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1. eu Sou Meu Ca dÁ ver

Ago rA, sou meu ca dá ver, um mor to no fun do de um po ço. 
Faz tem po que dei o úl ti mo sus pi ro, faz tem po que meu co ra ção 
pa rou de ba ter mas, sal vo o ca na lha que me ma tou, nin guém 
sa be o que acon te ceu co mi go. es se crá pu la des pre zí vel, pa ra 
cer ti fi car-se de que ti nha mes mo da do ca bo de mim, ob ser vou 
mi nha res pi ra ção, es prei tou mi nhas der ra dei ras pal pi ta ções, 
de pois deu-me um chu te nas cos te las, ar ras tou-me até um po-
ço, pas sou-me por ci ma da mu re ta e pre ci pi tou-me fos so abai-
xo. Mi nha ca be ça, já ra cha da a pe dra, es fa ce lou-se na que da; 
meu ros to, mi nha tes ta, mi nhas fa ces se es tra ça lha ram; moe-
ram-se meus os sos, mi nha bo ca en cheu-se de san gue.

há qua tro dias não vol to pa ra ca sa. Mi nha mu lher e meus 
fi lhos es tão me pro cu ran do. Mi nha fi lhi nha, já sem for ças pa ra 
cho rar, de ve es tar olhan do o tem po to do pa ra o por tão do quin-
tal. Sim, eu sei que es tão to dos à ja ne la, an sian do por mi nha 
vol ta.

Mas se rá que me es pe ram mes mo? não pos so sa ber. vai ver 
já se acos tu ma ram com a mi nha au sên cia. Que hor ror! por que, 
uma vez do ou tro la do, te mos a sen sa ção de que a vi da que dei-
xa mos pa ra trás con ti nua a pas sar co mo sem pre pas sou, des de 
sem pre. an tes que eu nas ces se, es ten diam-se atrás de mim tem-
pos in fi ni tos. de pois da mi nha mor te, o tem po se de sen ro la rá 
no va men te, sem fim e sem li mi tes! nun ca ha via pen sa do nes sas 
coi sas an tes: eu ti nha vi vi do lu mi no sa men te, en tre duas eter ni-
da des de es cu ridão.

eu era fe liz, ago ra sei que fui fe liz. no ate liê de pin tu ra do 
nos so Sul tão, eu é que fa zia as mais be las ilu mi nu ras, di ria até 
que não ha via ilu mi na dor cu jo ta len to se com pa ras se ao meu. 
Quan to às obras que exe cu ta va fo ra do ate liê, ren diam-me por 
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mês no ve cen tas moe das de pra ta, o que, na tu ral men te, só tor na 
a mi nha mor te ain da mais in su por tá vel.

eu fa zia mi nia tu ras e ilu mi nu ras pa ra os li vros. Ilu mi na va 
as bei ra das das pá gi nas co lo rin do suas mar gens com fi de lís si-
mos de se nhos de fo lhas, ra mos, ro sei ras, flo res e pás sa ros. pin-
ta va nu vens com as bor das re vol tas à chi ne sa, ra ma gens com-
pli ca das, ma ta gais fur ta-cor on de se es con dem ga ze las, ga le ras, 
sul tões, bos ques e pa lá cios, ca va los, ca ça do res... na mi nha ju-
ven tu de, às ve zes pin ta va o in te rior de um pra to, o ver so de um 
es pe lho, a con ca vi da de de uma co lher, o te to de uma man são ou 
de um pa vi lhão à bei ra do Bós fo ro, a tam pa de um baú... no 
en tan to, nes tes úl ti mos anos só vi nha tra ba lhan do em pá gi nas 
de ma nus cri tos, por que o Sul tão pa ga mui to bem os li vros de 
mi nia tu ras. não vou di zer que, ago ra, is so não tem im por tân-
cia pa ra mim. vo cê sa be que o di nhei ro sig ni fi ca mui to, mes mo 
quan do já se es tá mor to.

