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1

Acemira Mesa Medeiros debruçou-se sobre a solei-
ra da janela de seu quarto vazio, em sua primeira noite de 
viuvez, e tomou, sem especulação e sem lágrima, o que vi-
ria a ser a mais importante decisão da história de uma cida-
de. O cheiro de sangue daquela tarde inglória reacenderia 
em sua memória a imagem do marido, exposto ao defini-
tivo do tempo, por todas as noites de seus anos longevos. 
O orgulho e a arrogância da comemoração, incitados pela 
conquista de uma aposta numa corrida de cavalos, custa-
ram ao Promotor de Justiça, Manoel Horta Medeiros, o 
veredito de uma Carabina T. Potts de 19,1 mm, carregada 
com o ódio do derrotado: o Coronel do Exército, Pedro da 
Luz Almada.

– Nenhuma outra morte me ofertou e me subtraiu 
tanto! pensava Acemira. Ferida onde mais doía, ela decidiu, 
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poucos meses depois, seguir com quatro boas mulas abar-
rotadas de trapos e com o dinheiro da venda da herança 
deixada pelo defunto, além dos três filhos menores, para o 
mais distante que uma longa viagem pudesse levá-los, onde 
a imagem do pavor e da humilhação sofrida com os odores 
da revanche não passasse de uma fábula esquecida.

– Partiremos antes mesmo da lua, disse aos filhos bei-
jando-os no rosto, vagarosamente, para que ninguém nos 
dê adeus, pois já estamos cheios disso. Filha de agricultores 
judeus portugueses que se instalaram no Nordeste do Brasil, 
Acemira casara por determinação dos pais com um membro 
de uma família de juristas renomados na região. Na vida 
conjugal, conheceu a obediência cega, o esfacelamento dos 
sonhos e o amor materno. A obstinação veio com a perda.

Cuidou pessoalmente da negociação dos bens aos 
quais tinha direito: a casa, as duzentas cabeças de gado 
de corte e os cento e cinquenta alqueires de bom pasto. 
À justiça dos homens e aos amigos deixou a indiferença e 
o passado. Aos parentes, um envelope contendo uma ge-
nerosa quantia em dinheiro e uma carta deixada na porta 
frontal da casa de seus pais, com uma única linha escrita: 
“Agora é a minha vez de escolher.”

Cem léguas ao leste foram percorridas em trinta 
dias, sob o sol torrencial de setembro. A natureza espinho-
sa e seca do cerrado não agredia mais que o silêncio ru-
minante dos filhos e o medo das emboscadas. Por onde 
passaram, arrancaram olhares espantados. 
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Pensavam que éramos de outro mundo, afirmou 
aos amigos, muitos anos depois, – e éramos!

Álvaro Reis, seu filho mais velho, imaginou que 
iriam ao outro lado do planeta. Após meio século,  contou 
aos netos ter pensado que aquelas mulas compartilhavam 
do mesmo intuito da mãe. Nunca vira, em toda a vida, 
animais tão persistentes. No terceiro dia, Engrácia, a mais 
nova e a mais calada de todos, desistiu de perguntar à mãe 
se estavam muito longe de tão obscuro destino. Levavam 
na bagagem uma quantidade de carne seca torrada com 
farinha, suficiente para três dias, e  mantiveram os cantis 
abastecidos com a água dos poucos riachos e açudes, além 
das boas almas que encontraram no caminho. Ninguém 
em Luzeiro das Serras atreveu-se a segui-los por ordens 
de Albertino, pai de Acemira, que respondia sempre com 
um olhar distante: – Ela não está fugindo, apenas resolveu 
viver.

Acemira era uma mulher de vinte e seis anos, baixa 
e franzina. Tinha o olhar perdido dos exilados, as mãos 
ágeis dos pássaros e a pele cálida, tal as águas de seu distan-
te Rio Douro. O semblante sereno de amor vencido, aos 
poucos, foi dominado pelas rugas expressivas que caracte-
rizavam suas ancestrais. Germano, seu filho do meio, era 
o único que não se importava com os desgastes causados 
pelas intempéries daquela assombrosa geografia. Naquela 
época do ano, a região sofria os castigos da estiagem, e 
a paisagem rude e áspera das selvas piauienses transmitia 
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uma estranha sensação de devastação interna. Por volta 
do sexto dia de empreitada, Acemira e sua prole viram, 
pela primeira vez, alguém reconhecê-los pelo nome. Era 
Constância Morena, a velha parteira que, há alguns anos, 
resolvera sair à procura de seu único filho, perdido nos 
garimpos do Suriname. 

– Eu não precisei ir tão longe, – disse-lhes, enquan-
to servia café e bolo de goma, – aqui mesmo, eu o encon-
trei enterrado por esta gente.

Constância chegara ao lugarejo de Toada dos So-
nhos seguindo a mesma rota incerta de Acemira. Embora 
por motivos diferentes, o destino se encarregou de realizar 
o improvável. 

– Como se pode ver,  acrescentou Acemira, a morte 
une os que carregam suas sobras. 

Os convidados consentiram no pedido da anfitriã 
para que passassem dois dias desfrutando de boa compa-
nhia e para que dessem descanso aos meios de transpor-
te. – Esses nunca se cansam, comentou Álvaro, enquanto 
mastigava, – mas eu dormiria um dia inteiro.

