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„Aladin“ este o poveste populară
din Orientul Mijlociu. 

În ciuda faptului că nu face parte
din textul original arab, este una dintre
cele mai cunoscute povești din cartea
O mie și una de nopți (Nopțile arabe).
Aceasta a fost adăugată la colecția
din secolul al XVIII-lea de francezul
Antoine Galland, care a dobândit bas-
mul de la povestitoarea siriană Hanna
Diyab. În orice caz, de când a apărut
pentru prima dată, „Aladin și Lampa
Fermecată“ a fost și a rămas unul din-
tre cele mai cunoscute și mai îndrăgite
basme din lume.
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egoþul înflorea în marea cetate a Bag-
dadului, aducând într-un timp scurt
belºugul printre locuitorii acesteia.

Într-o zi, în care negustorii îºi lãu -
dau în gura mare mãrfurile aºezate

pe tarabe, în marele oraº îºi fãcu apariþia un tânãr
frumos, pe a cãrui faþã strãlucea voia bunã.

Deºi era strãin, tânãrul se plimba cu mâinile în
buzunare ºi cu pas sigur ca ºi cum ar fi fost nãscut
ºi crescut pe acele meleaguri.

Trecând prin faþa tarabelor cu scumpeturi, Ala-
din, aºa se numea tânãrul, se opri, ºi privind la toate
bogãþiile care strãluceau în razele soarelui, îºi zise:
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ladin plecã din Bagdad ºi se îndreptã
spre Balsora, unde, cu ajutorul
lãmpii sale fermecate, ajunse cât a-i
clipi din ochi.

Balsora era stãpânitã de rajahul
Ragop Dalmahora, unul dintre cei mai vestiþi în
acele timpuri. Era cunoscut ca un om bun ºi drept,
la care supuºii þineau mult ºi pentru care nu prege-
tau sã lupte împotriva celor care voiau sã-i ocupe ce-
tatea.

Rajahul avea doi feciori. Dar mai avea ºi o mul -
þime de duºmani, individioºi cã cetatea pe care o
cârmuia cu înþelepciune înflorea pe zi ce trece, pe

39

A

ALADIN 
SI RAJAHUL

RAGOP DALMAHORA
,



dinioarã, în Mossul era stãpân califul
Zamzumim Ben Moabi. Acesta era
iubit ºi slãvit de supuºii sãi, pentru
înþelepciunea ºi sufletul sãu bun.
Într-adevãr, nu exista în toatã cetatea

om care sã-i fi cerut ceva ºi sã nu primeascã.
Ocupaþia de bazã a locuitorilor era fabricarea ºi

comerþul cu stofe de mãtase. Caravane lungi, încãr -
cate cu fel de fel de mãrfuri, veneau ºi plecau în fie-
care zi din cetate, mai cu seamã cele transportate
pe mare.

Dar, când e sã i se întâmple cuiva o nenorocire,
i se întâmplã. Aºa ºi bieþilor negustori din Mossul.
Dacã pânã mai ieri toate le mergeau din plin, iatã cã
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rãia odatã în Brahmania un împãrat,
pe numele sãu, Ali Sultan Zoroaiban.
Acesta se mândrea cu douã fete ne-
asemuit de frumoase. Una se chema

Haiachée, iar cealaltã Zuhbaidée.
Þinutul Brahmaniei era aºezat între munþi

împãduriþi, de aceea locuitorii lui se ocupau cu
tãiatul lemnelor.

De la o vreme, însã, un duh cumplit, pe numele
sãu, Abibabelonca, se sãlãºlui în pãdurile lor. Bieþii
oameni nu mai mai cutezau sã calce pe acolo ºi se
socoteau sortiþi pieirii, neavând cum sã-ºi mai asi-
gure hrana de zi cu zi. 
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ladin ºi Haiachée, frumoasa lui soþie
trãirã fericiþi mulþi ani, ºi când bã -
trânul împãrat muri, îi urmã la tron.

Ajuns împãrat, Aladin îºi adunã
sfetnicii ºi le vorbi astfel:

– Supuºii mei! Cu voia lui Alah v-am adunat
astãzi sã vã întreb dacã urcarea mea pe tronul
împãrãþiei voastre, vã este pe plac sau aveþi pe altci-
neva sorocit dinainte! Rãspundeþi drept!

Cel mai bãtrân dintre sfetnici se apropie de tron,
fãcu o plecãciune ºi grãi:

– Mãria ta! Urmaºul lãsat de rãposatul nostru
împãrat e binevenit pe tronul ce l-a stãpânit cu
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ntr-o searã, în timp ce se odihnea, Aladin
fu anunþat cã un bãtrân locuitor, dintr-un
þinut îndepãrtat ce aparþinuse lui Hur
Alef Zamzumim, se aflã la poarta palatu-

lui, ºi vrea cu orice chip sã-i vorbeascã.
Aladin, porunci ca bãtrânul sã fie numaidecât

adus în faþa sa.
Pajul ieºi, ºi se întoarse cu bãtrânul. Acesta, fã -

când o închinãciune adâncã, se aºezã, ºi la semnul
lui Aladin începu:

– Mãria ta! Alah sã te þinã mulþi ani în viaþã, pen-
tru binele nostru ºi al împãrãþiei! Aflã, cã o mare ne-
norocire s-a abãtut asupra noastrã. Duhurile rele,
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uzita-þi de-Aladin
De-un pãgân, nu de-un creºtin
Care a vãrsat venin
ªi a pus la aprig chin
Pe cei care l-au supãrat?

Auzita-þi de-un bãiat
Ce sãrac s-a ridicat
Pân’ la rangul de-mpãrat
ªi fãrã sã fi luptat
Þara el ºi-a apãrat
De duºmanul cel spurcat?…
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ntr-una din zile, pe când sultanul Aladin
stãtea pe terasa casei sale, iatã cã trece
pe stradã un bãieþaº sãrman, care aducea
la faþã cu el.

Vãzându-l, Aladin zâmbi ºi îºi aduse
aminte de vremea când era ºi el la fel.

Îºi chinui mintea încercând sã-ºi aminteascã ce
ºi-a dorit el mai mult când a fost mic.

– Mãi, sã fie! îºi zise el… Acum când îmi pot îm-
plini orice nevoie, nu-mi amintesc ce mi-am dorit eu
pentru prima oarã. Ar fi foarte nimerit ca ceea ce
Aladin cel sãrac nu ºi-a putut satisface, sã-l mul -
þumeascã Aladin cel bogat de acum.
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