an te es te pro dí gio — vo cês ou vi rem mi nha voz, ape sar do 
es ta do em que me acho —, na cer ta vão pen sar: “Quem vai se 
in te res sar em sa ber quan to vo cê ga nha va quan do es ta va vi vo? 
Con te-nos, is so sim, o que es tá ven do ago ra. exis te vi da de pois 
da mor te? on de es tá a sua al ma? Co mo são o In fer no e o pa-
raí so? e a mor te, co mo é? dói?”. vo cês têm ra zão. Sei que os 
vi vos têm mui ta cu rio si da de de sa ber co mo é a vi da de pois da 
mor te. Tal vez vo cês já te nham ou vi do a his tó ria de um ho mem 
que, mo vi do por es sa sim ples cu rio si da de, pas sea va pe los cam-
pos de ba ta lha, no meio do san gue e dos ca dá ve res, com a cer-
te za de que en con tra ria, en tre to dos aque les guer rei ros ago ni-
zan do em suas pu ru lên cias, um que mor res se, res sus ci tas se e 
pu des se en tão lhe re ve lar os ar ca nos do ou tro mun do. Mas um 
sol da do de Ta mer lão, to man do aque le bis bi lho tei ro por um ini-
mi go, abriu-o ao meio, con ta-se, com um só gol pe da sua ci mi-
tar ra, le van do-o a con cluir que no além so mos cor ta dos em 
dois.

ora, não é na da dis so. eu di ria até que as al mas separadas 
em vi da vol tam a se jun tar aqui no além. Mas, ao con trá rio das 
afir ma ções dos ím pios e in cré du los, dos li ber ti nos e de mais 
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com pa dres do dia bo, exis te sim um ou tro mun do, alá é gran de. 
a pro va dis so é que es tou fa lan do com vo cês da qui. es tou mor-
to, no en tan to, co mo es tão ven do, não pa rei de exis tir. por ou tro 
la do, sou for ça do a ad mi tir que não en con trei o que se fa la no 
Co rão: nem pa raí so em que os rios ba nham pa vi lhões de ou ro 
e de pra ta, nem ga lhos gi gan tes cos car re ga dos de fru tas ma du-
ras, nem lin das vir gens de bai xo das ár vo res. aliás, ain da me 
lem bro mui tís si mo bem quan tas ve zes, e com que pra zer, eu 
mes mo re pre sen tei es sas bel da des do pa raí so, de olhos imen sos, 
a que se re fe re a su ra ta do Even to Ine vi tá vel. Quan to aos qua tro 
rios, de lei te, de vi nho, de água do ce e de mel, que des cre vem 
cheios de en tu sias mo os vi sio ná rios co mo Ibn ara bi — mas não 
o ve ne rá vel Co rão —, é cla ro que não os en con trei. de vo lhes 
di zer no en tan to que tu do is so es tá li ga do à mi nha si tua ção par-
ti cu lar, pois não te nho a me nor in ten ção de aba lar a cren ça dos 
que vi vem cul ti van do le gi ti ma men te es sas es pe ran ças e es sas 
be las ima gens do ou tro Mun do. Mas qual quer cren te, por pou-
co ver sa do que se ja nes sa ques tão da vi da após a mor te, ad mi ti-
rá que é di fí cil, nes ses tor men tos sem tré gua que são ho je o meu 
qui nhão, en tre ver os rios do pa raí so.

em pou cas pa la vras, eu, que sou co nhe ci do no meio dos 
pin to res e en tre os mes tres mi nia tu ris tas pe lo no me de ele gan-
te efên di, es tou mor to mas ain da não fui en ter ra do. é por is so 
tam bém que mi nha al ma ain da não aban do nou to tal men te meu 
cor po. pa ra po der che gar ao pa raí so, ao In fer no ou a qual quer 
ou tro lu gar que mi nha sor te me re ser ve, ela tem que sair do 
meu cor po ab je to. es sa mi nha si tua ção ex cep cio nal, em bo ra 
meu ca so não se ja, na tu ral men te, o pri mei ro, vem ex pon do a 
mi nha par te imor tal a ter rí veis afli ções. Se é ver da de que não 
sin to meu crâ nio es fa ce la do, nem a len ta de compo si ção do meu 
cor po di la ce ra do nes ta água gla cial, per ce bo em com pen sação o 
pro fun do tor men to da mi nha al ma lu tan do pa ra dei xá-lo. é co-
mo se o mun do in tei ro se con traís se den tro de mim, com pri mi-
do co mo por uma morsa.

