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1. o Xá do Blá-Blá-Blá

Era uma vEz, no país de alef bey, uma tris te ci da de, a 
mais tris te das ci da des, uma ci da de tão ar ra sa do ra men te tris te 
que ti nha es que ci do até o seu pró prio nome. Fi ca va à mar gem 
de um mar som brio, cheio de pei xo sos — pei xes quei xo sos e 
pe sa ro sos, tão hor rí veis de se co mer que fa zi am as pes so as 
ar ro ta rem de pura me lan co lia, mes mo quan do o céu es ta va 
azul.

ao nor te des sa tris te ci da de ha via po de ro sas fá bri cas nas 
quais a tris te za (as sim me dis se ram) era li te ral men te fa bri ca
da, e de pois em ba la da e en vi a da para o mun do in tei ro, que 
pa re cia sem pre que rer mais. das cha mi nés das fá bri cas de 
tris te za saía aos bor bo tõ es uma fu ma ça ne gra, que pai ra va 
so bre a ci da de como uma má no tí cia.

e nas en tra nhas da ci da de, atrás de uma ve lha zona de 
edi fí ci os cain do aos pe da ços, que mais pa re ci am co ra çõ es par-
ti dos, vi via um ga ro to fe liz, cha ma do ha roun, fi lho úni co de 
ras hid Kha li fa, o con ta dor de his tó ri as, cuja ale gria era fa mo-
sa em toda aque la in fe liz me tró po le, e cujo flu xo in ter mi ná vel 
de his tó ri as crí veis e in crí veis, en tre la ça das e ser pen te an tes, 
ti nha lhe va li do não só um ape li do, mas dois. Para seus ad mi-
ra do res ele era ras hid, o mar de idei as, tão re che a do de his-
tó ri as gos to sas como o mar era re che a do de pei xo sos; mas, 
para seus in ve jo sos ri vais, ele era o Xá do Blá- blá- blá. Para 
sua mu lher, so ra ya, ras hid foi por mu i tos anos o ma ri do mais 
amo ro so que se po de ria de se jar, e du ran te to dos es ses anos 
ha roun foi cri a do numa casa onde, em vez de tris te za e ru gas 
na tes ta, ha via o riso fá cil do seu pai e a voz doce da sua mãe 
can tan do can çõ es que vo a vam pelo ar.
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Foi en tão que al gu ma coi sa deu er ra do. (Quem sabe a 
tris te za da ci da de aca bou pe ne tran do pe las ja ne las da casa?)

no dia em que so ra ya pa rou de can tar no meio de um 
ver so, como se al guém ti ves se des li ga do uma cha ve, ha roun 
ima gi nou que al gu ma com pli ca ção es ta va co me çan do. mas 
ele nem des con fi a va o quan to essa com pli ca ção era com pli-
ca da.

ras hid Kha li fa vi via tão ocu pa do in ven tan do e con tan do 
suas his tó ri as que nem re pa rou que so ra ya não can ta va mais; 
e pro va vel men te isso pi o rou ain da mais as coi sas. mas ras hid 
era um ho mem ocu pa dís si mo, ex tre ma men te so li ci ta do: era o 
fa mo so mar de idei as, o gran de Xá do Blá- blá- blá. Com 
to dos os en sai os e apre sen ta çõ es que ti nha de fa zer, ras hid 
vi via nos pal cos, e aca bou per den do o pé do que acon te cia na 
sua pró pria casa — sem pre cor ren do pela ci da de in tei ra e 
pelo país in tei ro con tan do his tó ri as, en quan to so ra ya fi ca va 
em casa, com uma nu vem ne gra em cima da ca be ça e até uns 
tro võ e zi nhos, pre pa ran do uma se nho ra tem pes ta de.

ha roun acom pa nha va o pai sem pre que pos sí vel, pois o 
ho mem era um má gi co, isso nin guém po dia ne gar. era ca paz 
de su bir num pal qui nho im pro vi sa do no fim da rua, num 
beco cheio de cri an ças es far ra pa das e ve lhos des den ta dos, 
sen ta dos de có co ras no chão de ter ra, e quan do co me ça va 
a fa lar, até as va cas que pe ram bu la vam pela ci da de pa ra vam 
e em pi na vam as ore lhas. em cima dos te lha dos os ma ca cos 
ta ga re la vam jun to com ele, e os pa pa gai os nas ár vo res imi ta-
vam a sua voz.

