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BoM conSeLHo É MAiS rAro QUe rUBiS

na última terça-feira do mês, o ônibus da madrugada, os 
faróis ainda brilhando, trouxe a srta. rehana até os portões 
do consulado britânico. o ônibus chegou empurrando uma 
nuvem de poeira, velando a beleza dela dos olhos dos estra-
nhos até ela descer. o veículo estava vivamente pintado com 
arabescos multicoloridos, e na frente se lia “AVAnte BeLezA” 
em letras verdes e douradas; na traseira, o adendo “tAtA-
-BAtA” e “o.K. BoA -VidA”. A srta. rehana disse para o moto-
rista que aquele era um belo ônibus, e ele saltou para fora e 
segurou a porta para ela, curvando-se teatralmente enquanto 
ela descia. 

os olhos da srta. rehana eram bastante grandes, pre-
tos e brilhantes para não precisarem da ajuda do antimô-
nio, e quando o especialista em conselho Muhammad Ali 
os viu ele se sentiu voltando a ser jovem outra vez. 
observou-a se aproximar dos portões do consulado à me-
dida que a luz se intensificava, e perguntar ao lala que os 
guardava, vestido com um uniforme cáqui de botões dou-
rados e um turbante cocardo, a que horas seriam abertos. 
o lala, em geral muito rude com as mulheres das terças-
-feiras no consulado, respondeu à srta. rehana com algo 
assim como cortesia. 

— daqui a meia hora — disse com rispidez. — talvez 
duas horas. Quem sabe? os sahibs estão fazendo o desjejum. 
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A poeirenta área entre o ponto de ônibus e o consulado 
já estava cheia com as mulheres das terças-feiras, algumas 
com véu, umas poucas com o rosto descoberto, como a srta. 
rehana. todas pareciam assustadas e se apoiavam com todo 
o peso nos braços de tios ou irmãos, que tentavam dar a im-
pressão de confiantes. Mas a srta. rehana viera sozinha, e 
não parecia de modo algum alarmada. 

Muhammad Ali, que se tinha especializado em aconse-
lhar as mais aparentemente vulneráveis dessas suplicantes 
semanais, viu seus pés levando-o na direção da moça de olhos 
grandes, estranha e independente. 

— dona — ele começou. — Veio pegar o visto para 
Londres, não veio? 

ela estava parada junto à barraca de petiscos na pequena 
maloca no canto do pátio, mastigando com satisfação pakoras 
apimentadas. ela se virou para encará-lo e, muito de perto, 
aqueles olhos fizeram mal ao tubo digestivo dele. 

— Vim, sim. 
— então, por favor, se me permitir, posso lhe dar algum 

conselho? Por pouco dinheiro. 
A srta. rehana sorriu. 
— Bom conselho é mais raro que rubis — ela disse. — 

Mas não, não posso pagar. Sou órfã, não uma de suas mada-
mes ricas. 

— confie em minhas cãs — Muhammad Ali lhe pediu. 
— Meu conselho é bem temperado pela experiência. com 
certeza vai achá-lo útil. 

ela abanou a cabeça. 
— Pois te digo que sou uma pobretona. Aqui há mulhe-

res acompanhadas de homens da família, todos ganhando 
bons salários. Procure-as. Bom conselho deve valer bom di-
nheiro. 

“estou enlouquecendo”, Muhammad Ali pensou, porque 
ouviu sua voz falando para ela por conta própria: 
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— dona, vim até a senhorita trazido pelo destino. Que 
fazer? nosso encontro estava escrito. eu também sou só um 
pobretão, mas para a senhorita meu conselho é grátis. 

ela sorriu outra vez. 
— então devo mesmo ouvir. Quando o destino manda 

um presente, a gente recebe boa sorte. 

ele a conduziu até a baixa escrivaninha de madeira em 
seu cantinho especial da maloca. ela o seguia, sem parar de 
comer as pakoras que estavam num pacotinho de papel de 
jornal. não lhe ofereceu nenhuma. 

