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Este livro é para Ariane e Timur, 
 e para suas vidas na Casa do Califa.
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Olhe nos olhos de um djinn e encare as 
 profundezas de sua própria alma.

Provérbio marroquino
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UM

Dois juncos bebem do mesmo riacho.
Um é oco; o outro, cana-de-açúcar.  

Provérbio marroquino

HAviA UMA TriSTEZA NA QUiETUDE do crepúsculo. o 
café estava apinhado de homens de rosto comprido vestindo tú-
nicas, bebendo café, fumando tabaco escuro. Um garçom desfi-
lava entre as mesas, equilibrando a bandeja sobre as pontas dos 
dedos e os copos sobre a bandeja. Naquele instante, o dia virou 
noite. os clientes tragavam profundamente seus cigarros, tos-
siam e fitavam a rua. Alguns estavam preocupados, outros dis-
traídos, ou simplesmente estavam ali, sentados em silêncio. o 
mesmo ritual é cumprido a cada noite por todo o Marrocos, o 
reino do deserto localizado no noroeste da África, junto à costa 
do Atlântico. À medida que os últimos raios de luz solar se dis-
sipavam, o burburinho foi recomeçando, com o murmúrio de 
vozes calmas sobrepondo-se gentilmente ao ruído do tráfego.

o café do beco em Casablanca era para mim um lugar de 
mistério, um lugar com alma, um lugar perigoso. Era como 
se as redes de segurança houvessem sido cortadas e cada cida-
dão fosse um equilibrista se movendo sobre o fino arame deste 

califa_miolo_111014.indd   1 10/11/14   6:42 PM



2

mundo – o mundo real. Para mim não bastava ser um visitante, 
desejava ser um habitante de uma cidade como esta.

Minha esposa, rachana, que estava grávida, tivera suas re-
servas desde o início, que aumentaram com meu discurso sobre 
a necessidade da incerteza e do perigo. Ela afirmou que nossa 
filhinha precisava de um lar seguro, que sua infância não care-
cia de uma paisagem exótica. Aumentei a aposta, prometen-
do uma cozinheira, uma empregada, um batalhão de babás e a 
luz do sol – uma quantidade infinita e gloriosa de luz do sol. 
Desde sua vinda da Índia há oito anos, rachana raramente vis-
lumbrara o sol no triste céu londrino; mal recordava a sua cor. 
Lembrei-lhe das coisas de que sentíamos saudade: o fulgor ama-
relo da aurora irrompendo pelas cortinas do quarto, o zumbido 
dos mangangás nas madressilvas, ricos aromas perfumando ruas 
estreitas, coloridas de modo exuberante por barracas do merca-
do apinhadas de temperos – páprica e açafrão-da-índia, canela, 
cominho e alforva. Tudo isso numa terra onde a família ainda 
é o cerne da vida, onde as tradições custam a morrer e onde as 
crianças podem crescer conhecendo o significado da honra, do 
orgulho e do respeito.

Eu estava cansado da nossa miserável existência e do tama-
nho insignificante do nosso apartamento, onde sofríamos com 
a gritaria dos vizinhos, ouvida através de paredes finas como 
papel. Queria escapar para uma casa de dimensões respeitáveis, 
com arcos e colunatas, portas elevadas feitas de cedro aromáti-
co, pátios com jardins ocultos, estábulos e fontes, pomares com 
árvores frutíferas, e dezenas e mais dezenas de quartos – uma 
fantasia inspirada pelas páginas de As Mil e Uma Noites. 

QUALQUEr PESSoA QUE JÁ TENHA tentado escapar pela 
úmida costa inglesa precisou acumular uma longa lista de moti-
vos. Muitas vezes me perguntei como os peregrinos no Mayflo-

UM
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3A CASA Do CALifA

wer1 conseguiram partir. os amigos e os parentes tomam como 
loucos os aspirantes a fugitivos. Meus próprios amigos não 
foram exceção; de início, zombaram do meu plano de mudança 
para o exterior e, quando perceberam que eu não estava inte-
ressado nos refúgios costumeiros – sul da frança ou Espanha 
– avançaram nos meus ouvidos. Tacharam-me de irresponsável, 
de pai despreparado, de sonhador destinado ao fracasso.

A pressão para abandonar meu sonho assomou, crescendo 
de tal forma que quase recuei. Então, numa soturna manhã de 
inverno, passei por uma multidão numa rua central de Londres. 
Um homem idoso no meio do grupo estava sendo derrubado 
ao chão por dois policiais. Estava vestido como um homem 
de negócios: camisa branca engomada, gravata de seda, terno 
e um cravo rubro e polpudo espetado na lapela. Num bizar-
ro arroubo de excentricidade, ele despira as calças e cobrira a 
cabeça com sua roupa de baixo. os policiais, que não gostaram 
da brincadeira, estavam ocupados algemando-o. Uma jovem 
ali perto gritava, implorando às autoridades que prendessem 
aquele “louco”.

Enquanto o homem era embutido em um camburão blin-
dado, virou-se e gritou: “Não desperdicem a vida seguindo 
outras pessoas! Sejam indivíduos! vivam seus sonhos!”

As portas de aço se fecharam, o veículo partiu e a multidão 
se dispersou. Todos, menos eu. fiquei ali, pensando no que vira 
e no que o suposto louco havia dito. Ele tinha razão. vivemos 
numa sociedade de seguidores, aprisionados por uma menta-
lidade insular. Naquele momento, fiz uma promessa a mim 
mesmo. Não seria subjugado pelas expectativas dos outros. Ar-
riscaria tudo e deixaria a ilha, arrastando minha família comigo. 
Juntos, buscaríamos a liberdade e uma terra onde pudéssemos 
ser nós mesmos. 

1 Mayflower: famoso navio que transportou os Pilgrims (Peregrinos), 
da inglaterra para os Estados Unidos em 1620. (N.T.)
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o TrÁfEGo NA HorA Do rUsh na noite de Casablanca 
tem uma ferocidade que não deixa nada a dever a qualquer 
outra cidade. Mas nunca foi tão selvagem quanto no final da 
primavera, no dia em que tomei posse da Casa do Califa. Es-
perara sentado no café a tarde inteira, aguardando o encontro 
com o advogado. Ele me pedira que o encontrasse no seu escri-
tório às oito da noite. Às sete e cinqüenta e cinco, deixei uma 
moeda sobre a mesa, saí do café e cruzei a rua. Passei por um 
hotel de portas de vidro cercado por orgulhosas tamareiras. Um 
ônibus turístico vazio estava parado do lado de fora, ao lado de 
um par de carretas carregadas de frutas passadas. Logo eu estava 
subindo por uma escadaria curva em um dilapidado edifício art 
déco. No terceiro andar, fui até uma porta de carvalho e bati. o 
advogado abriu-a, cumprimentou-me com rigidez e me dirigiu 
ao seu escritório.

Um documento escrito em árabe de aparência oficial estava 
sobre a mesa. o advogado me mandou lê-lo até o fim. 

“Não sei ler árabe”, disse eu.   
“Então é melhor simplesmente assinar”, respondeu, confe-

rindo as horas no seu rolex de ouro.
Passou-me uma caneta Mont Blanc. Assinei o papel, como 

instruído. o advogado se levantou e deslizou uma pesada chave 
de ferro sobre a mesa.

“o senhor é um homem muito corajoso”, observou.
fiz uma pausa por um momento para fitá-lo nos olhos. 