ha roun cos tu ma va pen sar que seu pai era um ma la ba ris-
ta, pois cada his tó ria era, na ver da de, uma por ção de his tó ri as 
di fe ren tes en tre me a das uma na ou tra, e ras hid as man ti nha 
to das sob con tro le, numa es pé cie de ro da moi nho es ton te an-
te, e nun ca se atra pa lha va.
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de onde vi nham es sas his tó ri as to das? Pa re cia que bas-
ta va a ras hid abrir a boca, com um sor ri so ro sa do e re chon-
chu do, e lá vi nha uma saga no vi nha em fo lha, com ple ta, 
com bru xa ri as, in te res ses amo ro sos, prin ce sas, tios mal va dos, 
tias gor das, gângs teres de bi go di nho e cal ça xa drez ama re la, 
lu ga res fan tás ti cos, co var des, he róis, ba ta lhas, e meia dú zia 
de can çõ es ca ti van tes, fá ceis de can tar. “tudo vem de al gum 
lu gar”, ra ci o ci na va ha roun, “por tan to, não é pos sí vel que 
es sas his tó ri as se jam fei tas as sim, só de ar...”

mas sem pre que ele fa zia a seu pai essa per gun ta, a mais 
im por tan te de to das as per gun tas, o Xá do Blá- blá- blá aper-
ta va os olhos, que (para fa lar a ver da de) eram um pou co sal ta-
dos, dava umas pal ma di nhas na pan ça e en fi a va o po le gar na 
boca, fa zen do um ba ru lho ri dí cu lo como se es ti ves se be ben-
do: glu glu glu. ha roun odi a va quan do seu pai fa zia isso. 
in sis tia en tão: “não, pai, fa lan do sé rio, de onde elas vêm?”, 
e ras hid re tor cia as so bran ce lhas com um ar mis te ri o so e 
de se nha va com os de dos no ar uns si nais enig má ti cos.

“Vêm do gran de mar de his tó ri as”, res pon dia. “eu bebo 
a água de his tó ri as, bem mor ni nha, e fico a todo va por.”

ha roun achou essa ex pli ca ção ex tre ma men te ir ri tan te:
“mas en tão onde você guar da essa água quen te?”, per-

gun tou com as tú cia. “só pode ser em gar ra fas de água quen-
te, não é? Pois mu i to bem, nun ca vi ne nhu ma!”

“ela vem de uma tor nei ra in vi sí vel, ins ta la da por um 
Gê nio da água”, dis se ras hid com a mai or cara de pau. “mas 
pre ci sa ser as si nan te.”

“e como a gen te faz para vi rar as si nan te?”
“ah!”, dis se o Xá do Blá- blá- blá, “isso é Com pli ca do de-

mais Para ex pli car.”
“Bom, mes mo as sim”, dis se ha roun, em bur ra do, “tam-

bém nun ca vi um Gê nio da água.” ras hid deu de om bros e 
ob ser vou: “Você nun ca está acor da do quan do che ga o lei tei-
ro, e nem por isso dei xa de to mar lei te. Por tan to de sis ta, por 
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fa vor, de tan to ‘mas’ e de tan to ‘e se’, e fi que fe liz com as 
his tó ri as de que você gos ta”. e este foi o fim da con ver sa.

só que um dia ha roun fez uma per gun ta que não es ta va 
no pro gra ma, e aí co me çou um ver da dei ro in fer no.

