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Antes desta his tó ria co me çar, ele pe ram bu la va 
livre por uma longa e es plên di da in fân cia. Nas fan-
  tás ti cas sa va nas da  África, a gran de mãe negra, ele 
nas ce ra bran co. Bran co e pe que ni no como só os de 
sua es pé cie sabem ser, isto é, pe san do mais ou menos 
99 qui los.

A vida de Hati, como a de todos os seres pe que-
  ni nos, era cheia de ma ra vi lhas e pe ri gos. E, exa ta men-
te como todos os seus pri mos e ir mãos, Hati pas sou 
a in fân cia apro vei tan do as ma ra vi lhas e apren den do 
a des viar dos pe ri gos. Até apa re ce rem aque les es tra-
nhos que o le va riam ao en con tro de seu des ti no, ele 
nem sabia que era bran co. Na que las épo cas, na que-
  las ne gras ter ras e no fundo, ser ou não ser bran co 
não tinha a menor im por tân cia. O que im por ta va era 
a ale gria pis can do nos olhos de sua mãe quan do to-
ma vam banho de rio, o si lên cio po voa do da sa va na, 
os pas seios com seu gi gan tes co avô...

Porém, uma outra coisa di fe ren cia va Hati de seus 
ami gui nhos e preo cu pa va a mãe dele. Em vez de so-
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nhar com lagos cris ta li nos ou com su cu len tos bro-
  tos de baobá, em vez de ter pe sa de los com ti gres e 
cro co di los, as noi tes de Hati eram vi si ta das por ima-
 gens in com preen sí veis. Quan do todos os seus es ta -
vam dor min do, gos to sa men te ani nha dos uns nos ou  -
tros, ele acor da va afli to como se al guém ou al gu ma 
coisa o es ti ves se cha man do. Alon ga va as mag ní fi cas 
ore lhas, afi na va o olhar, pro cu ra va, pro cu ra va... Mas 
nada havia senão a res plan de cen te, a pre li mi nar 
noite afri ca na se guin do seu curso, pre pa ran do sua 
al vo ra da de gi ra fas e pas sa ri nhos.

Afora esses so nhos bi zar ros, a vida de Hati pros -
se guia na mais per fei ta fe li ci da de. Só que, para al -
guns, os so nhos aca bam sendo mais sig ni fi ca ti vos do 
que a pró pria vida...
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Era gordo. Era rosa. Era o eu nu co mais gordo e 
rosa de todos os eu nu cos rosa e gor dos, pen sa va Leila 
des li zan do pelos cor re do res do harém. “Não façam 
isso, façam aqui lo. Bai xem os olhos… Assim, ga ro  -
tas, assim! A mão, a mão! Leve! Dis cre to o sor ri so, 
si nuo sos os qua dris…”, re ci ta va Leila fu gin do do eu-
  nu co rosa e gordo en car re ga do de en si nar-lhe as 
boas ma nei ras, a ela e a todas as pe que nas fu tu ras 
oda lis cas do harém.

Apren der a pro fis são de oda lis ca não é bo li nho. 
Há mui tas coi sas que uma oda lis ca que se preza deve 
saber: can tar, dan çar, tocar ins tru men tos, é claro. 
Mas tam bém: bai xar os olhos na hora certa e le van-
tá-los com ares de an tí lo pe es pan ta da ou comer pé-
ro las sem ter in di ges tão. Deve apren der a con tar his  -
tó rias e adi vi nhar qual é a his tó ria apro pria da para 
este ou aque le humor do Sul tão. Por exem plo, se ele 
está de bi go des caí dos, é me lhor evi tar aque le papo 
de damas de ca be los como a noite e tez qual mar  -
fim, mais valem re la tos de ba ta lhas vi to rio sas, gê nios 

O Sultão
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es tu pen dos, te sou ros e ter ras con quis ta das. Já se seus 
olhos de piche estão bem ace sos e sua boca ri sob os 
bi go des, pode-se ar ris car um conto de amor, prin ci-
pal men te se acaba mal. Uma oda lis ca tam bém deve 
saber de cor e sal tea do os inú me ros nomes de seu 
mes tre e se nhor, o Sul tão (não pode, por exem plo, 
con fun dir “Ó Mag nâ ni mo Prín ci pe” com “Vossa In-
tra tá vel Ma jes ta de”). E o mais im por tan te de tudo: 
uma oda lis ca deve apren der a mexer o ven tre como 
se mil co bras den tro dele des per tas sem.