Sua expressão não se alterou. Peguei a chave. Nesse momento, 
fui derrubado ao chão pela força de uma violenta explosão. A 
janela se despedaçou com uma energia espetacular, cobrindo o 
escritório de cacos de vidro. Ensurdecido, confuso e coberto de 
vidro quebrado, lutei para me levantar. Minhas pernas tremiam 
tanto que mal conseguia ficar de pé. o representante da lei im-
pecavelmente vestido estava agachado atrás da mesa, como se já 
tivesse passado por isso. Levantou-se silenciosamente, limpou o 
vidro dos ombros, endireitou a gravata de seda e abriu a porta 

UM
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5A CASA Do CALifA

para que eu saísse.
Na rua, as pessoas gritavam, correndo em todas as direções; 

alarmes de incêndio disparavam, sirenes de polícia uivavam. 
Também havia sangue. Muito sangue, espalhado por rostos e 
roupas rasgadas. Eu estava abalado demais para ser útil aos feri-
dos, que agora saíam em bando do hotel de portas de vidro. En-
quanto os observava em câmera lenta, um pequeno táxi verme-
lho estacionou rapidamente. o motorista estava chamando de-
sesperadamente pela janela do passageiro: “Étranger! Monsieur 
étranger!”, gritou. “venha rápido, é perigoso para estrangeiros!” 
Entrei cambaleando no carro e ele girou o volante, jogando-nos 
no tráfego frenético.

“São homens-bomba”, disse o motorista, “estão explodin-
do por toda Casablanca!”

o Peugeot vermelho ziguezagueou rumo ao oeste, para 
fora do centro da cidade. Mas a minha cabeça não estava no 
tráfego, nas bombas ou no sangue. Em vez disso, estava na 
minha esposa, na nossa casa em Londres. Podia imaginar o no-
ticiário na tela da Tv e vê-la apertando nossa filhinha contra a 
barriga, que exibia uma gravidez avançada. Eu tinha certeza de 
que agora ela não estaria disposta a abraçar uma nova cultura e 
um sonho. Ela tinha medo da sociedade islâmica do Marrocos, 
especialmente depois dos ataques de 11 de setembro do Al-
Qaeda, e do segundo conflito do Golfo, que havia derrubado 
Saddam Hussein há poucos dias. Mas agora era tarde demais 
para voltar atrás. o dinheiro já fora pago e os documentos as-
sinados e carimbados. 

A chave estava em minhas mãos – um símbolo do futuro 
ou, talvez, de uma aquisição alucinada. fiquei olhando para 
ela, observando os entalhes antigos no ferro, amaldiçoando a 
mim mesmo por ter cortejado tão abertamente o perigo.

Neste momento, o motorista pisou no freio. “Chegamos!”, 
exclamou.
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EU TiNHA MUiToS MoTivoS para escolher o Marrocos. 
infinitos motivos que tiveram início há muito tempo. Durante 
toda a minha infância, meu pai, um afegão, quisera nos levar 
à sua terra natal. Mas as constantes guerras do Afeganistão nos 
impediram de conhecer os orgulhosos fortes das montanhas 
do país. Assim, desde que aprendemos a andar, minhas irmãs 
e eu freqüentemente nos acomodávamos no carro da família, 
com malas de vinil empilhadas no teto. Nosso jardineiro nos 
conduzia desde as ruas tediosas e serenas dos campos ingleses, 
passando pela frança e pela Espanha, até chegar às montanhas 
do Alto Atlas do Marrocos.

Para meu pai, era uma chance de revelar aos filhos frag-
mentos da sua própria terra natal. Descobrimos uma verdadeira 
tapeçaria de gargantas e vales escarpados, de desertos e oásis, 
de fortalezas imperiais, uma cultura atada a códigos tribais de 
honra e respeito. Para minha mãe, era uma oportunidade de 
fazer todo tipo de pechincha, desde cafetãs até candelabros, 
e de aconselhar às hordas delirantes de hippies que voltassem 
para casa e para a mãe distante. 

A cada viagem, passávamos semanas rodando pelas monta-
nhas e pelas dunas do Saara, onde os “homens azuis” vagavam 
pelo deserto, suas peles escuras tingidas por túnicas índigo. Pa-
rávamos regularmente para vomitar nos arbustos, para nos re-
galarmos de frutos de cacto e para pagar uns trocados por lascas 
de ametista nas pedreiras das colinas.

Minhas memórias mais antigas são da grande cidade 
murada de fez. ruas ladrilhadas e estreitas, mal iluminadas e 
encantadoras, onde barracas na calçada vendiam qualquer coisa 
que você quisesse comprar. Havia montes de condimentos e 
ervas recém-cortadas – açafrão, anis, páprica, picles de limão e 
montanhas de azeitonas reluzentes -, pequenas caixas de cedro 
incrustadas com ossos de camelo, sandálias de couro perfuma-
do e potes de terracota, rústicos tapetes berberes, cafetãs doura-
dos, amuletos e talismãs. 

UM
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Mas, de longe, o meu canto favorito do souq era o local 
onde os feiticeiros compravam ingredientes para seus encan-
tamentos. As paredes dessas lojas eram apinhadas de gaiolas 
ocupadas por camaleões, cobras, salamandras e águias cabisbai-
xas. Segundo meu pai, também havia armários de surrada teca 
birmanesa com gavetas cheias de couro de baleia, cabelos de 
homens mortos e outros itens arrepiantes.

Marrocos foi uma fonte de cor para minha higienizada 
infância inglesa, com sua indumentária usual de camisas cin-
zentas de flanela que pinicavam e shorts de veludo cotelê, sob 
um céu perpetuamente nublado. o reino sempre fora um local 
de escape, dotado de surpreendente intensidade, mas, acima 
de tudo, um lugar com alma. Agora, como um jovem pai de 
família, considerava meu dever, minha responsabilidade, passar 
a mesma dádiva para meus filhos, uma dádiva de colorido cul-
tural. Teria sido muito mais fácil desistir e não realizar a grande 
escapada da ilha. Mas algo dentro de mim me incitava: a sen-
sação de que, se não aproveitasse o momento, me arrependeria 
para o resto de minha vida. 

Havia outro forte motivo para escolher o Marrocos: meu 
avô paterno. Ele passara os últimos anos de sua vida numa 
pequena vila perto da costa, em Tânger. Quando sua amada 
esposa morreu com apenas cinqüenta e nove anos, ele ficou 
arrasado. incapaz de suportar tantas memórias, mudou-se para 
o Marrocos, pois nunca haviam viajado para lá juntos. Certa 
manhã, enquanto descia a colina na sua rota diária, retornan-
do do Café france para casa, foi atingindo por um caminhão 
da Coca-Cola em marcha a ré. inconsciente e sangrando, foi 
levado às pressas para o hospital, onde morreu horas depois. 
Eu era muito pequeno para me lembrar dele, mas fiquei triste 
mesmo assim. 