Constância contou a todos que sentiu um alívio 
inexplicável quando soube do paradeiro de Saliba, seu fi-
lho. – Pelo menos, agora, sei onde ele está! – desabafou. 
O defloramento de uma jovem índia da tribo dos Kariris 
despertou a ira de suas facas, e as doze estocadas do aço 
no corpo maciço de Saliba não o permitiram conhecer 
o ouro nas terras da malária e do mercúrio. Contaram à 
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velha parteira que, numa noite de lua minguante, três pe-
sados volumes embrulhados com tecido de algodão foram 
deixados no meio do povoado de forma misteriosa: eram o 
morto e seus objetos pessoais. Quanto à amada aborígine, 
fora expulsa do convívio dos seus, em prol da reputação do 
berço renegado. – É, os tempos são de andanças, divagou 
Acemira, entre um gole e outro de café, – mas, de mulhe-
res. 

Naquele dia, as horas avançaram com uma rapidez 
incomum, até que as crianças tombaram de sono no espa-
guete das cadeiras e foram conduzidas, inconscientes, às 
redes do quarto contíguo ao terraço. O silêncio se apossou 
do ambiente, mas Constância quebrou o equilíbrio da 
contemplação com um suspiro de pouco fôlego, seguido 
de um desabafo: – Que merda é essa?, indagou ao léu, 
avistando o mesmo horizonte imutável que, aos olhos de 
Acemira, representava um mistério menor que o da pró-
pria sorte. – Nós somos a merda!, respondeu.

Do outro lado da rua, duas meninas pintavam os 
rostos com tinta de urucum e dançavam a dança dos ín-
dios, à revelia das mães, que, das janelas de suas casas, 
gritavam ordens para que parassem, com medo de que 
algum nativo avistasse tal brincadeira e entendesse como 
um deboche. Mas as meninas não se desprendiam do 
encanto e pediam chuva fazendo barulho com as mãos 
frenéticas nas bocas, acabando com o sossego de quem 
por ali passava. 
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De dentro de sua rede, enquanto seus irmãos dor-
miam, Engrácia olhava para o teto do quarto com olhos de 
coruja. Tinha o rosto pálido e o semblante lúgubre de sua 
mãe. Aprendeu a guardar a vida em silêncio e com isso 
desenvolveu o dom de lembrar-se dos fatos e dos nomes 
mais remotos, de maneira que seu estado de lucidez con-
denou-a ao convívio perpétuo com a insônia. Constância, 
habituada ao aconchego do lugar, sugeriu à Acemira que 
ela desse descanso à sua alma naquelas mesmas paragens, 
mesmo sabendo que o lugar de cada um tem mais a ver 
com o coração do que com os pés.

– Não force a educação! – alertou.
Em frente ao terraço, havia um jardim com bugan-

vílias, algumas ervas medicinais, dois pés de peão roxo, 
para espantar os de má obstinação, e um canteiro de heli-
cônias que mais pareciam pássaros empalhados, além de 
um solitário vaso de madressilvas deixado perto da cerca 
de madeira, impregnando todos que por ali moravam com 
a queima de seu olor de passado. Depois de uma noite em 
claro, Acemira saltou da rede tomando cuidado para não 
ser percebida e deu de cara com Engrácia, de joelhos e 
debulhando um terço, em frente ao oratório improvisado 
de Constância.

– Estou conversando com meu pai. – confessou, ao 
perceber a presença da mãe, sem virar o rosto.

– Diga-lhe que não se meta em apostas! – recomen-
dou Acemira.
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– Meu pai foi um homem bom, mãe? – perguntou 
Engrácia, uma única vez, em toda a sua vida.

– Não, respondeu secamente, era apenas seu pai.
A filha guardava com zelo o brasão da Justiça que 

o promotor fazia questão de usar em qualquer ocasião. 
Lembrou-se, sem fazer esforço, dos berros de bêbado e dos 
murros que ele alvejava contra a mesa de jantar, com a 
impaciência herdada de seus antecessores. Ainda assim, 
não sabia de onde vinha aquele sentimento típico de uma 
fêmea recolhendo seus protegidos. As primeiras vozes do 
dia vinham dos vendedores ambulantes e das mulheres 
que equilibravam trouxas de roupa suja sobre as cabeças, 
cantando versos de amor desejado, a caminho do riacho. 
Os meninos acordaram sem ouvir o cantar dos galos, de 
tanto enfado que seus corpos sofriam. 

– Sonhei que eu andava numa cadeira com rodas, 
contou Álvaro Reis, enquanto tomava uma caneca de ga-
rapa de cana-de-açúcar, preparada por Constância, que o 
alertou para que tomasse em pequenos goles, pois, assim, 
as forças seriam recuperadas com mais rapidez.

– Beba isso, que logo você sonhará com asas! – dis-
se-lhe.

Severo Vasquez, um homem corpulento e baixo, 
com a barba acobreada e branca como a neve, era quem 
trazia notícias as mais distantes. Vendia medicamentos ca-
seiros para a cura de todos os males e fazia a cabeça de 
toda a população com suas beberagens milagrosas. 
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