele percebeu que eu estava falando demais.

“Hoje em dia, ninguém mata mais por roubo de carga. É 
coisa tão comum”, disse, olhando para o cano do meu Taurus 
que aparecia na cintura da calça.

“O Rubinho não devia ter te contado o serviço todo.” 
Múcio fez um movimento de cabeça como se dissesse que não 
tinha culpa da tagarelice alheia. “Em quantos motivos você 
consegue pensar pra alguém matar o Carneiro?”
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“Mais que chuva em roça de milho”, respondeu erguendo 
os ombros, como quem mostrasse que não era problema seu.

“Escolhe um e alivia sua consciência.” Minha mão escor-
regou devagar na lateral da coxa, passou pelo cinto e abraçou 
com força o cano do revólver.

* * *

Difícil de acreditar, pela época do ano, mas eu batia o pé na 
calçada pra espantar o frio quando o Rubinho chegou. Olhava 
pros lados esticando os olhos até o fim da rua. Me empurrou 
pro canto escuro debaixo de uma marquise.

“O Múcio sumiu.”
“Deve ter dado no pé”, respondi com tranquilidade.
“Idiota. Vazou cedo demais. Antes da parada acontecer. Vão 

ligar o nome dele à coisa toda. E quem tava com ele vai junto.”
“Se você não tivesse contado pra ele uma parte do serviço 

que ele não precisava saber, nada disso tava acontecendo.” Ele 
me olhou desconfiado. Depois escarrou no chão. “Quer dar 
pra trás?”, perguntei.

“Não”, respondeu depois de suspirar fundo.
“Então vambora logo.”
Subimos na moto e tocamos pro apartamento. Rubinho era 

o resolvedor de tretas do vereador. Famoso garoto de recados, 
despachante, estagiário do cafezinho. Arranjou amantes pro 
velho, desenrolou o capricho de emplacar o carro oficial da Câ-
mara com as iniciais do pilantra. Fazia de tudo. Era uma bosta 
de serviço, mas ele conhecia a agenda e todos os endereços que 
o canalha frequentava.

Rubinho tinha a chave, mas bateu na porta. Entrou sozinho e 
deixou a fechadura destrancada. Esperei no corredor enquanto ele 
recebia mais um punhado de ordens esdrúxulas do notório mafio-
so. Levou quinze minutos até passar por mim de volta no corredor.
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“Tá sozinho. Pode entrar.”
Fiz o serviço limpo. Entrei e, sem maiores explicações, abri 

três buracos no peito do vereador Elias Carneiro. Morreu de 
cueca e roupão de seda, em cima do sofá de couro. Derrubei os 
castiçais da mesa de jantar, revirei as gavetas do quarto e da 
estante da sala. Não cheguei a pegar nada. Na saída do prédio, 
o Rubinho me esperava. Pulamos de volta na moto e rodamos 
poucos quilômetros até eu mandar parar num terreno baldio.

“E agora, o que a gente faz?”
“Você faz o que você quiser, eu vou voltar pra casa”, respondi.
“Porra, minha casa é aqui. Com o Múcio sumido, vão 

logo desconfiar de mim. Tem a família do meu irmão, a mi-
nha família.”

“O que você quer que eu faça?”
“Você é o profissional.” Tentou esconder um certo deses-

pero na voz.
“Vou te contar uma estória, Rubinho. Há uns anos atrás, 

quando eu ainda tava começando nesse ramo, matei um sujeito 
que era pai de família. Cometeu o erro de se meter com sindica-
to, e os fazendeiros logo mandaram queimar o cara. Eu não se-
gurei a onda e fui encher a cara depois do serviço. Bebi demais, 
paguei uma puta e fui dormir na cama dela. Tagarelei a noite 
inteira e contei o que tinha feito. Me fez bem. De manhã, eu 
tive que largar uma bala na menina e esconder o corpo. Sabe 
por quê?” Ele arregalou o olho pra mim. “Porque eu tenho 
mania de controlar quem é que pode tagarelar sobre os meus 
trabalhos, Rubinho. E quando as pessoas tagarelam mais do 
que deviam, tem sempre mais um corpo pra despachar.”

“O que você tá querendo dizer?”
“Tô dizendo que se te encontram morto amanhã, você dei-

xa de ser suspeito e tua família sai da mira dos capangas do 
vereador.” Minha mão crispou o revólver pela terceira vez na-
quele dia maldito.
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