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À memória de meu pai
JEREMY NWABUDIKE EMECHETA

Ferroviário e soldado do 14º exército na Birmânia
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Requisitos para
o residencial





rimeiro foi um estalo, depois um estampido, 
e mais um estalo, um estampido, um esta..., 
Adah se levantou num susto e sentou na ca-
vidade da grande cama de casal, que tinha um 
afundamento gradual, como um vale, que lhe 
conferia um aspecto de U. Em ambos os lados 
de Adah, o colchão subia gentilmente, como se 
dois planaltos a abrigassem num vale oco. Os 

estalos e estampidos soaram novamente, e ela agarrou sua bebê 
de quatro meses do moisés. O moisés repousava sobre um dos 
planaltos.

A bebê sonolenta ficou zangada, seu rostinho retorcido de 
raiva. Adah segurou o embrulho úmido contra o peito e olhou 
para seu companheiro de quarto, o Grande Rato. A essa altura, 
o rato já estava acostumado com o medo de Adah. Ele há muito 
sentira que ela ficava apavorada por causa de seus olhos afiados e 
penetrantes, sua longa boca e seu grande corpo marrom. Ele ficou 
ali, tranquilo, mas vigilante, perguntando-se o que Adah estava 
aprontando agora.

Ela sempre tinha medo demais para gritar. A boca ficava seca 
e ela tinha medo demais até para se mover. O rato se entediou de 
observá-la e começou a pular de uma mesa para outra, aprovei-
tando alegremente sua brincadeira noturna. Os olhos de Adah 
seguiram os movimentos na penumbra da luz de velas, depois ela 
esticou o braço, com cuidado e sem ruídos, até a pequena escri-
vaninha perto da grande cama, pegou um dos livros da biblioteca 
que ela tinha empilhado na mesa, mirou com cuidado no rato 
saltitante e atirou. O rato, dessa vez, se assustou. Ele correu direto 
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para o guarda-roupa quebrado no canto do quarto, o que pertur-
bou um grupo de baratas adormecidas. Uma das baratas apavo-
radas correu para o vale de Adah em busca de proteção maternal.

Ela tinha sido avisada na semana anterior que o Conselho 
logo os acomodaria em outra casa.

Devolveu a bebê ao moisés, mas não ousou dormir de novo. 
Estava feliz com sua vitória contra o rato; pelo menos agora pode-
ria ter um pouco de paz por algumas noites. Outro som de golpe 
veio da rua e abalou seus pensamentos felizes. “Ah, de novo não”, 
ela lamentou sozinha, quase às lágrimas.

Dessa vez era o senhorio. Fazia muito tempo que ele dera o 
aviso-prévio para que Adah saísse do prédio com seus cinco fi-
lhos. Mas, infelizmente para Adah, ela era negra, separada do ma-
rido e com cinco crianças menores de seis anos: poucos senhorios 
cogitariam aceitar alguém como ela em suas casas.

O senhorio atual, um nigeriano como ela própria, ciente das 
dificuldades de Adah, estava tirando o máximo de vantagem da 
situação, é claro. O aluguel que ele cobrava era o dobro do que 
normalmente se pedia nos quartos de casas desse tipo. Agora ele 
queria que ela fosse embora porque ela teve a insolência de pedir 
que ele fizesse alguma coisa quanto aos ratos, às baratas e à sujei-
ra. Como ele não fizera nada, ela fora à prefeitura e, por não ha-
ver nenhum outro lugar onde ela pudesse morar no momento, o 
Conselho interveio. Eles pediram alguns consertos ao senhorio e 
ainda lhe disseram para dar a Adah comprovantes de pagamento.