DUrANTE MESES, rEvirAMoS o Marrocos, desespera-
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dos para encontrar uma casa onde minhas ilusões de grandeza 
pudessem correr soltas. Nosso ponto de partida foi fez, sem 
dúvida a maior jóia do Marrocos. É a única cidade árabe me-
dieval que permanece inteiramente intacta. Caminhar pelo la-
birinto de ruas que formam a vasta medina é como adentrar As 
Mil e Uma Noites. os aromas, imagens e sons bombardeiam os 
sentidos. Uma caminhada de poucos passos pode ser uma expe-
riência extasiante. Durante séculos, fez foi uma cidade de im-
pressionante riqueza, um centro de comércio e erudição. Suas 
casas refletem uma confiança na arquitetura árabe praticamente 
inexistente em qualquer outro lugar, com uma decoração que 
se beneficiou de uma ininterrupta linhagem milenar de apren-
dizes. os becos da velha cidade abrigavam várias oficinas, onde 
as tradicionais técnicas de artesanato em metal e curtimento de 
couro, desenho com mosaicos, tecelagem, cerâmica e marche-
taria ainda eram transmitidas de pai para filho.

Por acaso, fomos levados à espaçosa casa de um comer-
ciante na fronteira norte da velha cidade. Ela fora construída 
no grandioso estilo Fasi e tinha pelo menos quatrocentos anos. 
Seis salões cavernosos cercavam um pátio central, cada um 
deles adornado com frisos em mosaicos e pisos ladrilhados com 
placas de mármore das montanhas do Médio Atlas. Em volta 
do pátio, colunas pareciam chegar ao céu e, no centro, havia 
uma fonte em forma de lótus, feita do mais fino alabastro. No 
alto de uma parede adjacente havia uma modesta janela sem 
vidraça, velada por uma tela em filigrana de madeira, um ponto 
de guarda do que antes fora o harém. 

o homem que mostrava o edifício era um vendedor de 
kebab com contatos. Ele disse que a casa estivera vazia apenas 
por alguns anos. Titubeei com a observação – o local necessita-
va desesperadamente de reparos. Parecia estar abandonado há 
pelo menos meio século.

“No Marrocos”, disse sorrindo o vendedor de kebab, “uma 
casa vazia é um convite para os malignos.”

UM
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“você está falando de ladrões?”
o homem sacudiu a cabeça violentamente. “Não pessoas 

malignas”, disse ele, “forças malignas.”
Naquela época, eu não fazia idéia do que o corretor queria 

dizer. ignorando seu comentário, comecei imediatamente a ne-
gociar a casa. Havia um problema: a casa era propriedade de 
sete irmãos, cada um mais ganancioso que o outro. Ao contrá-
rio do ocidente, onde uma propriedade está à venda ou não, 
no Marrocos, ela pode estar numa zona crepuscular – possivel-
mente à venda, possivelmente não. Antes de chegar ao preço, 
é preciso persuadir os proprietários a realizar a venda. Essa fase 
de persuasão é uma característica oriental, sem dúvida trazida à 
região pelos conquistadores árabes do norte da África, catorze 
séculos atrás. Enquanto você toma xícaras e mais xícaras de chá 
de hortelã, argumentando como louco, os vendedores o fitam 
de cima a baixo, inspecionando a qualidade das suas roupas e 
a costura dos seus sapatos. Quanto melhor a qualidade de sua 
indumentária, mais elevado será o preço.

Eu devia estar excessivamente elegante na manhã da minha 
reunião com os repulsivos sete irmãos proprietários da casa do 
comerciante. Depois de quatro horas de persuasão e adulação, 
e galões de chá de hortelã, eles a princípio concordaram com a 
venda. Então cuspiram um preço fantasioso e estreitaram seus 
olhos cobiçosos. Minha técnica de barganha era incipiente. Eu 
devia ter ficado, tomado mais chá e pechinchado a tarde toda, 
até anoitecer. Em vez disso, saí de um pulo e corri para o labi-
rinto, praguejando. Ao fazê-lo, havia quebrado a primeira regra 
do mundo árabe: nunca perder a calma.  

DEixAMoS fEZ E foMoS PArA Marrakesh, o oásis rosa 
no deserto à sombra das montanhas do Atlas. Nos últimos anos, 
a cidade vira um boom imobiliário, com europeus prósperos 
adquirindo mansões em ruínas na medina, conhecidas como 
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riads, e restaurando-as à sua glória esquecida. Basta caminhar 
por qualquer rua, com sua multidão de mascates, lambretas, 
bicicletas e carretas, para ver uma série de portões simples, si-
lenciosos. você pode achar que não são nada de mais, mas por 
trás de cada porta há um palácio.

A entrada rápida de dinheiro estrangeiro despertou um re-
nascimento das artes tradicionais: entre elas, mosaicos zellij, 
azulejos de terracota conhecidos como bejmat, e um incrível 
trabalho com reboco, preparado com clara de ovo e pó de már-
more, chamado tadelakt. A avidez européia para adquirir esses 
edifícios maravilhosos só é igualada pela disposição dos mar-
roquinos de vendê-los. Na medina de Marrakesh, todos têm o 
mesmo sonho: querem vender o arruinado lar ancestral com 
uma vasta margem de lucro e morar no bairro de apartamentos 
pré-fabricados na parte nova da cidade. Podemos desejar deta-
lhes rústicos e o charme do mundo antigo, mas seus proprietá-
rios só pensam em papel de parede de vinil, carpete no chão e 
em todo o conforto moderno. 

Devo ter arrastado rachana por mais de setenta riads em 
Marrakesh. Nenhuma delas tinha a grandiosidade da casa do 
comerciante em fez, mas uma delas roubou meu coração. Seu 
pátio tinha uma proporção impressionante, cheio de flores de 
laranjeira e lavanda. o único problema era sua localização em 
frente a um matadouro – a circulação do ar só permitia o cheiro 
da morte.

Assim, fizemos nossas malas e voltamos para Londres, onde 
caí na mais profunda depressão que já conhecera. Meus amigos 
zombaram de mim. Para eles, eu tentara escapar da atração 
magnética das ilhas Britânicas, mas fora arrastado de volta à 
costa. Toda noite, eu lia para nossa filhinha Ariane uma histó-
ria de princesas e dragões, e de uma abandonada casa de um 
comerciante, tão distante. 

As semanas se passaram. Um inverno úmido se tornou uma 
primavera ainda mais úmida. Certo dia nublado, eu estava aco-

UM
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modado no sofá, enrolado num cobertor de lã, resmungando 
sozinho como um louco quixotesco. o telefone tocou. Atendi. 
Era a mãe de um velho amigo da escola. Trocamos delicadezas, 
enquanto eu me perguntava qual seria o motivo do telefonema. 
Então ela chegou ao assunto: corria o boato de que eu estava 
procurando uma casa no Marrocos. Ela era proprietária de uma 
residência em Casablanca e estava disposta a vendê-la. A senho-
ra era discreta demais para dizer o preço, e eu, ansioso demais 
para perguntar. Ela só disse que era uma importante proprie-
dade chamada Dar Khalifa, que significa “Casa do Califa”, e 
que a casa precisava de alguém que a amasse muito. Baixando 
a voz até quase um sussurro, ela acrescentou: “Será preciso um 
homem forte para cuidar dela.” Saltei do sofá, desenrolei o co-
bertor como um toureiro provocando um miúra e anotei os 
detalhes. 

No dia seguinte ao telefonema, pousei no aeroporto 
Muhammed v no lado sul de Casablanca. os guias turísti-
cos preveniam os viajantes para que evitassem a cidade a todo 
custo. Todos concordavam que era o buraco negro do turismo 
marroquino. Nunca estivera lá antes, exceto para baldeação de 
trens. De qualquer modo, achava que sabia tudo sobre a cidade, 
pois havia visto o filme Casablanca com Bogart e Bergman.