Só pos so com pa rar es sa sen sa ção de com pres são com a sen-
sa ção de alí vio que sur preen den te men te ex pe ri men tei no ins-
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tan te pre ci so da mi nha mor te. Quan do mi nha têm po ra fen -
deu -se ao gol pe ines pe ra do da pe dra, se bem que eu te nha 
ime  dia ta men te com preen di do que aque le ca na lha que ria me 
ma tar, não pu de acre di tar que ele con se gui ria. Con ser vei to das 
as mi nhas es pe ran ças, um tra ço de ca rá ter que mi nha vi da tão 
pá li da, en tre o ate liê e a mi nha ca sa, não me ha via em ab so lu to 
per mi ti do no tar. Ten tei pois me agar rar à vi da com unhas e pu-
nhos, com meus den tes que o mor diam sem sol tar... Mas não 
que ro abor re cê-los mais com o hor rí vel re la to de to das es sas 
atro ci da des.

Quan do en ten di, com tris te za, que ia mor rer, uma in crí vel 
sen sa ção de alí vio me in va diu, co mo eu dis se, e foi com es sa 
sen sa ção que vi vi o ins tan te da tra ves sia: mi nha che ga da des te 
la do se deu sua ve men te, fá cil co mo o so nho de um ho mem que 
so nha es tar dor min do. a úl ti ma coi sa que vi fo ram os cal ça dos 
cheios de la ma e de ne ve da que le ca na lha, meu as sas si no. Fe chei 
os olhos co mo pa ra dor mir e pas sei, sua ve men te, pa ra o ou tro 
la do.

não é dos meus den tes que me quei xo ago ra, es pa lha dos 
co mo grãos-de-bi co gre lha dos na mi nha bo ca san gui no len ta, 
nem do meu ros to, tão es fa ce la do que se tor nou ir re co nhe cí vel, 
nem mes mo de es tar aban do na do aqui, no fun do de um po ço, 
mas de sa ber que ain da me creem vi vo. Que as pes soas que me 
amam pen sem em mim o tem po to do, ima gi nan do que es tou 
me dis train do de al gu ma ma nei ra idio ta num bair ro mal-afa-
ma do de Is tam bul, ou que eu es te ja até, nes te ins tan te, cor ren do 
atrás de uma mu lher que não é a mi nha, aí es tá o que de fa to me 
dói e im pe de que mi nha al ma en con tre re pou so. Che ga! To ma-
ra que en con trem lo go o meu ca dá ver, que re ci tem a pre ce e me 
deem en fim um fu ne ral e um en ter ro! e, prin ci pal men te, que 
en con trem meu as sas si no! en quan to es se ca na lha não for des-
co ber to, que ro que to dos sai bam, mes mo que me me tam no 
mais sun tuo so dos mau so léus, eu vou me vi rar e re vi rar na tum-
ba sem en con trar paz e não ces sa rei de in fes tar vo cês to dos com 
a pe ço nha da im pie da de. en con trem es se fi lho da pu ta, que eu 
lhes con to com to dos os de ta lhes o que eu vir lá, no ou tro 
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Mun do. Mas, quan do o des co bri rem, de ve rão tor tu rá-lo, que-
brar-lhe oi to ou dez os sos num tor ni que te, de pre fe rên cia as 
cos te las, fa zen do-as es ta lar len ta men te uma de pois da ou tra; 
de pois ar ran quem-lhe os ca be los ensebados, no jen tos, um a um, 
até ele gri tar bem al to, en quan to os car ras cos lhe es fo lam a pe-
le do crâ nio, com aque las gran des agu lhas fei tas pa ra es se fim.