O tal eu nu co gordo e rosa era o bam bam bã da 
dança do ven tre. No caso dele, era “dos ven tres”, riu 
Leila, es cor re gan do pelos cor re do res do harém nas 
suas ba bu chas ver me lhas.

Foi numa es cor re ga de la mais ou sa da que ela 
rolou de ca be ça num dos in con tá veis ta pe tes que fa-
ziam do harém um la bi rin to acol choa do e voa dor. 
Foi dar de nariz nas ba bu chas sul ta nes cas. Ela re co-
nhe ceu logo: eram dou ra das. Uma mão gor di nha 
cheia de anéis le van tou-a gen til men te pelo seu co-
 le te ama re lo e, quan do a viu tão pe que na e con fu-
  sa, tão rubra e des pen tea da, o Sul tão caiu numa de 
suas for mi dá veis gar ga lha das e aga chou-se.

— Ora ora, o que temos aqui?
Leila, re cor dan do as li ções do eu nu cão, bai xou 

os olhos.
— Então, o que é você?

O Opu len to sem pre per gun ta va “o que é” e não 
“quem é”. É que ele par tia de um prin cí pio muito 
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sim ples: todos os 3547 mo ra do res do pa lá cio lhe per-
ten ciam. Ele os com pra ra, os ga nha ra, os her da ra. 
Eram vi zi res, cor cun das, eu nu cos, co zi nhei ros, mi -
nis tros, cães, sol da dos, ou ri ves, prin ce sas, pas sa dei-
 ras, poe tas, pa dei ros, ar quei ros, ca va los, ca ra ve las, al  -
faia tes, djins den tro ou fora de gar ra fas, sa pa tei ros, 
jar di nei ros, ca me los, ár vo res, es cra vos, fon tes, pás-
 sa ros etc. Ele já tinha per di do a conta e, a bem da 
ver da de, Sua Equâ ni me Ma jes ta de nem sem pre sabia 
di fe ren ciar um vizir de um sa pa tei ro. Uma única 
coisa era certa: eram todos seus, per ten ciam-lhe, es-
 ta vam ali para se guir, obe de cer, ser vir e ado rar, salve 
salve. E se não dis ses sem com a pron ti dão ne ces sá  -
ria: “Eu es cu to e obe de ço, ó Prín ci pe dos Prín ci pes”, 
ou: “Eu ouço e obe de ço, ó Es tre la Ra dian te”, ou sim-
 ples men te se lhe dava na telha, o Iri des cen te podia 
cor tar a ca be ça deles num pis car de seus olhos de 
gra ni to. Quan to às 777 mu lhe res do harém e os eu-
nu cos que iam junto, nem se fala.

Quan do o Sul tão per gun tou a Leila o que ela era, 
ela não soube res pon der. Nunca tinha pen sa do em 
si assim. Leila ainda era uma oda lis ca muito pe que-
 na, mas her da ra de seu pai as trô no mo a mania in fe-
  liz que aca ba ra se pa ran do a ca be ça pa ter na do pes-
 co ço que era o seu lugar na tu ral: ela pen sa va um 
bo ca do. Não podia evi tar: pen sa va. Sobre tudo, o 
tempo todo, de vá rias for mas e ma nei ras. Só que, 

10833-miolo-aodaliscaeoelefante.indd   13 9/27/11   9:28:26 AM



14

dessa vez, necas de pi ti bi ri ba. Ficou tão per ple xa que, 
es que ci da de fin gir-se uma pa na ca de uma an tí lo pe, 
le van tou os olhos ver des com pon ti nhos dou ra dos 
para a Luz do Orien te e disse:

— Puxa, não sei, nunca pen sei nisso.
Sua In sig ne Ma jes ta de, cujo humor nesse dia era 

ex ce len te — de pois sa be re mos por quê —, pegou 
Leila em seu colo cra ve ja do de bri lhan tes e disse com 
a boca me xen do de bai xo dos bi go des:

— Você deve ser uma apren diz de oda lis ca.
Leila pen sou: “Isso está na cara, né?”, mas con-

 te ve-se e disse:
— Isso mesmo, e meu nome é Leila.
O Sul tão sor riu já meio dis traí do, por que no 

pátio en so la ra do pas sa va uma mu lher que ele não se 
lem bra va que tinha. Ia co lo can do Leila no chão 
quan do viu suas ore lhas — as de Leila, é claro.