Uma hora depois da aterrissagem, passava de táxi ao longo 
de um penhasco agradável, ladeado por cafés e palmeiras bem 
cuidadas. o sol brilhava forte e uma leve brisa salgada chegava 
do mar. o táxi saiu da estrada costeira e seguiu por uma aveni-
da de palmeiras. Nos dois lados, vilas de uma brancura resplan-
decente se erguiam como icebergs. Cada vila exibia do lado de 
fora carros grandes cuidadosamente estacionados, todos novos 
e brilhantes, verdadeiros troféus de prosperidade.

o táxi foi um pouco mais longe, cruzou algum tipo de 
fronteira invisível e entrou em uma favela. Havia carretas, gali-
nhas, gado perambulando sem rumo, e um rebanho de cabras 
bloqueando o caminho. o muezim, chamando para a oração 
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da tarde, cantava do alto de uma modesta mesquita caiada de 
branco, à beira de uma trilha de terra. Alguns meninos chuta-
vam uma bola improvisada pelas ruas barrentas que corriam 
entre os barracos construídos com placas de cimento e teto de 
zinco oxidado. Três homens de aparência cansada estavam aco-
modados à sombra, envoltos em jellabas, tradicionais roupas 
encapuzadas. Perto deles estavam montadas toscas barracas de 
vendas e, do outro lado, uma jovem vendia uma caixa de pinti-
nhos pintados de rosa.

No extremo da favela, o táxi parou junto de uma porta 
simples, montada em uma parede de pedra suja. Antes de pagar 
ao motorista, perguntei se aquele era mesmo o endereço corre-
to. Tinha certeza de que havia algum engano. Mas ele assentiu, 
apontou para o chão e assentiu de novo.

Saí e bati à porta. Depois de um momento, a porta 
entreabriu-se. 

“Aqui é Dar Khalifa, esta é a Casa do Califa?”, indaguei.
Uma voz rouca respondeu em francês, o idioma colonial 

do Marrocos: “Oui, c’est ici.” Sim, é aqui. 
A porta abriu para dentro lentamente, como se um segredo 

estivesse prestes a ser revelado. Ao entrar, encontrei uma fanta-
sia digna de um homem muito mais rico do que eu.

Havia pátios com abundantes tamareiras e fragrantes hi-
biscos, fontes sobre lagoas simétricas, jardins com buganvílias, 
cactos e toda sorte de árvores exóticas, um laranjal e uma quadra 
de tênis, uma piscina e, mais além, estábulos.

o caseiro me deu as boas-vindas, beijou minha mão e me 
conduziu por um longo corredor com galerias até o edifício 
principal. Entrar pela primeira vez foi como deslizar para dentro 
de um sonho. Estendia-se um labirinto de ambientes. Havia 
umbrais com arcos, portas de cedro, janelas octogonais envi-
draçadas com fragmentos de vidro colorido, frisos em mosaico 
e estuque moldado, pátios isolados e tantos aposentos – salões, 
estúdios, áreas de serviço e cozinhas, quartos de empregados, 

UM
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despensas e pelo menos uma dúzia de quartos. 
Mas a Casa do Califa estivera vazia por quase uma década. 

Suas paredes estavam desbotadas com fungos, os pisos ladri-
lhados estavam imundos e precisando de reparos. Alarmantes 
marcas de umidade tomaram conta de todas as superfícies e 
alguns dos tetos haviam afundado. Teias cobriam os umbrais 
como cortinas rendadas, pássaros haviam feito seus ninhos nas 
lâmpadas e cupins haviam marcado as massivas portas de ma-
deira. Um furo no encanamento transformara um quarto em 
um lago e a maioria das janelas pendia apodrecida das dobra-
diças. Quanto aos jardins, eram matagais onde perambulavam 
cães selvagens.

A casa tinha uma presença, uma atmosfera de grandiosida-
de perdida. Como uma velha dama da sociedade, estava exau-
rida e enrugada, mas tinha vivido. Podia-se imaginar a histó-
ria, as festas, os segredos. Pode parecer absurdo, mas senti uma 
energia desde o primeiro momento, quase como se ela soubesse 
que eu estava lá.

TrêS MESES DEPoiS DE TErMoS visto Dar Khalifa pela 
primeira vez, ela era nossa. Minha esposa esperara secretamente 
que eu desistisse do Marrocos, mas a casa a conquistara. Ela 
também sentira o seu espírito. Como eu, ela o considerara uma 
força positiva, e podia imaginar as crianças correndo em liber-
dade dentro de seus muros.

felizmente, a proprietária inglesa não precisou de estímulo 
para a venda. Ela percebera instintivamente as limitações paté-
ticas da conta bancária de um modesto escritor e estava ciente 
de que um marroquino que pagasse o preço de mercado teria 
derrubado a casa e construído um monstruoso prédio de apar-
tamentos em seu lugar.
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ENTão, foi NA NoiTE DoS vÁrioS ataques suicidas 
que adentrei pela primeira vez a Casa do Califa como proprie-
tário. No interior, os três caseiros estavam a postos, fazendo 
saudações e aguardando ordens. Como que por algum direito 
medieval de aquisição, eles vieram com a propriedade. Um deles 
era Muhammed, um grandalhão de ombros encurvados, com 
barba por fazer e um tique nervoso. os outros o chamavam de 
Urso. Ao seu lado estava osman. Era mais jovem, com um sor-
riso que nunca deixava seus lábios, e uma disposição tranqüila 
e contida. Trabalhava na casa desde criança. finalmente, havia 
Hamza, o líder do grupo. Alto e respeitoso, pressionou sua mão 
na minha, antes de colocá-la sobre seu coração.

Perguntei urgentemente se eles tinham ouvido falar dos 
homens-bomba. Hamza sacudiu a cabeça. Havia problemas 
mais urgentes, avisou.

“o que poderia ser mais sério do que vários ataques 
suicidas?” 

“Djinns”, foi sua resposta. 
“Djinns?”
os três caseiros concordaram em uníssono.
“Sim, a casa está cheia deles.”
Quando você compra uma casa no exterior, precisa se pre-

parar para o inesperado. Eu sabia que teria de superar proble-
mas de idioma e barreiras culturais. Mas nada havia me prepa-
rado para um exército de espíritos invisíveis.

os muçulmanos acreditam que, quando Deus criou a hu-
manidade do barro, Ele moldou também outra espécie de cria-
tura a partir do fogo. Elas possuem vários nomes – djinn, gênio, 
djnun – e supostamente compartilham o mundo conosco, vi-
vendo em objetos. Como nós, nascem, casam, geram filhos e 
morrem. Na maior parte do tempo são invisíveis para os hu-
manos, mas podem tomar praticamente qualquer forma que 
desejarem e costumam aparecer nas horas depois do crepúscu-
lo, disfarçadas como gatos, cães ou escorpiões. Embora existam 

UM
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alguns djinns bons, a maioria é perversa. Nada os deixa mais 
felizes do que ferir os humanos pelo desconforto que imaginam 
que nós lhes causamos.

Pedi aos caseiros conselhos para lidar com o problema. 
osman falou pelos outros: “Mate ovelhas”, disse suavemente, 
“o senhor terá que matar algumas ovelhas.”