Quem é es se as sas si no que me ins pi ra tan ta rai va? por que 
ele me ma tou as sim, de uma for ma tão ines pe ra da? ponham o 
cérebro para funcionar! vo cês não di zem que o mun do es tá 
cheio de cri mi no sos vis e ras tei ros? Que po de ter si do es te, que 
po de ter si do aque le? nes se ca so, dei xem-me avi sá-los des de já: 
por trás da mi nha mor te se es con de um re pug nan te com plô 
con tra nos sa vi são de mun do, nos sos cos tu mes, nos sa re li gião. 
abram os olhos e tra tem de des co brir por que os ini mi gos do 
is lã e da vi da co mo nós a vi ve mos, na qual acre di ta mos, de ram 
ca bo de mim e por que po de riam per fei ta men te ma tar vo cês 
tam bém, um dia. Ca da uma das gran des pre di ções do gran de 
pre ga dor de er zu rum, nus ret hod ja, de quem eu be bia ca da 
pa la vra com lá gri mas nos olhos, se rea li za com exa ti dão. dei-
xem-me lhes di zer tam bém que, se re sol ves sem con tar num li-
vro o que acon te ce co nos co, nem mes mo o mais ta len to so dos 
ilu mi na do res se ria  ca paz de ilus trá-lo. Tal co mo o ve ne rá vel 
Co rão — não in ter pre tem mal mi nhas pa la vras! —, a for ça sur-
preen den te des se li vro vi ria de nun ca po der ser pos to em ima-
gens. aliás, du vi do que vo cês te nham com preen di do es se fa to 
ple na men te.

Sai bam que, na épo ca em que eu era apren diz, em bo ra ti-
ves se me do das rea li da des ocul tas e das vo zes vin das do além, 
não lhes da va a me nor bo la, na ver da de até ria de las. e não é que 
fui aca bar no fun do des te de plo rá vel po ço! a mes ma sor te po-
de ria mui to bem ca ber a vo cês: olho vi vo! Quan to a mim, não 
te nho na da mais a fa zer, se não es pe rar que, se eu co me çar a 
apo dre cer, quem sa be me en con trem por cau sa do mau chei ro... 
en quan to is so, ima gi no as tor tu ras que al gu ma pes soa ca ri do sa 
ha ve rá por bem in fli gir ao meu ig nó bil as sas si no, quan do o en-
con tra rem.
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2. Meu no Me é ne Gro

Após umA Au sên ciA de do ze Anos, vol tei co mo um so-
nâm bu lo a Is tam bul, ci da de on de nas ci e cres ci. di zem que a 
ter ra cha ma os que vão mor rer, mas no meu ca so era a mor te 
que me cha ma va. ao vol tar pa ra lá, no co me ço pen sei que só 
en con tra ria a mor te, mas de pois tam bém en con trei o amor. no 
en tan to, es se amor, na épo ca em que eu vol ta va a Is tam bul, era 
tão dis tan te e im pre ci so quan to mi nhas lem bran ças da ci da de. 
do ze anos an tes, foi nes sa ci da de que me apai xo nei per di da-
men te por mi nha pri ma, que ain da era uma me ni na.

So men te qua tro anos de pois de par tir pe la pri mei ra vez de 
Is tam bul, ao via jar pe las in ter mi ná veis es te pes do Irã, por suas 
mon ta nhas co ber tas de ne ve e seus tris tes vi la re jos, le van do car-
tas ou ar re ca dan do im pos tos, é que eu me dei con ta de que ha-
via, in sen si vel men te, es que ci do o ros to da que la me ni na que eu 
ama ra. de iní cio, es sa cons ta ta ção me in quie tou, e eu fa zia 
gran des es for ços pa ra me lem brar de le, até fi nal men te com-
preen der que o ho mem, qual quer que se ja o seu amor, sem pre 
aca ba es que cen do um ros to que fi ca mui to tem po sem ver. ao 
fim dos seis anos que pas sei via jan do co mo se cre tá rio a ser vi ço 
de di ver sos pa xás, eu já sa bia que o ros to man ti do em vi da por 
mi nha ima gi na ção não era mais o da que la que eu ama ra. Mais 
tar de, lá pe lo meu oi ta vo ano de exí lio, já ha via es que ci do o ros-
to de que eu me lem bra va no sex to ano e vi sua li za va uma fi sio-
no mia bem di fe ren te da que la. as sim, ao vol tar pa ra a mi nha 
ci da de do ze anos de pois, aos trinta e seis anos de vi da, eu ti nha 
a pe no sa cons ciên cia de ter es que ci do com ple ta men te o ros to da 
mi nha ama da ha via mui to tem po.