Aqui, o Sul tão in ter rom pe seu gesto um ins tan-
 te para fa lar mos das ore lhas de Leila. Como dizer…? 
Não é fácil, todos os con ta do res e poe tas, todos os 
ba ju la do res e cor te sãos do sul ta na to e mesmo além 
ten ta ram em vão des cre ver as ore lhas de Leila. Di-
  ga mos re su mi da men te que as ore lhas de Leila eram 
a coisa mais ado rá vel, mais di mi nu ta, mais per fei ta, 
mais bran ca, mais rosa, mais re don di nha que se pode 
ima gi nar. Elas con ti nham em seu ca ra col pe que ni-
 no o de se nho do mundo como ele po de ria ser, o mis-
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 te rio so on du lar do tempo, a de li ca de za da fu ma ça 
que anun cia a apa ri ção de um gênio bom, a do çu ra 
da sesta sob as ta ma rei ras. As ore lhas da oda lis qui-
 nha eram tão lin das que nin guém teve co ra gem de 
furá-las. Assim, Leila era, de todo o harém, de todo 
o pa lá cio, de todo o sul ta na to, quiçá, o único ser hu-
ma no des pro vi do de brin cos. Até Sua Vai da de tinha 
brin cos enor mes, ar go las de ouro mais pe sa das que 
bra ce le te de mu lher, que lhe davam um ar de pi ra- 
   ta dou ra do.

O Sul tão viu as ore lhas de Leila e sen tiu calor, 
sen tiu frio, teve von ta de de can tar e de dan çar. Den-
 tro do peito uma ne bli na ardia, suas per nas es ta vam 
moles, as mãos sua vam e tre miam. E, so bre tu do, o 
Ga ra nhão das Es tre las teve ganas de des maio. Von-
 ta de de des maio não en ga na. O Sul tão, que não era 
bobo, logo com preen deu: es ta va apai xo na do.

Apai xo nar-se pelas ore lhas de sete anos de um 
es bo ço de oda lis ca? Ne nhum his to ria dor havia re -
gis tra do, as tró lo go algum anun cia ra. Sua In tré pi-
  da Rea le za per deu o re bo la do, atra pa lhou-se todo, 
olhou pri mei ro para a es quer da, de pois para a di  -
rei ta, e fez o que man da va seu des con cer ta do co ra-
ção: pôs a me ni na no chão, virou as cos tas e saiu cor-
  ren do, fa zen do assim com as mãos gor di nhas, como 
fa ze mos para afu gen tar um sonho chato que não 
que re mos so nhar. Claro que não adian ta nada, por-
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que so nhos são coisa per sis ten te — mas isso ve re mos 
mais tarde.

Leila ficou olhan do o Sul tão, que se afas ta va 
como uma foca as sus ta da, deu de om bros e dois pu-
 li nhos, e saiu cor ren do na di re ção opos ta. Lem bra-
 ra-se, de re pen te, que a pró xi ma aula era a aula de 
con tar his tó rias, dada pela ve lhís si ma She ra za de, tão 
ve lhi nha tão ve lhi nha que não con se guia re cor dar 
todas as 1001 noi tes e em pa ca va sem pre na de nú -
me ro 888. Leila não li ga va, por que 888 já era his tó-
  ria pra ca ram ba e She ra za de tinha um jeito ma ra vi-
lho so de con tar.