“Algumas? Quantas?”
“Uma em cada aposento”, explicou o Urso.
fiz um cálculo rápido.
“Deve haver pelo menos vinte aposentos... isso é um reba-

nho inteiro. Seria um banho de sangue!”
os caseiros piscaram. Então assentiram novamente. Eles 

conheciam as tradições e, no Marrocos, a tradição é o funda-
mento da vida. No ocidente, uma mansão abandonada pode 
atrair invasores. Contudo, no mundo árabe, como todos sabem 
perfeitamente, uma casa vazia é um ímã para os espíritos ma-
lignos. Deixe um lugar vazio por algumas semanas ou mais e, 
antes que perceba, ele terá sido ocupado, do chão ao teto, por 
uma legião invisível de djinns.
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Não fique parado em um lugar perigoso 
 confiando em milagres.

NoSSA PriMEirA NoiTE NA Casa do Califa foi um rito 
de passagem. os caseiros imploraram para que não ficássemos 
lá até que os djinns caprichosos fossem despachados. Protestei 
veementemente. Parecia loucura dormir num hotel quando tí-
nhamos nossa própria casa. Depois de muita discussão, Hamza, 
osman e o Urso perceberam que eu não mudaria de opinião. 
Eles cederam, contanto que seguíssemos algumas orientações. 
isso incluía que todos nós dormíssemos no mesmo quarto e 
num único colchão encardido, ao redor do qual traçaram um 
círculo com um pedaço de carvão. fomos instruídos a não abrir 
as janelas, apesar da pressão sufocante do calor do verão. Tam-
pouco tínhamos permissão para cantar, rir ou falar, exceto por 
sussurros. Perguntei por quê.

“Porque isso pode irritar os djinns.”
os caseiros reforçaram a lista de advertências: “Nada de 

risos, conversas, andar por aí ou ter pensamentos impuros.”
“isso é tudo?”, indaguei.
o sorriso de osman se evaporou. “Não, não”, disse ele as-
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sustado. “Também há algo muito, muito mais importante para 
lembrar.”

“o quê?”
“Desobedeça, e um terror inominável recairá sobre o 

senhor.”
Minha esposa revirou os olhos. “o que foi agora?”
o Urso engoliu em seco. “Haja o que houver”, asseve-

rou, curvando-se assustado, “não cheguem perto do banheiro 
à noite.”

Como logo fiquei sabendo, não há lugar mais aprazível 
para um djinn malicioso se esconder do que sob a superfície da 
água. rachana, que dera à luz nosso filho, Timur, há apenas três 
semanas, engasgou. 

“isso é impossível!”, ela rosnou.
“faremos o possível”, disse eu, humildemente.
Entramos na casa em fila indiana, à medida que o entarde-

cer se tornava noite mais uma vez. Não havia eletricidade, por-
tanto éramos guiados pela luz de velas. Ela projetava sombras 
longas e espectrais sobre as paredes e reluzia no dorso de mil 
baratas, que corriam em todas as direções ao som dos intru-
sos humanos. Hamza mostrou o caminho pelo longo corredor, 
atravessando o grande salão e depois subindo as escadas.

Enquanto nos movíamos pela mansão, removendo teias 
de aranha do nosso rosto, a imagem de um hotel próximo, 
com luzes elétricas, televisão e banheiros em funcionamento, 
tornou-se ainda mais atraente. Quando finalmente nos instala-
mos, a fantasia do quarto de hotel acenou novamente. ficamos 
agachados no colchão, minha esposa segurando o bebê recém-
nascido no peito e eu segurando Ariane. foi um momento la-
mentável. olhei para rachana através da tênue luz de vela e 
sussurrei: “Bem-vinda à nossa nova vida!” Estávamos prestes a 
gargalhar, mas então nos lembramos de que o riso era proibido, 
pois irritava os djinns.

o quarto quadrangular tinha um pé-direito alto, janelas 
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pequenas e o que parecia ser símbolos crípticos, traçados em 
carvão, espalhados pelas paredes manchadas. Alguns eram de-
senhos matemáticos, outros pareciam pinturas de animais feitas 
em cavernas por homens primitivos.

Coloquei Ariane na cama e contei-lhe uma história sobre 
uma corajosa garotinha que não sentia medo, mesmo quando 
as pessoas tentavam assustá-la. Alguém bateu à porta, como 
se a história fosse uma deixa. os três caseiros estavam espe-
rando. Tinham vindo, segundo disseram, para nos desejar boa 
sorte. osman jogou um punhado de sal em cada um dos quatro 
cantos e o Urso recitou um verso do Corão. Antes de partirem 
correndo, Hamza novamente nos avisou para que não usásse-
mos o banheiro sob nenhuma circunstância. 

De início, a noite transcorreu tranqüilamente, embora o 
coro dos burricos da favela, os mosquitos e o calor sufocante 
nos mantivessem acordados. fiquei tentado a abrir as janelas, 
mas deixá-las fechadas parecia um preço pequeno, se isso manti-
vesse os caseiros sossegados, e os espíritos, afastados. Acabamos 
caindo no sono, encolhidos juntos como gatinhos no colchão 
velho. Então, às quatro da madrugada, veio uma voz da escuri-
dão. Gritava roucamente e estava bem próxima. ficou tão alta 
que conseguiu abafar o clamor dos burros e dos cães selvagens 
brigando na favela. rachana me agarrou e Ariane começou a 
uivar de terror. 

“o que é isso?”
“Acho que é o muezim, o chamado para a oração.”
Tentei voltar a dormir, mas fui vencido pela necessidade 

desesperada de urinar. Segurei por uma hora, até que não con-
segui mais suportar. os djinns teriam que me perdoar, pensei. 
Em silêncio, fui até o banheiro e comecei a me aliviar. o prazer 
foi interrompido quando uma figura sombria e bigoduda saltou 
de trás da porta. Era Hamza. Ele fechou a tampa da privada no 
meio do fluxo.

“Saia já daqui!”, sussurrou de modo cáustico.

DoiS
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“Saia daqui você!”, gritei.
Lutamos por um momento ou dois no escuro, eu tentan-

do levantar a tampa com minha mão livre e ele fechando-a 
desesperadamente. 

“Eu não acabei!”
“É muito perigoso”, ele replicou.
“Não posso evitar. É uma necessidade natural.” 
“o senhor não sabe o que está fazendo!”, berrou.
o bebê acordara com nossa briga. Então rachana gritou, 

pedindo silêncio. reuni todas as minhas forças e empurrei 
o caseiro para fora do banheiro. Ele desapareceu no jardim, 
praguejando.

Quando dei por mim, Ariane estava abrindo minhas pál-
pebras para ver se eu estava acordado. A luz solar fluía pelas 
janelas. Podia ouvir a melodia dos pássaros que cantavam no 
parapeito, enquanto minhas narinas captavam o odor de pão 
fresco, sem dúvida de uma barraca na favela. o quarto estava 
banhado por uma abençoada inocência. Esta, pensei comigo 
mesmo, é nossa nova vida.

NA oPiNião DoS CASEiroS, o fato de Dar Khalifa estar 
situada perto de uma mesquita era mais do que simplesmente 
fortuito. Consideravam isso como o único fator que nos man-
teve seguros durante a primeira noite. o chamado dos devotos 
à oração pelo imã era visto como uma poderosa força purifi-
cadora por si só – como se ele estivesse nos abençoando cinco 
vezes por dia. Para mim, a voz áspera, amplificada por um velho 
alto-falante, era mais uma irritação do que uma bênção.

