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A sabedoria real



No deserto do antigo Iraque vivia um casal de beduínos: Abdul e 

Hadija. Eles tinham alguns camelos, com os quais sobreviviam 

dignamente. Certa manhã, Abdul encontrou uma nova nascente de 

água e, quando pôs na boca o líquido da vida, gritou:

— Que coisa espantosa! É a água mais doce que já 

experimentei na vida! Só pode ser a água do Paraíso!

Rapidamente, encheu um odre com aquela água e levou-o 

para Hadija experimentar. A reação da mulher foi exatamente 

igual à do homem. 

— Nós não merecemos tamanha bênção — disse o beduíno. 

— Precisamos levar essa água para o soberano Harum Al-Rachid 

experimentá-la.



A mulher concordou, e Abdul preparou um camelo e dois 

odres cheios da água do Paraíso. Pela primeira vez na vida, ele 

saía do deserto para entrar na famosa Bagdá. 

Após uma longa viagem, Abdul entrou na magnífica cidade 

e, sem olhar muito ao redor, pediu uma audiência urgente com 

o califa. Um dos soldados, que ouviu a súplica do humilde 

homem, ficou curioso e facilitou a audiência real, que não 

tardou em se realizar.

— O que o traz tão longe de casa, meu caro beduíno? — 

perguntou Harum, reparando nos trajes típicos do deserto que 

Abdul vestia.
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Abdul tremia de emoção e medo. De cabeça baixa e voz fraca, 

respondeu:

— Soberano dos fiéis, sou um simples beduíno, que sempre 

viveu no deserto. Já provei tanta água das areias que sei 

exatamente como descrever a composição, o cheiro e o gosto 

dela. Mas o que venho contar ao senhor é que encontrei uma 

água única, a mais doce do universo, a água do Paraíso. E nada 

melhor do que a boca real para experimentá-la.

Harum pediu para que um soldado lhe entregasse o odre 

que o beduíno trazia, abriu-o e bebeu a água. Ainda de cabeça 

baixa, o beduíno não viu a careta que o califa fez.

— Meu caro beduíno, o senhor ficará preso em um quarto do 

palácio até eu pensar no que fazer com você. Soldados! Levem- 

-no daqui!

Abdul não entendia o que estava acontecendo. Sem resistir, foi 

colocado em um quarto vigiado por um soldado.

No salão real, Harum chamou um capitão da guarda real e disse:

— Esse homem acabou de me fazer provar uma água salgada; 

porém, ele acredita que é a mais doce do mundo. Quero que você 

leve o beduíno de volta para sua casa, no deserto. Mas preste 

atenção: saia à noite, não o deixe vislumbrar a grandiosidade do 

rio Tigre nem experimentar água nenhuma além daquela que o 

trouxe até aqui. Ao deixá-lo em casa, entregue-lhe mil moedas 

de ouro e diga que Harum Al-Rachid o designou zelador da 

nascente da água do Paraíso.