Muhammad Ali pôs uma almofada no chão poeirento. 
— Se sente, por favor. 
ela se sentou enquanto ele convidava. ele se sentou cru-

zando as pernas, a escrivaninha os separando, ciente de que 
duas ou três dúzias de olhares masculinos estavam cravados 
nele com inveja, de que todos os outros homens da maloca 
comiam com os olhos a última adorável jovenzinha a ser atraí-
da pelo velho e grisalho impostor. ele respirou fundo, com-
pondo-se. 

— nome, por favor. 
— Senhorita rehana — ela lhe disse. — noiva de 

Mustafá dar, de Bradford, Londres. 
— Bradford, inglaterra — corrigiu-a gentilmente. — 

Londres é só uma cidade, como Multán ou Bahawalpur. A 
inglaterra é um grande país repleto dos peixes mais frios do 
mundo. 

— Sei. obrigada — ela respondeu circunspecta, de mo-
do que ele não sabia ao certo se ela estava fazendo troça dele. 

— Preencheu o formulário? então me deixe ver, por 
favor. 

ela lhe entregou um documento cuidadosamente dobra-
do num envelope pardo. 
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— está certo? — Pela primeira vez transpareceu um to-
que de ansiedade na voz dela. 

ele bateu de leve no tampo da escrivaninha perto de on-
de a mão dela descansava. 

— Acho que sim — ele respondeu. — Um momento que 
vou verificar. 

ela comeu todas as pakoras enquanto ele examinava os 
papéis. 

— tudo bem — ele declarou. — tudo em ordem. 
— obrigada pelo seu conselho — disse, ameaçando se 

levantar. — Vou lá agora esperar no portão. 
— o que é que a senhorita está pensando? — gritou ele 

alto, batendo os dedos contra a testa. — Acha que isso é coisa 
fácil? Simplesmente entrega o formulário e pron to, com um 
enorme sorriso entregam o visto? Senhorita rehana, vou lhe 
dizer, a senhorita está entrando num lugar pior que uma de-
legacia. 

— É mesmo? — A retórica de Ali funcionou. ela era uma 
audiência cativa agora, e ele podia olhá-la mais demorada-
mente por uns momentos. 

respirando mais calmamente, ele investiu no discurso 
preparado. contou-lhe que os sahibs acham que todas as mu-
lheres que vêm às terças-feiras, alegando serem dependentes 
de motoristas de ônibus em Luton ou de contadores diploma-
dos em Manchester, são desonestas, mentirosas e trapaceiras. 

ela protestou: 
— Mas então eu simplesmente vou dizer pra eles que eu, 

pra variar, não sou nada disso! 
A inocência dela fê-lo estremecer de temor por ela. ela 

era um pardal, disse isso para ela, e eles eram homens com 
olhos velados, como gaviões. explicou que eles lhe fariam 
perguntas, perguntas pessoais, perguntas que mesmo o ir-
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mão de uma moça teria muita vergonha de perguntar. eles 
iriam perguntar se ela era virgem, e, se não, quais eram os 
hábitos sexuais do noivo, e que apelidos secretos um tinha 
colocado no outro. 

Muhammad Ali falou com brutalidade, de propósito, pa-
ra atenuar o choque que ela sentiria quando aquilo, ou algo 
parecido com aquilo, acontecesse. os olhos dela permanece-
ram inalterados, mas as mãos começaram a tremer na quina 
da escrivaninha. 

ele prosseguiu: 
— Vão lhe perguntar quantos cômodos há na casa de sua 

família, de que cor são as paredes, e em que dias a senhorita 
põe o lixo fora. Vão lhe perguntar o nome do meio da entea-
da da tia do primo de terceiro grau da mãe de seu homem. e 
tudo isso já foi perguntado para o seu Mustafá dar lá na 
Brad ford dele. e se cometer algum engano, a senhorita está 
perdida. 