Chegamos ao Marrocos num estado de esgotamento cau-
sado pela cultura insular que havíamos deixado. Estávamos 
paranóicos, doentes e sobrecarregados. No ocidente somos 
impulsionados por uma forma extrema de culpa: se você não 
aparenta estar trabalhando como um cão, é visto como pre-
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guiçoso. Estava muito claro que as coisas no Marrocos eram 
bem diferentes. Mesmo em Casablanca, uma das mais agitadas 
cidades do norte da África, um manto de conforto equilibra-
do envolvia a vida. Descobri que as pessoas só se apressavam 
quando era necessário, e não porque sabiam que estavam sendo 
observadas.

os primeiros dias foram tranqüilos. Compramos itens es-
senciais, fizemos piqueniques na grama crescida e exploramos 
a casa. Ariane gostava de ir à frente, perambulando pelos infi-
nitos aposentos em busca de ovos nos ninhos dos pássaros ou 
perseguindo camundongos. Descobrimos aonde cada corredor 
levava, qual sala ficava por trás de qual porta, e fomos remexen-
do as bugigangas deixadas pelo proprietário anterior. A idéia de 
reformas nem passou pela nossa cabeça; já era difícil acreditar 
que a casa era nossa.

Dar Khalifa está localizada no fim de um longo terreno 
retangular. Ela dá para a piscina, os jardins, os estábulos e para 
um conjunto de construções menores. A casa em si foi constru-
ída em diferentes etapas ao longo do tempo. Do lado direito 
fica o pátio ajardinado mais antigo, dominado por bananeiras 
e palmeiras altas como torres. As salas de estar, cozinhas, sala 
de jantar e o hall de entrada formam o corpo principal da casa, 
junto com dois pátios adicionais – um do lado de fora da cozi-
nha e outro do lado esquerdo, perto das garagens. A quadra de 
tênis fica mais atrás, com um bloco de vestiários, um poço e os 
aposentos dos criados. No primeiro andar estão localizados os 
quartos e um espaçoso terraço. Do lado esquerdo da casa fica 
um anexo posterior, com mais dois quartos, e acima uma suíte 
para convidados.

Desde o início os caseiros foram amistosos, mas mantive-
ram uma certa distância. Era como se estivessem incomodados 
com o fato de a Casa do Califa voltar a ser habitada. Eles nos 
fitavam por trás de um muro ou de uma cerca viva do jardim, 
e sumiam de vista quando nos voltávamos para encará-los. Eu 

DoiS
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achava incrível que, durante a década em que a mansão esti-
vera vazia, os caseiros houvessem permanecido instalados nos 
estábulos. Eles nunca haviam aberto a casa e apreciado o seu 
espaço, e só entraram nela em raras ocasiões. Suponho que isso 
tivesse a ver com o medo dos djinns. 

Conseguimos acender algumas das luzes e limpamos o 
quarto até que estivesse brilhando. rachana pendurou cortinas 
de fabricação caseira e eu removi dez anos de algas do toalete. 
Hamza me encontrou de quatro, esfregando o vaso sanitário 
com uma escova de dente. Ele amarrou a cara.

“Não tem djinns aqui, não agora”, disse eu.
o caseiro sacudiu o dedo. “Eles não gostam disso”, respon-

deu. “Eles gostam de ser deixados em paz.”
Não respondi e saí para comprar um conjunto de cadei-

ras de plástico, já que não havia mobília alguma. Mais tarde, 
quando cheguei em casa, fui urinar. Para minha surpresa, a 
privada estava cheia com o que parecia ser restos do almoço. 
Perguntei a Ariane se ela vomitara.

“Não, Baba”, ela respondeu bem séria.
Saí no sol ardente. os caseiros não estavam à vista. Cha-

mei-os pelos nomes. Nenhuma resposta. Então fui até os está-
bulos, que ficam em um canto no final do jardim, ocultados 
por uma massa de buganvílias rosadas. Conseguia ouvir o som 
de pés correndo e de uma porta se fechando, mas não conse-
gui ver ninguém. As portas estavam bem fechadas. Abri-as com 
dificuldade. Três estábulos estavam entulhados de ferramen-
tas de jardinagem quebradas, escadas e arames velhos. A porta 
do quarto estábulo estava entreaberta. Deixei-a escancarada. 
Hamza estava sentado lá dentro sobre uma lata de tinta coberta 
com asbestos. ofegava, como se houvesse corrido. Perguntei 
se tinha alguma idéia de como a privada ficara entupida com 
guisado de galinha. Ele me fitou e ajustou os asbestos.

“os djinns não estão satisfeitos”, pronunciou, “e quando 
não estão satisfeitos, ficam zangados.”
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ia lhe fazer outra pergunta, mas Ariane estava gritando no 
gramado. Corri para ver o que estava acontecendo. Ela estava 
sentada debaixo de uma árvore frutífera, tapando os olhos com 
as mãos e chorando. Acima dela, em um dos galhos inferiores 
da árvore, havia uma corda. Dela pendia o cadáver de um gato 
malhado. Tirei-o dali e chamei Hamza. 

“o que isso está fazendo aqui?” 
o caseiro franziu o cenho. “isso é mau”, disse.
“Eu sei que é mau, mas quem fez isso?”
Hamza sacudiu a cabeça, pegou o gato e levou-o embora.

No NoSSo TErCEiro DiA EM Casablanca, conheci, por 
intermédio de um amigo de um amigo, um diplomata francês 
chamado françois. Ele vivia num apartamento espaçoso com 
sua família e tinha um emprego no consulado francês. Per-
guntei-lhe sobre o Marrocos, esperando ouvir elogios – afinal, 
estava em Casablanca há dez anos. Ele me fitou do outro lado 
da mesa de jantar, seus olhos de safira frios como gelo.

“Este país é uma bomba-relógio”, respondeu, imitando 
uma explosão com as mãos. “Também é um cemitério de car-
reiras. Trabalhe aqui e não vai trabalhar nunca mais!”

Perguntei-lhe o que achava do povo do Marrocos.
“Não confie em ninguém”, disse bruscamente. “Despeça as 

primeiras dez pessoas que entrarem no seu escritório e comande 
com mãos de ferro!”

“Mas Casablanca parece bastante européia.” 
“Ah!”, caçoou françois. “Estamos perto da Europa, mas 

não cometa o mesmo erro que eu.”
“Que erro foi esse?”
“Não pense, nem por um instante, que as pessoas se com-

portarão como europeus”, disse. “Elas podem estar vestindo a 
última moda de Paris, mas pensam como orientais.” françois 
fez uma pausa para bater um dedo na têmpora. “Aqui dentro”, 
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califa_miolo_111014.indd   22 10/11/14   6:42 PM



23A CASA Do CALifA

afirmou, “é As Mil e Uma Noites.”
Contei-lhe sobre minha experiência com o banheiro e os 

djinns.
“Naturalmente”, disse o francês, “todos acreditam nessas 

coisas... como nas histórias de Aladim, Simbad e Ali Baba. Não 
há dúvida sobre o assunto. Por quê? ora, porque os djinns estão 
no Corão. Eis o porquê. Tente fazer alguma coisa e vai dar de 
cara com o muro da superstição. Tente evitá-lo, fingir que ele 
não está lá, e acabará tropeçando.”

“Então qual é a resposta?” 
françois acendeu um Gauloise e expirou a fumaça. “você 

precisa aprender a coexistir”, disse, “aprender a apreciar a cul-
tura e a navegar por águas traiçoeiras.”