Mui tos dos meus ami gos, pa ren tes ou vi zi nhos de bair ro 
ti nham mor ri do du ran te es ses do ze anos. Fui ao ce mi té rio que 
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so bran ceia o Chi fre de ou ro, on de re zei por mi nha mãe e 
meus tios, fa le ci dos na mi nha au sên cia. Sen ti um chei ro de 
ter ra úmi da. al guém ha via que bra do um va so de flo res per to 
do tú mu lo da mi nha mãe e, não sei por que, ao ver os pe da ços 
par ti dos, de sa tei a cho rar. Se ria pe los mor tos que eu cho ra va 
ou por que, após tan tos anos, eu ain da es ta va es tra nha men te no 
iní cio da via gem da vi da? ou se ria por que, ao con trá rio, eu 
sen tia que che ga va ao fim da via gem? uma ne ve, mui to tê nue 
ain da, ti nha co me ça do a cair. eu já ia em bo ra, já ia mer gu lhar 
en tre os flo cos que o céu cus pia aqui e ali, já ia me per der na 
es tra da in dis cer ní vel da mi nha exis tên cia, quan do per ce bi, 
num lu gar abri ga do do ce mi té rio, um ca chor ro ne gro, que me 
fi ta va.

Mi nhas lá gri mas pa ra ram de cor rer, as soei-me e saí do ce-
mi té rio olhan do pa ra aque le ca chor ro ne gro, que ba lan ça va o 
ra bo em si nal de ami za de. Mais tar de, es ta be le ci-me no nos so 
bair ro, alu gan do uma das ca sas em que um dos meus pa ren tes 
por par te de pai ti nha mo ra do tem pos atrás. a mu lher do pro-
prie tá rio des co briu uma se me lhan ça en tre mim e seu fi lho, 
mor to na guer ra con tra os sa fá vi das*. ela acei tou ar ru mar a 
ca sa e co zi nhar pa ra mim.

Saí às ruas, não co mo se eu ti ves se aca ba do de vol tar pa ra 
Is tam bul, mas de me ins ta lar pro vi so ria men te nu ma ci da de 
ára be do fim do mun do, e co mo se vi si tas se um lu gar no vo e 
cheio de sur pre sas. Ca mi nhei um bom tem po, até me far tar. 
as ruas te riam en co lhi do ou era só im pres são? aqui e ali, nas 
rue las que se es guei ra vam en tre as ca sas fa ce a fa ce, eu me via 
for ça do a co lar-me às pa re des e às por tas, a fim de evi tar ca va-
los, car ro ças e car rua gens. os ri cos eram mais nu me ro sos ou 
era só im pres são tam bém? vi uma car rua gem lu xuo sa, co mo 
não se en con tra igual na ará bia ou na pér sia: pu xa da por ca-
va los mag ní fi cos, mais pa re cia uma for ta le za atre la da. Tam-

* as palavras destacadas em itálico estão definidas no Glossário, na página 
571.
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bém vi, per to da Co lu na Quei ma da, aper ta dos uns con tra os 
ou tros en tre os odo res agres si vos do Mer ca do de aves, men di-
gos es far ra pa dos e obs ce nos. um de les, ce go, olha va sor rin do 
a ne ve cair.