— Sim — ela disse, e ele pôde ouvi-la disciplinando a 
voz. — e qual é seu conselho, meu senhor? 

era neste ponto que Muhammad Ali em geral começava 
a sussurrar com urgência, para mencionar que ele conhecia 
um homem, um sujeito de muito bom caráter, que trabalha-
va no consulado, e que por intermédio dele, por uma taxa, os 
documentos necessários poderiam ser entregues, com todos 
os selos requeridos autenticados. Um bom negócio, porque 
as mulheres com frequência lhe pagavam quinhentas rupias 
ou lhe davam um bracelete de ouro em troca dos esforços 
dele, e se iam muito satisfeitas. 

elas vinham de uma distância de centenas de quilôme-
tros — ele normalmente se certificava disso antes de começar 
a lográ-las —, de modo que, mesmo quando descobrissem 
que tinham sido ludibriadas, era improvável que retornas-
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sem. elas iam para Sargodha ou Lalukhet e faziam as malas, 
e sabe-se lá em que ponto se davam conta de que tinham sido 
enganadas, mas, de qualquer maneira, era um ponto tarde 
demais. 

A vida é dura, e um velho tem que viver de seu tino. não 
cabia a Muhammad Ali ter compaixão por aquelas mulheres 
das terças-feiras. 

Mas de novo a voz dele o traiu, e em vez de embarcar no 
habitual discurso ele começou a revelar para rehana o gran-
de segredo dele. 

— Senhorita rehana — a voz dele disse, e ele a ouviu 
espantado —, a senhorita é uma pessoa rara, uma joia, e pela 
senhorita eu faria o que não faria por minha própria filha, 
talvez. estou de posse de um documento que pode eliminar 
de uma só vez todas as suas preocupações. 

— e o que é este documento mágico? — ela perguntou, 
os olhos sorrindo francamente para ele agora. 

A voz dele quase não se ouvia. 
— Senhorita rehana, é um passaporte britânico. total-

men te genuíno e garantido. tem um grande amigo meu que 
vai pôr seu nome e sua foto, e depois, zás!, a inglaterra é toda 
sua! 

Pronto, falou! 
tudo era possível agora, neste dia de sua insanidade. 

Provavelmente lhe ofereceria a coisa de graça, e depois se 
arrependeria por um ano inteiro. 

“estúpido”, ralhou consigo mesmo. “os estúpidos mais 
velhos são enfeitiçados pelas moças mais jovens.” 
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— deixe-me ver se eu o estou entendendo — ela dizia. 
— o senhor está me propondo que cometa um crime... 

— crime não — ele contrapôs. — Facilitação. 
— ...e vá para Bradford, Londres, ilegalmente, e portan-

to justifique a baixa opinião que os sahibs do consulado têm 
de todas nós. Velho babuji, este não é um bom conselho. 

— Bradford, Inglaterra — ele a corrigiu pesarosamente. 
— A senhorita não deveria aceitar meu presente com tal es-
pírito. 

— e agora, o quê? 
— Bibi, sou um sujeito pobre, e ofereci este prêmio por-

que a senhorita é muito bonita. não cuspa na minha gene-
rosidade. Aceite. ou então não aceite, volte para casa, esque-
ça a inglaterra, apenas não entre naquele prédio e perca sua 
dignidade. 

Mas ela já estava de pé, afastando-se dele, caminhando 
na direção dos portões, onde as mulheres começavam a se 
aglomerar e o lala praguejava com elas para que tivessem 
paciência, senão nenhuma delas seria atendida de jeito ne-
nhum. 

— então passe por tola — Muhammad Ali gritou en-
quanto rehana se ia. — ninguém tem nada a ver com isso, 
não é? (Querendo dizer que ele não tinha nada a ver com 
aquilo.) 

ela não se voltou para trás. 
— É a maldição de nosso povo — ele berrou. — Somos 

pobres, somos ignorantes, e nos recusamos completamente a 
aprender. 

— ei, Muhammad Ali — chamou a mulher da barraca 
de areca em frente. — Que azar, ela gosta dos jovens. 

nesse dia, Muhammad Ali nada fez a não ser ficar por 
perto dos portões do consulado. Várias vezes se repreendeu: 
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“Vá-se daqui, velho palerma, a senhorita não deseja falar 
mais com você”. Mas, quando saiu, ela o viu esperando.