Quan do She ra za de con ta va, quem ouvia se es -
que cia de tudo, de quem era, do que era, se sen tia 
fome ou sono. Podia a terra tre mer ou o nariz coçar, 
nada im por ta va quan do She ra za de con ta va. Era tão 
gos to so quan to comer uma tâ ma ra de olhos fe cha -
dos, ou vin do as fon tes do quin to jar dim sus pen so, 
aque le das rosas ama re las. Tudo se en cai xa va, se es-
cla re cia e se tur va va, de se nhos e me lo dias sur giam 
em quem ouvia, di zen do-lhes a di fe ren ça entre o que 
eram e o que acre di ta vam ser, quan do She ra za de 
con ta va. Assim pen sa va Leila en quan to cor ria e cor-
 ria para não per der uma só sí la ba do conto nº 444, 
que She ra za de co me ça va a des fiar na sua voz de pás-
sa ro, de tro vão e de nuvem.
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Acon te ce que o tempo fez o que já então não se 
can sa va de fazer: pas sou. Pas sou, pas sou e pas sou. O 
Sul tão en ve lhe ceu, o eu nu cão apo sen tou suas ba nhas 
dan çan tes, She ra za de era um junco tênue e curvo, 
e sua voz uma re voa da de pás sa ros.

Ine vi ta vel men te, Leila cres ceu. Mesmo na an ti-
gui da de do tempo e no pas sa do da idade e do mo-
men to, já era esse o des ti no das pe que nas oda lis cas 
e de todos os seres pe que ni nos. Pen san do bem, nada 
mudou tanto assim desde essa época lon gín qua: o 
tempo in sis te em pas sar e as oda lis qui nhas cres cem. 
O que pou cas hoje em dia sabem é que há mui tas 
ma nei ras de cres cer. Por exem plo: cres cer por fora 
todo mundo cres ce, é mo le za. Mas e cres cer por den-
tro? E de den tro para fora, ou mais de um lado do 
que de outro? E cres cer da ma nei ra que a gente está 
a fim e não como os ou tros acham que a gente deve? 
Cres cer com har mo nia sem cres cer de mais é um 
exer cí cio de li ca do. Exige não so men te dis ci pli na e 

As Rosas
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con cen tra ção, como tam bém a dose apro pria da de 
dis tra ção, fa gu lhas de riso e de re vol ta, bo ca dos de 
brin ca dei ra e a muda flui dez dos so nhos. É ta re fa de 
uma vida.

Leila sabia disso. Sabia que tudo é mu tá vel e está 
em cons tan te trans for ma ção. Apren de ra com as 
rosas ama re las do quin to jar dim sus pen so. Dia após 
dia, pri ma ve ra após in ver no, as rosas fe cha vam-se e 
 abriam-se, exa lan do seu per fu me, in di fe ren tes e so-
be ra nas. As rosas não falam, mas Leila apren deu. 
Apren deu que, se pa re ciam  iguais, eram a cada dia 
di fe ren tes. Di fe ren tes de si mes mas e umas das ou-
tras. Assim como duas gotas di fe rem para for mar o 
mesmo or va lho. Assim como as pes soas podem ter 
apa rên cias di ver sas e co ra ções pa re ci dos, e vice- 
-versa. Com as rosas ama re las do quin to jar dim sus-
pen so, Leila en ten deu que para co nhe cer era pre -
ci so olhar de per ti nho, com os olhos de den tro e 
sem pres sa.

Já deu para per ce ber que ela não tinha per di-
 do a mania de pen sar que havia her da do de seu des-
 ca be ça do pai. Po de mos até dizer que a coisa tinha 
pio ra do. Na ba gun ça re clu sa do harém, onde as mu-
 lhe res iam e vi nham sem parar, onde pu lu la vam mi-
 nús cu los prín ci pes e prin ce sas, pé ro las, ta pe tes e 
quar tos, jar dins e hamãs, as pes soas ti nham mais o 
que fazer do que con tro lar se uma pe que na oda -   
lis ca ca bu la va as aulas de dança do ven tre. Por isso 
Leila tinha muito tempo para des ven dar o la bi rin-
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 to onde nas ce ra e con tem plar o abre-fecha das rosas 
ama re las, muito muito tempo para ouvir mais de 
1001 vezes as 888 noi tes de She ra za de, muito muito 
muito tempo para es cu tar as nu vens cor re rem no 
céu e ver o vento voar nas ta ma rei ras.
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Um dia entre os dias, numa manhã de sol e 
vento, in ves ti gan do o la bi rín ti co harém, a oda lis qui-
nha des co briu uma porta que nunca tinha visto. A 
porta era velha e re cla mou quan do Leila fez força 
para en trar. Lá den tro, o es cu ro era frio e o si lên-
 cio me do nho. Ao ouvir pas sos se apro xi man do, 
Leila fe chou a porta e saiu dali como quem não 
quer nada.