Se ti ves sem me di to que Is tam bul ti nha fi ca do mais po bre, 
mais es trei ta e mais fe liz, eu não te ria acre di ta do, cla ro, mas era 
is so o que meu co ra ção me di zia. em bo ra a ca sa da mi nha ama-
da con ti nuas se si tua da on de sem pre es te ve, es con di da no meio 
das tí lias e dos cas ta nhei ros, eram ou tras as pes soas que mo ra-
vam lá, co mo fi quei sa ben do ao per gun tar à por ta. des co bri que 
mi nha tia ma ter na, mãe da mi nha ama da, mor re ra e que o ma-
ri do de la, meu Tio, e sua fi lha ti nham se mu da do. Foi as sim que 
vim a sa ber que o pai e a fi lha fo ram ví ti mas de cer tos in for tú-
nios, se gun do me in for ma ram os es tra nhos à por ta, que não 
per ce bem, nes se gê ne ro de si tua ção, co mo mal tra tam cruel-
men te nos so co ra ção e nos sos so nhos. não vou con tar tu do is so 
ago ra pa ra vo cês, mas per mi tam-me di zer que se viam, nos ga-
lhos das tí lias do jar dim, flo cos de ge lo do ta ma nho do meu 
de do min di nho e que re ver aque le jar dim, tris te e de so la do na 
ne ve, que eu me lem bra va ver de jan te sob o sol quen te dos dias 
de ve rão, dei xou-me com o co ra ção par ti do.

eu sa bia, en tre tan to, uma par te do que lhes ha via acon te ci-
do, gra ças a uma car ta que meu Tio ha via en via do a Ta briz. era 
nes sa car ta que ele me cha ma va a Is tam bul, di zen do que ne ces-
si ta va da mi nha aju da pa ra pre pa rar um mis te rio so li vro, en co-
men da do pe lo Sul tão. ele ou vi ra di zer que, em Ta briz, eu ha via 
me de di ca do por al gum tem po a pre pa rar li vros pa ra pa xás 
oto ma nos, go ver na do res de pro vín cia e dig ni tá rios da cor te. na 
ver da de, em Ta briz, eu re ce bia en co men das de in ter me diá rios e, 
co bran do adian ta do, en con tra va os pin to res e os ca lí gra fos que, 
em bo ra de so la dos com a guer ra e os exér ci tos oto ma nos, ain da 
não ti nham par ti do pa ra kaz vin e as ou tras ci da des da pér sia, e 
da va a to dos es ses gran des ar tis tas, que ge miam na mi sé ria e se 
acha vam es que ci dos pe lo pú bli co, as pá gi nas a co piar, ilus trar e 
en ca der nar, an tes de man dar a obra pa ra Is tam bul. Sem dú vi da, 
eu nun ca te ria po di do me de di car a es se tra ba lho não fos se o 
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amor à pin tu ra e aos be los ma nus cri tos que meu Tio me trans-
mi ti ra du ran te a mi nha ju ven tu de.

o bar bei ro do fim da rua em que meu Tio mo ra va, na par-
te on de fi ca o mer ca do, con ti nua va na mes ma lo ja, no meio dos 
mes mos es pe lhos, na va lhas, jar ros e pin céis. es ti ve mos fa ce a 
fa ce, mas não sa be ria di zer se ele me re co nhe ceu. re vi com 
emo ção a ba cia cheia d’água quen te pa ra la var os ca be los, que 
ba lan ça va na pon ta de uma cor ren te, com o mes mo mo vi men to 
pen du lar de ou tro ra.

al guns dos quar tei rões e das ruas em que eu pas sea va na 
mi nha ju ven tu de ti nham de sa pa re ci do, com os in cên dios, em 
cin zas e fu ma ça, dei xan do em seu lu gar ter re nos bal dios cal ci na-
dos on de os ca chor ros va dios se con gre gam e uns lou cos er ra dios 
me tem me do nas crian ças; ou tros bair ros co bri ram-se de opu-
len tas man sões, que não dei xam de cau sar um es tra nho efei to 
so bre as pes soas vin das de lon ge, co mo eu. as ja ne las de al gu mas 
de las são de cris tal de ve ne za. vi vá rias as sim na mi nha rua, des-
sas ri cas mo ra dias de dois an da res cons truí das du ran te a mi nha 
au sên cia, com suas al tas mu ra lhas e suas cla ra boias.