— Salama, conselheiro — ela o saudou. 
Parecia calma, e em paz com ele de novo, e ele pensou: 

“Meu deus, meu Alá, ela se saiu bem. os sahibs britânicos 
também se embeberam nos olhos dela e ela conseguiu o visto 
para entrar na inglaterra”. 

ele lhe sorriu esperançoso. ela sorriu de volta toda des-
preocupada. 

— Senhorita rehana Begum — ele disse —, felicitações, 
filha, pelo que é obviamente sua hora de triunfo. 

impulsivamente, ela lhe tocou o braço com a mão. 
— Venha — ela disse. — deixe-me comprar-lhe uma 

pakora para agradecer pelo seu conselho e para me desculpar 
por minha rispidez também. 

Ficaram em meio à poeira da tarde do pátio perto do 
ônibus, que já estava se preparando para partir. cules amar-
ravam no teto colchões enrolados. Um mascate berrava para 
as passageiras, tentando vender histórias de amor e ervas me-
dicinais, ambas as quais curavam infelicidade. A srta. rehana 
e um feliz Muhammad Ali comiam suas pakoras sentados no 
“para-lama da frente”, ou seja, o para-choque. o velho espe-
cialista em conselhos começou a cantarolar suavemente uma 
canção da trilha sonora de um filme. o calor do dia se fora. 

— Foi um compromisso arranjado — a srta. rehana dis-
se de uma vez. — eu tinha nove anos de idade quando meus 
pais o acertaram. Mustafá dar já tinha trinta anos naquela 
época, mas meu pai queria alguém que cuidasse de mim co-
mo ele mesmo tinha cuidado, e Mustafá era um homem co-
nhecido entre os daddyji como um sujeito sensato. então 
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meus pais morreram e Mustafá dar foi para a inglaterra e 
disse que ia mandar me buscar. isso foi há muitos anos. 
tenho a fotografia dele, mas ele é como um estranho para 
mim. Mesmo a voz dele não reconheço ao telefone. 

A confissão pegou Muhammad Ali de surpresa, mas ele 
assentiu com a cabeça com o que ele esperava ser sabedoria. 

— contudo, e afinal de contas — disse —, os pais agem 
em nome do melhor interesse dos filhos. escolheram para a 
senhorita um homem bom e honesto que manteve a palavra 
e mandou buscá-la. e agora a senhorita tem uma vida inteira 
para conhecê-lo, e amá-lo. 

ele agora ficou intrigado com a amargura que contami-
nou o sorriso dela. 

— Mas, meu senhor — ela lhe perguntou —, por que já 
me pôs na mala e me despachou para a inglaterra? 

ele se levantou, chocado. 
— A senhorita parecia feliz, de modo que simplesmente 

entendi que... me desculpe, mas eles a recusaram ou o quê? 
— respondi mal todas as perguntas — ela disse. — 

Sinais distintos eu coloquei nas bochechas erradas, a decora-
ção do banheiro eu refiz completamente, tudo absolutamen-
te às avessas. 

— Mas o que vai fazer? como vai para lá? 
— Agora vou voltar para Lahore e para o meu emprego. 

trabalho numa casa grande, como ayah de três bons meni-
nos. eles ficariam tristes me vendo ir embora. 

— Mas isso é uma tragédia — Muhammad Ali lamen-
tou. — Ah, como eu gostaria que tivesse aceitado minha 
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oferta! Mas agora não é possível, sinto informar. Agora ar-
quivaram seu formulário, podem fazer comparação, mesmo 
o passaporte pode não ser suficiente. está arruinado, tudo 
arruinado, e podia ter sido tão fácil se tivesse aceitado o con-
selho em tempo. 

— não acho — ela lhe disse —, realmente não acho que 
o senhor deva ficar triste. 

o último sorriso dela, que ele observou dali do pátio até 
o ônibus esconder numa nuvem de poeira, era a coisa mais 
feliz que ele jamais viu em sua vida longa, quente, difícil e 
sem afeto. 