“Como faço isso?” 
“Evite a solução mais óbvia”, ele respondeu.

DE voLTA EM CASA, oS CASEiroS estavam reunidos ao 
redor da privada, lançando orações sobre os djinns. rachana 
disse que haviam impedido sua entrada e ameaçado trancar a 
porta se continuássemos a incomodá-los. Ela estava muito ir-
ritada quando a encontrei, insistindo que iria para um hotel se 
eu não desse um jeito nos meus empregados. Levei os caseiros 
para fora. Eles se perfilaram no longo corredor, fizeram uma 
saudação e depois ficaram olhando para o chão.

“isso não pode continuar”, disse eu. “Precisamos usar o 
banheiro. É simplesmente uma questão de higiene.”

Na luz da tarde, o Urso apertou os olhos. “os djinns querem 
sangue”, disse.

“Bem, nada de sangue. vá e diga isso a eles.”
“Algumas gotas seriam suficientes”, observou osman.
“Absolutamente não!”
“Mas o senhor pode furar seu dedo”, replicou o Urso. “Não 

vai doer nada. o senhor pode deixar o sangue pingar no vaso 
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sanitário. isso deixaria os djinns muito satisfeitos.”
“oh, sim”, reforçou Hamza, “isso os deixaria muito 

satisfeitos.” 
o Urso mostrou um alfinete. Por acaso, ele o trazia 

consigo.
Eu não estava disposto a alimentar as forças imaginárias do 

submundo com meu sangue. “Será que um de vocês não pode 
oferecer seu sangue para eles?”

“Não, não, não”, replicou o Urso. “o senhor é o novo dono 
da casa e só seu sangue servirá.”

voltamos ao toalete e fitamos a privada. o pensamento 
de que só meu sangue serviria de algum modo me fez sentir 
importante, indispensável, como se estivesse no comando. o 
Urso me passou o alfinete. furei o indicador e deixei uma única 
e gorda gota de sangue carmesim respingar na água. os casei-
ros sorriram como o gato de Alice e se revezaram para apertar 
minha mão.

Daí em diante, passaram a me respeitar um pouco mais. 
osman trouxe um pote de caldo de galinha na noite seguinte. 
Ele disse que o prato fora feito pela esposa a partir de uma 
receita que estava na família há seiscentos anos. Uma colhera-
da, prometeu, e dançaríamos como anjos por dentro. fiquei 
tocado pela consideração e gostei bastante da idéia de dançar 
como um anjo. A sopa fora temperada com coentro e açafrão 
frescos, e uma pitada de gengibre. Estava realmente deliciosa, 
uma mudança e tanto em relação à nossa austera dieta de pão 
e triângulos de queijo processado. Na manhã seguinte, Hamza 
entrou sorrateiramente no quarto e nos respingou com pétalas 
de rosas enquanto dormíamos. E, para não ficar para trás, o 
Urso nos presenteou com talismãs feitos de couro preto. Havia 
um de cada, de tamanhos diferentes – desde grande até muito 
pequeno. obedientemente, amarramos os talismãs ao redor do 
pescoço e elogiamos a qualidade do artesanato.

DoiS
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oS PriMEiroS DiAS PASSArAM rapidamente. A conversa 
sobre djinns morreu, mas eu sabia que o assunto ainda era muito 
importante. Hamza perambulava pela casa recitando versos do 
Corão ou desenhando quadrados mágicos nas paredes caiadas. 
Ele disse que os quadrados eram amuletos. Eram formados por 
nove quadrados menores, cada um com um número escrito 
dentro dele. A soma dos três números de qualquer linha resul-
tava no número quinze. Quando perguntei para que serviam, 
Hamza disse que ajudariam a trazer baraka, bênção divina, de 
volta para a Casa do Califa.

o foco das suas orações era o pátio maior, onde havia um 
maravilhoso jardim secreto. Parecia ser a parte mais antiga da 
casa. Em cada extremidade havia um longo salão com uma va-
randa com colunas. o aposento a leste era dotado de fabulosas 
portas de cedro com seis metros de altura e de um par de gigan-
tescas janelas entalhadas com desenhos geométricos. Eu plane-
java transformá-lo em uma biblioteca, coberta de prateleiras do 
piso ao teto.

Depois de uma semana na casa, percebi que ainda não 
vira o interior do aposento que ficava no extremo ocidental 
do pátio. Girei a maçaneta, mas estava trancada. Hamza estava 
agachado atrás de uma palmeira baixa, desenhando um qua-
drado mágico com um pedaço de carvão. Pedi-lhe que abrisse a 
porta. Ele me cumprimentou, depois fingiu não ter compreen-
dido. Quando repeti o pedido, pareceu não gostar e foi embora 
pegar a chave.

Como caseiro-chefe, nada era mais importante para ele do 
que manter o controle. Controlava osman e o Urso, qualquer 
um que entrasse na casa e, por meio de um cerco cuidadoso, 
também conseguia nos controlar. A maneira mais eficiente de 
permanecer no controle era trancar todas as portas em todas 
as ocasiões, a menos que um de nós estivesse no aposento. 
Mesmo assim, com bastante freqüência ele nos trancava dentro 
de algum cômodo. Guardava todas as chaves em uma velha 
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caixa de sapatos. Havia centenas delas. Eu deixava a cozinha 
por alguns segundos para levar um prato de comida para Ariane 
e, ao voltar, a porta estava trancada. o mesmo acontecia com 
o banheiro – era só eu sair por um momento e não conseguia 
entrar de novo. Às vezes podíamos ouvir os chinelos gastos de 
Hamza se afastando e a caixa de chaves chacoalhando.

Esperei pelo retorno de Hamza diante da porta fechada do 
pátio por vinte e cinco minutos. Talvez ele estivesse esperando 
que eu perdesse o interesse e fosse fazer alguma outra coisa. 
Quando finalmente voltou, com a caixa de sapatos debaixo do 
braço, estava cabisbaixo. remexeu na caixa e franziu a cara, 
declarando:

“A chave não está aqui.”
“você não procurou direito. Deixe-me dar uma olhada.”
o caseiro cobriu a boca da caixa com as mãos.
“Eu procuro, eu procuro!”, apressou-se em dizer, tentando 

novamente.
Dez minutos depois, ainda estava remexendo na caixa.
“Não está aqui”, afirmou convicto. 
“Ninguém entra ali?”
“Não, ninguém”, respondeu Hamza. “Ninguém entra ali 

há anos.”
o segredo só tornou a sala trancada ainda mais intrigante. 

Comecei a especular sobre o que estaria por trás da porta.
“Há outras salas mais interessantes”, disse o caseiro. “Não 

se incomode com esta.”
“você já entrou lá?”
o caseiro cortou o ar com a mão. “oh, sim”, respondeu. 

“É bastante tedioso.”
“Quando você entrou?”
Hamza pensou um pouco. “Muitos anos atrás”, disse.
“Mas é uma parte importante da casa”, insisti com firmeza. 

“vamos abri-la.”
Sugeri que pegássemos um martelo para quebrar a fecha-
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dura. Naquele momento, o muezim soou pela favela e Hamza 
se afastou rapidamente com sua caixa de chaves.

“Preciso rezar”, despediu-se apressado. 
o mistério da sala trancada continuou me incomodando. 

Quando perguntei a osman sobre ela, ele disse que Hamza era 
a única pessoa que já estivera lá dentro.

