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Uma fá bu la so bre a fá bu la 
(con to ára be)

En con trei esta his tó ria num li vro do Mal ba Ta han, cha ma do Mi nha 
vida que ri da. Para quem não sabe, Mal ba Ta han (1895-1974) é um dos 

nos sos mai o res con ta do res de his tó ri as. Ele es cre veu mais de cem li vros so -

bre as sun tos di ver sos, mu i tos de len das e con tos ori en tais. Sua pró pria vida 

até hoje está en vol vi da pelo mis té rio que po voa as nar ra ti vas tra di ci o nais. 

Para co me çar, seu nome ver da dei ro era Jú lio Cé sar de Mel lo e Sou za, e ele 

era bra si lei ro. Mal ba Ta han foi um per so na gem ára be in ven ta do por ele, 

com lo cal de nas ci men to, his tó ria pes so al e tudo. É esse per so na gem que as -

si na qua se to dos os seus li vros, e mu i ta gen te ain da pen sa que ele exis tiu de 

ver da de. Seu li vro mais co nhe ci do e tra du zi do em mu i tos ou tros paí ses é O 
ho mem que cal cu la va, fan tás ti ca con tri bu i ção à edu ca ção bra si lei ra, em -

bo ra tan tos pro fes so res ain da não te nham per ce bi do sua ver da dei ra im por-

tân cia. Mel lo e Sou za era pro fes sor de ma te má ti ca, e nes se li vro fala dos 

prin ci pais co nhe ci men tos ma te má ti cos por meio de his tó ri as fa bu lo sas. Já 

na dé ca da de 1930 ele con se guiu unir arte e ci ên cia num li vro para es tu-

dan tes, coi sa que ain da hoje em dia é mu i to di fí cil de se fa zer.

Esse fas cí nio que o pro fes sor Mel lo e Sou za ti nha pe los ára bes e pe la 

cul tu ra ori en tal está im preg na do nos seus tex tos, e às ve zes não sa be mos 

quais his tó ri as ele in ven tou e quais ape nas re es cre veu a par tir de suas pes-

qui sas. A que apre sen to nes te li vro ele leu em al gum lu gar, já que abai xo 

do tí tu lo está es cri to “len da ori en tal”, en tre pa rên te ses. Ali ás, co nhe ço uma 

ver são ju dai ca mu i to pa re ci da. Des de que des co bri esse con to, toda vez que 

o nar ro al guém me pede uma có pia, e as sim ele foi dis tri bu í do para mu i ta 

gen te, até fo ra do Bra sil. Um pro fes sor es pa nhol o tem nar ra do na aber tu-

ra de suas con fe rên ci as em vá ri as par tes do mun do. Uma atriz do Rio de 

Ja nei ro, que tam bém me ou viu con tá-lo, re sol veu in cluí-lo em seu show de 

his tó ri as. Em São Pau lo, co nhe ço uma con ta do ra de his tó ri as que sem pre 
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ini cia suas nar ra çõ es de um modo que ela in ven tou a par tir do co me ço des-

se con to. Ela diz as sim:

“Al lah Hu Ak bar! Al lah Hu Ak bar!

Essa his tó ria vai co me çar!”

Por fa lar nis so, essa in vo ca ção que in tro duz a his tó ria não está es cri-

 ta de ma nei ra cor re ta no li vro do pro fes sor, em bo ra Mal ba Ta han mos tre 

co nhe ci men to da lín gua ára be nas inú me ras ci ta çõ es que apa re cem em to -

da sua obra. A gra fia cer ta de “Al la hur Ak bar!” (que ele tra duz como “Deus 

é gran de!”) é “Al lah Hu Ak bar!” (e a tra du ção é “Deus é o mai or!”). Mas 

isso não tem a me nor im por tân cia di an te da be le za da his tó ria, que vou co -

me çar do mes mo modo co mo ela está em Mal ba Ta han.
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Al lah Hu Ak bar! Al lah Hu Ak bar!

Deus cri ou a mu lher e jun to com ela cri ou a fan ta sia. Foi as sim 

que uma vez a Ver da de de se jou co nhe cer um pa lá cio por den tro e es 

co lheu o mais sun tu o so de to dos, onde vi via o gran de sul tão Ha roun 

AlRas chid. Ves tiu seu cor po ape nas com um véu trans pa ren te e pou

 co de pois che gou à por ta do mag ní fi co pa lá cio. As sim que o guar da apa

 re ceu e viu aque la bela mu lher sem ne nhu ma rou pa, fi cou des con cer

ta do e per gun tou quem ela era. E a Ver da de res pon deu com fir me za:

— Eu sou a Ver da de e de se jo en con trarme com seu se nhor, o sul

tão Ha roun AlRas chid.

O guar da en trou e foi fa lar com o grãovi zir. In cli nan dose di an te 

dele, dis se:

— Se nhor, lá fora está uma mu lher pe din do para fa lar com nos so 

sul tão, mas ela só traz um véu com ple ta men te trans pa ren te co brin do 

seu cor po.