Dar a Adah comprovantes de pagamento causaria problemas 
para ele, pois, por ser um inquilino do município, ele tinha men-
tido para as autoridades que Adah era sua parente e apenas uma 
hóspede. Ele implorara a Adah para que ela retirasse sua solici-
tação de apartamento do Conselho, mas era tarde demais. En-
quanto isso, havia muitas coisas que ele podia fazer para tornar a 
vida dela insuportável. Ele vociferava contra as crianças ao ouvir 
o menor ruído infantil, e isso acontecia com tal frequência que 
um de seus meninos fugia quando enxergava qualquer homem 
negro, e ela nem pensava em deixar os filhos sozinhos no apar-
tamento por medo do que poderia acontecer. Ela também não 
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podia deixar comida nem bebidas na imunda cozinha comparti-
lhada por medo de contaminação. Toda a comida deles tinha que 
ser mantida debaixo da cama, então não era surpresa alguma que 
o número de ratos tivesse aumentado. O homem estava desespe-
rado e nada o fazia parar. Ele tinha cortado a eletricidade, então 
ela precisava manter uma vela acesa a noite inteira, consciente do 
terrível risco de incêndio com as crianças, mas ainda com mais 
medo dos acidentes que poderiam ocorrer na completa escuri-
dão. Só que agora havia algo novo: ele estava praticando magia.

O pobre homem, em vez de dormir como todo mundo, acor-
dava cedíssimo de manhã, por volta das três ou quatro horas, se 
enrolava em coloridos tecidos africanos — como fazem os mas-
carados praticantes de juju em Lagos — e começava a se mover 
para lá e para cá conforme a melodia de canções lamuriosas em 
tom profundo. Quando Adah viu essa imagem pela primeira vez, 
não acreditou nos próprios olhos. Estava prestes a gritar, mas, ao 
olhar mais de perto e perceber que era apenas o senhorio, tudo 
o que pôde sentir por ele foi pena e desprezo. Adah sentia mais 
medo do rato do que do senhorio do juju.

Naquela manhã, ela simplesmente olhara para ele, sem saber 
o que fazer em seguida; então, contente, decidiu cantar junto as 
músicas que, é claro, ela conhecia desde a infância. Por que não 
sentia medo?, ela se perguntava. Seria porque aqui na Inglaterra 
a cabeça estava sempre cheia de preocupações com as coisas que 
realmente importavam? Mas juju com certeza importava para ela 
em casa, na Nigéria; lá, uma cena dessas no meio da noite pode-
ria até resultar em morte para alguns. Provavelmente, ela pensou, 
era porque lá esse era o costume, a norma, e no que todo mundo 
acreditava. As pessoas não apenas acreditavam em juju, como tais 
crenças tinham sido internalizadas, e ninguém cogitaria pensar 
diferente. Mas aqui, no noroeste de Londres, como ela poderia 
pensar no pequeno homem que era tão familiar para ela durante 
o dia, em seu terno social usado e oleoso, como um curandeiro? 
Ela ouvira boatos e lera nos jornais sobre outros africanos em 
Londres serem “aterrorizados” por juju. Mas sou forte e livre, ela 
pensou, livre, repetiu para si mesma. Na Inglaterra, ela era livre 
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para manter seu emprego, manter as crianças, seguir seus estu-
dos; ela se sentiu segura para ignorar o homem do juju e seus 
truques. Não, as armadilhas do juju não funcionariam na Ingla-
terra, estavam fora de lugar, em terra estrangeira. Ora essa, juju 
na Inglaterra, onde se está cercado por muros de descrença!

Nessa manhã específica, o senhorio ou tinha dormido tarde 
ou estava muito cansado, ou ambos, pois Adah logo ouviu o fur-
gão do leiteiro chacoalhar na rua; deviam ser seis da manhã. A 
senhora Devlin, a irlandesa que vivia no apartamento de cima, 
desceu devagar com suas garrafas vazias tilintando, o leiteiro su-
bia a rua com seu assobio faceiro, e o senhorio estava de pé na 
calçada, justo na altura da janela do térreo de Adah, como uma 
estátua, apreensivo com o tilintar e o assobio. Adah observou pela 
janela, fascinada. O que aconteceria agora?, se perguntou.

A senhora Devlin deu um grito tal que o pobre leiteiro teve 
que se encostar contra o furgão para ter apoio. O senhorio não 
podia empurrar a velha senhora para longe, pois ela bloqueava a 
única porta de entrada para a casa. Ele não sabia sequer como co-
meçar a explicar o que estivera fazendo e encarou todos eles, seus 
olhos com uma aparência ridiculamente branca na sua cara ne-
gra. Adah não queria perder o espetáculo, então, amarrando uma 
lappa sobre sua camisola, saiu. A esposa do senhorio também foi 
para fora, assim como outros nigerianos que moravam na mesma 
rua. Como poderia o senhorio explicar a esse grupo de londrinos 
por que motivo, a essa hora da manhã, ele tinha amarrado um te-
cido vermelho em torno de seu corpo nu e acomodado uma pena 
de avestruz na parte de trás da cabeça, parecendo a eles um índio 
de televisão que bebera demais?