“Ele sempre vai lá à noite”, comentou.
“Quer dizer que ele atualmente entra lá?”
“Claro”, disse osman. “Ele vai lá todos os dias.”
“Que há lá dentro?”, perguntei.
osman fez uma careta, levou as mãos ao rosto numa ex-

pressão de horror e mordeu o lábio superior. Estava ofegante.
“o que há dentro da sala trancada?”, insisti.
“Não sei. De verdade, acredite em mim, eu não sei.”

APESAr DA QUESTão DA MiSTErioSA sala trancada, a 
relação com os caseiros continuava melhorando. Então, certa 
manhã, ao chegar no pátio, vi Hamza deixando a sala. No mo-
mento em que me viu indo em sua direção, bateu a porta. Girei 
a maçaneta. Estava trancada.

“Por favor, pode abrir esta porta agora mesmo?”
o caseiro desviou o olhar. o suor escorria pela sua testa. 

“Está trancada”, replicou.
“Eu sei, mas você acabou de sair. você tem a chave.”
“Não tenho. Juro por Allah que não tenho a chave.”
Estava prestes a revistar Hamza, mas algo me deteve. Por 

alguma razão, achei melhor deixá-lo em paz. Não sei bem por 
quê. É muito estranho. Devia tê-lo pressionado para que en-
tregasse a chave ali mesmo, mas não o fiz, quase como se algo 
afetasse minha decisão.

EMBorA Não TivÉSSEMoS CoMEçADo a reformar 
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a casa, havíamos comprado algumas coisas para tornar a vida 
mais confortável: louça de barro, lâmpadas, colchões extras e 
mais mobília para o jardim. Mas logo descobrimos que nenhum 
taxista estava disposto a se aventurar na favela. Eles diziam que 
a trilha irregular era dura demais para seus preciosos veículos. 
Então decidimos alugar um carro.

osman foi o primeiro a captar meu plano. Disse que era 
uma boa idéia, que ele e os outros caseiros me ajudariam, já 
que eu não estava familiarizado com o sistema de aluguel de 
carros no Marrocos. Pensei que isso significava que me indica-
riam alguma firma de locação de veículos grande e respeitada. 
Mas não.  Significava algo bastante diferente. Hamza foi ao 
nosso quarto naquela noite e disse que ele e os outros haviam 
arranjado tudo. 

“Como assim, ‘tudo’?”
“Não há problema, Monsieur Tahir. Encontramos um bom 

carro. É muito, muito bom.”
Então, ele explicou que o açougueiro da favela nunca diri-

gia o carro devido à dor nas costas, portanto fazia todo sentido 
que eu o alugasse. o que fazia menos sentido era o fato de que 
o veículo fora usado por vinte anos para transportar carcaças de 
ovelhas dos abatedouros para a barraca coberta de moscas do 
açougueiro.

Andar no veículo era como ser amarrado em um curioso 
experimento científico em que os passageiros fossem as cobaias. 
os bancos estavam cobertos de larvas mortas cercadas por 
moscas. Quantas mais matássemos, mais moscas havia.

Depois de uma boa olhada no veículo, agradeci aos casei-
ros, exaltei a generosidade do açougueiro e polidamente recusei 
a combinação. 

“Não é espaçoso o bastante”, argumentei.
“o que quer dizer?”, perguntou o açougueiro. “Dá para 

levar dez ovelhas mortas aí dentro.” Ele indicou com o polegar o 
banco traseiro. “Há espaço suficiente para toda a sua família.”

DoiS

califa_miolo_111014.indd   28 10/11/14   6:42 PM



29A CASA Do CALifA

“Eu estava pensando em um veículo com tração nas quatro 
rodas.” 

“Este aqui é muito mais forte do que qualquer quatro-por-
quatro!”, rosnou o açougueiro.

“Ele tem baraka”, reforçou osman. “Ele vai trazer boa 
sorte para o senhor.”

olhei para a sórdida pilha de metal coberto de sangue, 
com seu pára-brisa rachado, faróis quebrados e bancos cobertos 
de larvas.

“vamos lá”, sussurrou osman, “experimente. Só por alguns 
dias.”

“Tudo bem”, respondi mal-humorado. “Por alguns dias.”
Só mais tarde comecei a compreender o jogo. Eu não sabia 

que estava jogando, mas é um jogo de que todos no Marro-
cos – não apenas estrangeiros – são forçados a participar pelos 
seus familiares e amigos. os marroquinos consideram seu dever 
ajudar as pessoas próximas. Não ser útil o tempo todo pode 
trazer desonra e desgraça para a família. Essa tradição maravi-
lhosa havia evoluído até o ponto em que todos tentam desespe-
radamente convencê-lo a fazer o que acham melhor para você. 
Eu conhecia bem o sistema devido aos anos que passara na Ásia. 
Se eu tivesse alugado um carro da Avis, Budget ou Hertz, os ca-
seiros e sua família nunca teriam se recuperado da vergonha – a 
vergonha de não se envolverem.

CoMo QUASE ToDoS oS oUTroS veículos em Casa-
blanca, o miserável Toyota do açougueiro estava amassado em 
todos os lados e caindo aos pedaços. Eu o detestava, mas, ao 
mesmo tempo, valorizava o véu de autêntica camuflagem que 
ele fornecia. Enquanto estivesse dirigindo, ninguém me toma-
ria por um estrangeiro, ou era, ao menos, o que eu pensava.

No momento em que entrei timidamente no fluxo feroz 
do tráfego, com ânsias de vômito devido ao sangue putrefato, 
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destaquei-me como um pacifista num campo de batalha. o trá-
fego marroquino não é normal. É um combate armado, uma 
guerra de vontades, em que só os mais bravos têm chance de so-
breviver. Todos os motoristas, exceto eu, eram especialistas em 
se desviar. Um carro podia virar subitamente para a esquerda 
ou para a direita sem aviso e ter certeza de que todos os outros 
carros se desviariam.

No primeiro dia, percebi que teria de encontrar alguém que 
pudesse me ajudar a fazer as coisas e a agir como uma ponte entre 
nós e todos os outros. os desvios constantes estavam dando nos 
meus nervos. Liguei para françois e pedi que me aconselhasse 
sobre a melhor maneira de escolher um assistente.

“você precisa mostrar os dentes”, ele disse. “É um mundo 
cão lá fora. Um homem sem dentes é engolido numa só 
bocada.”

“Serei duro”, disse timidamente. “farei perguntas difíceis. 
Mostrarei os dentes.”

“isso não é o bastante”, retorquiu o francês friamente.
“o que mais posso fazer?”
“Peça a cada candidato que traga sua árvore genealógica 

para a entrevista.”
“De que adiantará isso?”
françois estalou a língua diante da minha ignorância. 

“Contrate a pessoa com a árvore genealógica mais antiga. Eles 
terão contatos. Eles serão sobreviventes.”

Agradeci a françois, mas ele não estava ouvindo. 
“Diga-me”, perguntou, “você demitiu as dez primeiras pes-

soas que entraram no seu escritório?”
“Não, não exatamente, françois. Sabe, eu não tenho um 

escritório e as únicas pessoas que trabalham para mim foram 
herdadas. Não posso demiti-las. Não seria gentil.” 

Houve um momento de silêncio.
“Alô. você ainda está aí?”, gaguejei.
“você será engolido vivo”, suspirou françois. 
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