a fa mí lia Kha li fa mo ra va no an dar tér reo de uma ca si nha 
de ci men to com pa re des cor-de-rosa, ja ne las ver de-li mão e 
va ran das azu is com uma gra de cheia de ara bes cos — coi sas 
que fa zi am a casa pa re cer um bolo (pen sa va ha roun), e não 
uma casa. não era uma casa im po nen te; não se pa re cia nada 
com os ar ra nha-céus onde mo ra va o pes so al su per-rico; mas 
tam bém não era como as ca sas dos po bres. os po bres mo ra-
vam em bar ra cõ es des man te la dos, fei tos de ve lhas cai xas de 
pa pe lão e pe da ços de plás ti co, e a cola que man ti nha es sas 
ca sas em pé era o de ses pe ro. e ha via tam bém os su per po-
bres, que não ti nham casa de es pé cie al gu ma. dor mi am na 
cal ça da e na por ta das lo jas, e até para isso ti nham de pa gar 
uma taxa para os gângs teres da ci da de. as sim, a ver da de é 
que ha roun ti nha sor te; mas a sor te às ve zes foge sem dar 
o me nor avi so. num mo men to você tem uma boa es tre la te 
pro te gen do, e no mo men to se guin te, ba bau.

na ci da de tris te a mai o ria das pes so as ti nha fa mí lia gran-
de; mas os fi lhos dos po bres fi ca vam do en tes e pas sa vam 
fome, en quan to os fi lhos dos ri cos co mi am de mais e bri ga-
vam por cau sa do di nhei ro dos pais. ha roun que ria sa ber por 
que seus pais não ti nham tido mais fi lhos, mas a úni ca res-
pos ta que ras hid lhe dava não res pon dia nada:

“Jo vem ha roun Kha li fa, há em você mais coi sas do que 
se vê num primeiro olhar.”

Bem, mas que di a bo ele que ria di zer com isso? ras hid 
ex pli cou: “nós gas ta mos todo o nos so ma te ri al de fa zer 
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cri an  ças só com você. está tudo aí, da ria pra mais umas qua-
tro ou cin co cri an ci nhas. sim se nhor, em você há mais coi sas 
do que se vê num primeiro olhar!”.

dar uma res pos ta di re ta era algo além da ca pa ci da de de 
ras hid Kha li fa, que nun ca to ma va o ca mi nho mais cur to 
se ha via ou tro mais lon go e mais en ros ca do. so ra ya deu a 
ha roun uma res pos ta mais sim ples: “nós ten ta mos”, dis se 
ela, com tris te za. “esse ne gó cio de cri an ças não é as sim tão 
fá cil; veja os coi ta dos dos sen gup ta.”

os sen gup ta mo ra vam no an dar de cima. o sr. sen gup-
ta era fun ci o ná rio num es cri tó rio, e era tão ma gri ce la e tão 
cho ra min gas e tão mes qui nho como sua mu lher, oni ta, era 
ge ne ro sa, ex pan si va e gor do na. não ti nham ne nhum fi lho, e 
por isso oni ta sen gup ta dava mais aten ção a ha roun do que 
ele de fato gos ta ria. tra zia-lhe do ces (o que ele acha va le gal) 
e ar re pi a va seu ca be lo (o que ele não acha va nada le gal); e 
quan do ela lhe dava um abra ço, pa re cia que seu cor po vinha 
des pen ca ndo em cima dele como uma gran de cachoeira, para 
seu grande alar me.

o sr. sen gup ta não dava con fi an ça para ha roun, mas 
es ta va sem pre con ver san do com so ra ya, coi sa de que ha roun 
não gos ta va, es pe ci al men te quan do o su jei to co me ça va a cri ti-
car ras hid, o con ta dor de his tó ri as, achan do que ha roun não 
es ta va ou vin do. “esse seu ma ri do, me des cul pe fa lar”, co me-
ça va ele, na sua vo zi nha cho ro sa. “Vive no mun do da lua, não 
tem os pés no chão. afi nal de con tas, o que são es sas his tó ri as 
to das? a vida não é ne nhum li vro de his tó ri as, nem uma loja 
de pi a das. todo esse di ver ti men to ain da vai aca bar mal! e pra 
que ser vem es sas his tó ri as que nem se quer são ver da de?”

ha roun, es for çan do-se para ou vir pela ja ne la, re sol veu 
que não gos ta va do sr. sen gup ta, esse ho mem que odi a va 
his tó ri as e con ta do res de his tó ri as; não gos ta va dele nem um 
pou qui nho mes mo.

Pra que ser vem es sas his tó ri as que nem se quer são ver da de? 