O leiteiro fixou o olhar sobre ele, exigindo em silêncio uma 
explicação. O rosto da senhoria era outro quadro. Ainda estava 
sem maquiagem e ainda tinha os cabelos trançados (como mui-
tas mulheres africanas, ela “trançava” o cabelo antes de ir para a 
cama, em pequenas pregas, para que, quando a trança fosse re-
tirada, o cabelo caísse em belas espirais ao invés de se espetar 
para fora) e, na pressa, ela não lembrara de se cobrir com uma 
peruca. A senhora Devlin, que matinha boas relações e uma boa 
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vizinhança com Adah, parecia suplicante por uma explicação. 
Apenas então o rosto da senhoria se voltou a Adah, pedindo, sem 
palavras, por favor, não diga nada, por favor, não.

Adah começou a olhar para o teto da entrada a fim de evitar a 
visão de outros rostos. Pensou na imagem que eles, os nigerianos, 
deviam passar para os vizinhos. As tranças na cabeça da senhoria 
certamente lembravam a qualquer estrangeiro as ilustrações de 
demônios negros que conheciam da infância, pois suas tranças 
se erguiam retas, como quatro chifres. O senhorio com a pena 
parecia o ajudante do Diabo. Adah também fazia parte do retrato. 
Sua lappa estampada com amarelo e vermelho fornecia um bom 
cenário de fundo.

Esses ilustradores que se explodam! Quem disse a eles que 
o Diabo era negro? Quem disse a eles que os anjos eram sempre 
brancos? Nunca pensaram que poderia haver anjos negros e um 
diabo branco?

O leiteiro foi o primeiro a se recuperar do choque. “Você es-
tava indo para o quarto dela?”, ele perguntou, deliberadamente, 
com um tom de acusação em cada palavra, apontando para o 
quarto de Adah.

Adah não fez nada para ajudar no dilema do senhorio, mas 
já se arrependia de ter saído de casa para começar. Ela não sabia 
por que estava tão ávida por manter o segredo do senhorio. Pa-
triotismo? Afinal, ninguém gosta de ter sua roupa suja lavada em 
público. Acontecesse o que acontecesse, eles eram originalmente 
do mesmo país, da mesma cor, ambos presos na rede emaranhada 
de uma sociedade industrial. Ele queria ganhar dinheiro com sua 
casa para pagar pelos próprios estudos, Adah queria o benefício 
justo pelo aluguel que pagava. No país deles, a situação sequer 
teria ocorrido. O povo igbo raramente se separava de seus mari-
dos após o nascimento de cinco crianças. Mas, na Inglaterra, tudo 
podia ser tentando, e até feito. Era um país livre.

A senhoria começou a dar uma bronca no seu marido em io-
rubá. Os outros nigerianos concordavam com ela. Por que ele de-
veria tomar para si a tarefa de assustar uma mulher solitária? Ele 
não temia a Deus? Toda a raça dos homens era de bestas. Ela sem-
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pre dissera isso; na verdade, sua mãe lhe dissera em casa quando 
ela era pequena. O senhorio fizera papel de bobo. Só Deus sabia o 
que os brancos iam fazer.

Para Adah, a senhoria não disse nada, mas seu discurso fran-
co significava um pedido de desculpas. Era muito engraçado, na 
verdade, porque todo mundo sabia que tudo que o senhorio fize-
ra tinha sido planejado pelos dois.

Quando a senhoria começou seu discurso no idioma ioru-
bá, que Adah entendia perfeitamente, os brancos começaram a se 
afastar. O leiteiro disse alguns palavrões, assim como a senhora 
Devlin e seus dois filhos, que agora já tinham se unido à festa. A 
senhora Devlin iria à “prefeitura, na segunda-feira”.