No dia se guin te, numa tarde de vento e sol, quan-
do até as es cra vas co chi la vam en quan to es pan ta vam 
as mos cas da mu lhe ra da ador me ci da, ela vol tou com 
um xale para o frio e, para o es cu ro, uma lam pa ri-
 na a óleo digna de con fian ça — isto é, cheia de óleo 
e não de gênio pe lu do. Para o medo, ela es co lheu 
uma de suas can ções pre fe ri das e foi can ta ro lan do 
en quan to subia os de graus, pois a porta dava di re ta-
men te numa es ca da, uma es ca da em ca ra col que não 
pa ra va de subir. Leila já tinha can ta do a mú si ca 33 
vezes quan do viu uma luz no fim da es ca da. Outra 
porta, pe que na e oval. Leila en cos tou a mão. A porta 

A Torre
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era de uma ma dei ra quen ti nha e não deu um pio 
quan do a me ni na em pur rou.

O pe que no apo sen to era uma con cha, um ni-
nho, uma ca ver na. Pa re cia pe que no, mas era in fi ni-
 to, pa re cia novo e muito an ti go. As pa re des, o teto 
e o chão eram de ma dei ra tra ba lha da, mui tas ma dei-
ras de vá rias cores, en cai xa das umas nas ou tras, for-
man do de se nhos que mais tarde Leila soube ser os 
de se nhos do mundo como ele é. As pa re des côn ca -
vas es ta vam co ber tas de li vros e per ga mi nhos, de-
se nhos, pin céis e tin tas, mapas-múndi, ob je tos es-      
 tra nhos e ins tru men tos que ela logo re co nhe ceu, 
por que eram os mes mos que seu pai usava quan do 
na mo ra va as es tre las. Tudo isso ba nha va numa luz, 
ora doce, ora forte, ora dou ra da, ora trans pa ren te, 
se gun do o humor do dia e a forma das ja ne las e vi-
trais en cra va dos entre as es tan tes. O quar to flu tua-
 va num per ma nen te sus sur ro aquá ti co que lhe dava 
ares de navio.

Atrás de Leila a porta fe chou-se de va gar. A me-
 ni na sus pi rou pro fun da men te: aque le lugar pro vo-
ca va mui tos sen ti men tos em bo la dos den tro dela. 
Evo ca va um mar quen ti nho e es cu ro de um tempo 
antes da me mó ria. Lem brou-lhe seu pai, com sua ca-
 be ça no lugar, fin gin do não per ce ber que ela se es-
con dia nas man gas de suas lar gas ves tes de as trô no-
mo para tirar uma cas qui nha de seu na mo ro com as 
es tre las. E lem brou-lhe tam bém lem bran ças fu tu ras, 
que por serem fu tu ras não podem ser des cri tas no 
tempo de agora.
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A pe que na oda lis ca di ri giu-se para a ja ne la maior, 
co roa da de hera, onde pás sa ros mi nús cu los, cujas 
asas ba tiam mais rá pi do que o co ra ção de Leila, ti-
nham feito seus ni nhos. A ja ne la abriu-se so zi nha e 
Leila viu. Viu que o harém era um ema ra nha do de 
jar dins, fon tes, ár vo res, fru tos, pás sa ros e mu lhe res, 
acon che ga do no abra ço dos muros do pa lá cio. Que 
o pa lá cio era pro te gi do pelas mu ra lhas da ci da de 
onde can ta vam mil mi na re tes e cujas cú pu las cin ti -
la vam sob o sol. Que a ci da de es ta va num país azul 
de mon ta nhas e lagos. E que, em toda parte, cir cun-
da va o de ser to, o móvel, ab so lu to, enig má ti co e ven-
to so de ser to. E lá, no mais longe dos lon ges, Leila 
viu o mar verde com pon ti nhos dou ra dos que são as 
có ce gas que faz o sol brin can do nele. Pela ogiva da 
ja ne la da torre, Leila viu o mundo e, sur pre sa, ador-
me ceu ao som flui do da luz do poen te.
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