Co mo em mui tas ou tras ci da des, o di nhei ro em Is tam bul 
per deu qua se to do o va lor. na épo ca em que par ti pa ra o les te, 
com uma moe da de pra ta ob ti nha-se um enor me pão de cem 
drac mas re cém-saí do do for no; ho je, pe lo mes mo pre ço, dão a 
me ta de, com um gos to sa lo bro que na da tem a ver com a lem-
bran ça do pão fres co da nos sa in fân cia. Se mi nha fa le ci da mãe 
vis se que se com pra a dú zia de ovos com três moe das de pra ta, 
ela di ria: “va mos em bo ra des te lu gar an tes que as ga li nhas, es-
tra ga das com tan tos mi mos, nos ca guem na ca be ça em vez de 
ca ga rem no chão”, mas sei que a ca res tia é igual em to da par te. 
dis se ram que os na vios mer can tes vin dos de Flan dres ou de 
ve ne za es ta vam cheios des sas moe das, fal si fi ca das. en quan to, 
an ti ga men te, pa ra cu nhar qui nhen tas moe das fun diam-se cem 
drac mas de pra ta, ago ra, com es sa in ter mi ná vel guer ra con tra a 
pér sia, cu nham-se oi to cen tas. e quan do os ja ní za ros vi ram que 
as moe das com que são pa gos, se al guém as dei xa cair no Chi fre 
de ou ro, bóiam co mo os grãos de fei jão de sem bar ca dos no cais 
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dos hor te lãos, amo ti na ram-se e si tia ram o pa lá cio do nos so 
Sul tão, co mo se ele fos se uma for ta le za ini mi ga.

em meio a es sa era de de pra va ção, ca res tia, cri mes e ban di-
tis mo, um cer to nus ret ali, en car re ga do da pre ga ção na mes-
qui ta de Ba ja zet e que se apre sen ta co mo des cen den te do nos so 
Glo rio so pro fe ta, con se guiu fa zer re no me. es se pre ga dor, ori-
gi ná rio de er zu rum, ao que se diz, ex pli ca to das as ca la mi da des 
que vêm se aba ten do so bre Is tam bul nos úl ti mos dez anos — o 
in cên dio da por ta dos Jar dins e do bair ro dos Cal dei rei ros, a 
pes te que le va dez mil ha bi tan tes a ca da pas sa gem sua, a guer ra 
sem saí da con tra a pér sia, com to dos os seus mor tos, e, a oes te, 
as pe que nas for ta le zas oto ma nas caí das nas mãos dos cris tãos 
re be la dos — pe los re pe ti dos des vios em re la ção ao ca mi nho do 
pro fe ta, o des res pei to aos man da men tos do venerável Co rão, a 
to le rân cia pa ra com os cris tãos, o vi nho em ven da li vre e a mú-
si ca nos con ven tos de der vi xes.

o ven de dor de pe pi nos em conserva que me da va es sas in-
for ma ções fa la va com o ca lor des se pre ga dor de er zu rum; e, 
di zia ele, além de to da aque la moe da fal sa que inun da va o ba zar 
— os no vos du ca dos, os flo rins com o em ble ma do leão, aque las 
moe das cu jo teor de pra ta caía dia a dia —, to dos aque les cir cas-
sia nos, aba zas, min gre lia nos, bós nios, geor gia nos e ar mê nios 
que en tu piam nos sas ruas ar ras ta vam o po vo pa ra o des pe nha-
dei ro abrup to e de fi ni ti vo do ví cio. ele tam bém ga ran tia, aliás, 
que os ca ba rés es ta vam cheios de de pra va dos e de re bel des, que 
pas sa vam to das as suas noi tes a de bla te rar. es ses in di ví duos de 
ca rá ter du vi do so e ca be ça ras pa da, fu ma do res de ópio meio lou-
cos, der vi xes er ran tes co mo não exis tem mais — e no te que eles 
cha mam tu do is so de ca mi nho de alá, em seus con ven tos —, 
dan ça vam até o raiar do dia ao som da mú si ca, fu ra vam com 
agu lhas o cor po in tei ro e, de pois de se en tre ga rem as sim a to da 
sor te de des va rios, aca ba vam for ni can do, en tre eles e com uns 
ga ro tos.