— Quem é essa mu lher? — per gun tou o grãovi zir com viva cu ri o si

da de.

— Ela dis se que se cha ma Ver da de, se nhor — res pon deu o guar da.

O grãovi zir ar re ga lou os olhos e qua se ga gue jou:

— O quê? A Ver da de em nos so pa lá cio? De jei to ne nhum, isso eu 

não pos so per mi tir. Ima gi ne o que ia ser de mim e de to dos aqui se a 

Ver da de apa re ces se di an te de nós? Es ta rí a mos to dos per di dos, sem ex 

ce ção. Pode man dar essa mu lher em bo ra, ime di a ta men te.

O guar da vol tou e trans mi tiu à Ver da de a res pos ta do seu su pe ri or. 

A Ver da de teve que ir em bo ra, mu i to tris te.

Acon te ce que...

Deus cri ou a mu lher e jun to com ela cri ou a tei mo sia. A Ver da de 

não se deu por ven ci da e foi pro cu rar rou pas para ves tir. Co briuse dos 

pés à ca be ça com pe les gros sei ras, dei xan do ape nas o ros to de fora e foi 

di re to, é cla ro, para o pa lá cio do sul tão Ha roun AlRas chid.

Quan do o che fe da guar da abriu a por ta e en con trou aque la mu 

lher tão hor ri vel men te ves ti da, per gun tou seu nome e o que ela que ria.

Com voz se ve ra ela res pon deu:
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— Sou a Acu sa ção e exi jo uma au di ên cia com o gran de se nhor des
te pa lá cio.

Lá se foi o guar da fa lar com o grãovi zir e, ajo e lhan dose di an te de 
le, dis se:

— Se nhor, uma es tra nha mu lher en vol vi da em ves tes mal chei ro
sas de se ja fa lar com nos so sul tão.

— Como é que ela se cha ma? — per gun tou o grãovi zir.
— O nome dela é Acu sa ção, Ex ce lên cia.
O grãovi zir co me çou a tre mer, mor to de medo:
— Nem pen sar. Já ima gi nou o que se ria de mim, de to dos aqui, 

se a Acu sa ção en tras se nes se pa lá cio? Es ta rí a mos to dos per di dos, sem 
ex ce ção. Man de essa mu lher em bo ra ime di a ta men te.

Ou tra vez a Ver da de vi rou as cos tas e se foi tris te men te pelo ca mi
nho. Ain da des sa vez ela não se deu por ven ci da. 

E isso por que...
Deus cri ou a mu lher e jun to com ela cri ou o ca pri cho.
A Ver da de bus cou pelo mun do as ves tes mais lin das que pôde en 

con trar: ve lu dos e bro ca dos, bor da dos com fios de to das as co res do 
arcoíris. En fei touse com mag ní fi cos co la res de pe dras pre ci o sas, anéis, 
brin cos e pul sei ras do mais fino ouro e per fu mouse com es sên cia de 
ro sas. Co briu o ros to com um véu bor da do de fios de seda dou ra dos e 
pra te a dos e vol tou, é cla ro, ao pa lá cio do sul tão Ha roun AlRas chid.

Quan do o che fe da guar da viu aque la mu lher des lum bran te co mo 
a Lua, per gun tou quem ela era.

E ela res pon deu, com voz doce e me lo di o sa:
— Eu sou a Fá bu la e gos ta ria mu i to de en con trarme, se pos sí vel, 

com o sul tão des te pa lá cio.
O che fe da guar da foi cor ren do fa lar com o grãovi zir, até es que

ceu de ajo e lharse di an te dele e foi logo di zen do:
— Se nhor, está lá fora uma mu lher tão lin da, mas tão lin da, que 

mais pa re ce uma rai nha. Ela de se ja fa lar com nos so sul tão.
Os olhos do grãovi zir bri lha ram:
— Como é que ela se cha ma?
— Se en ten di bem, se nhor, o nome dela é Fá bu la.
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— O quê? — dis se o grãovi zir, com ple ta men te en can ta do. — A 
Fá bu la quer en trar em nos so pa lá cio? Mas que gran de no tí cia! Para 
que ela seja re ce bi da como me re ce, or de no que cem es cra vas a es pe
rem com pre sen tes mag ní fi cos, flo res per fu ma das, dan ças e mú si cas 
fes ti vas. 

As por tas do gran de pa lá cio de Bag dá se abri ram gra ci o sa men te, 
e por elas fi nal men te a bela an da ri lha foi con vi da da a pas sar. 

Foi des se modo que a Ver da de, ves ti da de Fá bu la, con se guiu co nhe
cer um gran de pa lá cio e en con trarse com Ha roun AlRas chid, o mais 
fa bu lo so sul tão de to dos os tem pos.
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