Foi en tão que ou vi os sua ves acor des de um alaú de, e não sei 
se os se gui por que rer ou vir mais da que la mú si ca ou se ela me 
ofe re ceu o pre tex to es pe ra do pa ra in ter rom per a conversa com 
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aque le ve ne no so ven de dor de pe pi nos, cu jas con si de ra ções eu 
não po dia mais su por tar, por se cho ca rem fron tal men te com 
mi nhas lem bran ças e meus de se jos; cons ta to em to do ca so que, 
quan do a gen te ama uma ci da de e pas seia bas tan te por ela, não 
é ape nas a ra zão mas tam bém o cor po que, anos de pois, num 
aces so de me lan co lia, re co nhe ce as ruas por si mes mo: as per nas 
nos le vam por si pró prias pa ra o al to da nos sa co li na pre fe ri da, 
em meio à ne ve que cai.

Foi as sim que, afas tan do-me do Mer ca do dos Fer rei ros, ao 
la do da mes qui ta de Su ley man, dei co mi go con tem plan do os 
flo cos de ne ve que caíam no Chi fre de ou ro. a ne ve já ti nha 
co me ça do a se acu mu lar nos te lha dos vol ta dos pa ra o nor te e na 
par te das cú pu las ex pos ta ao ven to do les te. as ve las de um na-
vio que re tor na va ao por to pa re ciam me sau dar ao se rem re co-
lhi das. elas ti nham a mes ma cor de chum bo e bru ma da su per-
fí cie da água. os ci pres tes e os plá ta nos, a vis ta dos te lha dos, a 
tris te za da noi te que cai, as vo zes que se ele vam dos bair ros lá 
em bai xo, os gri tos dos ven de do res am bu lan tes ou das crian ças 
brin can do no pá tio da mes qui ta, tu do is so se mis tu rou na mi-
nha ca be ça e anun ciou en fa ti ca men te que eu não po de ria mais 
vi ver em ou tro lu gar. por um mo men to acre di tei que o ros to da 
mi nha ama da, de que eu me es que ce ra ha via anos, ia apa re cer 
de re pen te dian te de mim.

des ci a la dei ra e mis tu rei-me à mul ti dão. de pois do cha ma-
do pa ra a pre ce da noi te, far tei-me, nu ma can ti na de ser ta, de 
fí ga do gre lha do. ou via com aten ção as pa la vras do do no, que 
me ali men ta va co mo te ria ali men ta do seu ga to, acom pa nhan do 
amo ro sa men te com os olhos os pe da ços que eu de vo ra va. por 
sua su ges tão e gra ças às suas in di ca ções — por que as ruas es ta-
vam ago ra to tal men te às es cu ras —, pe guei um dos es trei tos 
ca mi nhos trans ver sais, atrás do Mer ca do de es cra vos, e con se-
gui en con trar o tal ca ba ré.

es ta va cheio de gen te lá den tro e fa zia um ca lo rão. um con-
ta dor de his tó rias, des ses co mo eu vi ra tan tos em Ta briz e nas 
ci da des do Irã e que eram co nhe ci dos co mo sa ti ris tas, em vez de 
pa ne gi ris tas, ha via se ins ta la do ao fun do, do la do da la rei ra, 



20

num es tra do não mui to al to. ele ti nha pre ga do na pa re de o de-
se nho de um ca chor ro, es bo ça do apres sa da men te nu ma fo lha 
or di ná ria, mas com uma ar te con su ma da. de quan do em quan-
do apon ta va pa ra o ca chor ro e con ta va a his tó ria de le, em pres-
tan do sua voz ao ani mal.




