GRUPO 1: Dona Cotinha, Tom e Gato Joca
Em frente à minha casa tem outra casa, pequena, de madeira, azul com
janelas brancas. Está no fim de um terreno enorme com muitas árvores. Para
mim aquilo é o que chamam de floresta. Tom diz que é um quintal. Ali mora
dona Cotinha, uma velhinha que tem cabelos lilás e dirige um Fusquinha
vermelho. Esse passou a ser meu esconderijo. Dona Cotinha sempre aparece
com um prato de comida. Diz:
- Vem, gatinho. Olha só o que eu trouxe para você.
Sou premiado com sardinha fresca, atum, macarrão. Tenho engordado
além da conta. Dia desses estava tomando sol e ouvi o Tom me chamar. O
danado sentiu meu cheiro e descobriu meu segredo. Ele estava no portão
quando chegou dona Cotinha, no seu Fusquinha.
- Bom dia, menino - disse ela. Já que está em frente à minha casa, faça
uma gentileza e abra o portão.
Tom obedeceu. Dona Cotinha afagou minha cabeça e perguntou:
- Este gatinho é seu?
- Sim, senhora.
- Ele é muito educado.
- Obrigado - disse eu, na minha voz de gato.
- No primeiro dia que o vi por aqui, ele entrou na casa e cheirou tudo.
Agora, sempre deixo uma comidinha para ele!
- Ah! Mas o Joca não come comida de gente, não, senhora. Só come ração
- disse o Tom.
- Come, sim, meu filho. E come de tudo.
Dona Cotinha acabava de denunciar minha gula e o aumento de peso.
Continuou:
- Passe aqui no fim da tarde. Faço um bolo de fubá com cobertura de
chocolate que é de dar água na boca.
Com água na boca fiquei eu. Naquela tarde voltamos à casa de dona
Cotinha. Ela foi logo mostrando pro Tom uma coleção de carrinhos antigos. Era
do filho dela, que morreu bem pequeno. Depois nos levou para uma sala repleta
de livros. Tom ficou de boca aberta e perguntou:

- A senhora já leu todos esses livros?
- Praticamente todos. Ler foi minha diversão, meu bom vício. Infelizmente
meus olhos não ajudam mais. Essa pilha que você está vendo aqui ainda nem foi
tocada.
Tom começou a ler em voz alta, e sua voz encheu a sala de seres
fantásticos. O tempo parou.
Desse dia em diante, à tardinha, eu e Tom tínhamos uma missão. Abrir os
livros de dona Cotinha e deixar os personagens passearem pela casa mágica, no
meio da floresta da cidade de pedra.
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GRUPO 2: RUMPELSTICHEN

Era uma vez um moleiro muito pobre, que tinha uma filha linda. Um dia
ele se encontrou com o rei e, para se dar importância, disse que sua filha sabia
fiar palha, transformando-a em ouro.
— Esta é uma habilidade que me encanta — disse o rei. — Se é verdade o
que diz, traga sua filha amanhã cedo ao castelo. Eu quero pô-la à prova.
No dia seguinte, quando a moça chegou, o rei levou-a para um quartinho
cheio de palha, entregou-lhe uma roda e uma bobina e disse:
— Agora, ponha-se a trabalhar. Se até amanhã cedo não tiver fiado toda
esta palha em ouro, você morrerá! — Depois saiu, trancou a porta e deixou a
filha do moleiro sozinha.
A pobre moça sentou-se num canto e, por muito tempo, ficou pensando
no que fazer. Não tinha a menor ideia de como fiar palha em ouro e não via jeito
de escapar da morte. O pavor tomou conta da jovem, que começou a chorar
desesperadamente. De repente, a porta se abriu e entrou um anãozinho muito
esquisito.
— Boa tarde, minha linda menina — disse ele. — Por que chora tanto?
— Ah! — respondeu a moça entre soluços. — O rei me mandou fiar toda
esta palha em ouro. Não sei como fazer isso!
— E se eu fiar para você? O que me dará em troca?
— Dou-lhe o meu colar. O anãozinho pegou o colar, sentou-se diante da
roda e, zum-zum-zum: girou-a três vezes e a bobina ficou cheia de ouro.
Então começou de novo, girou a roda três vezes e a segunda bobina ficou
cheia também. Varou a noite trabalhando assim e, quando acabou de fiar toda a
palha e as bobinas ficaram cheias de ouro, sumiu. No dia seguinte, mal o sol
apareceu, o rei chegou e arregalou os olhos, assombrado e feliz ao ver todo
aquele ouro. Contudo, seu ambicioso coração não se satisfez.

Levou a filha do moleiro para outro quarto um pouco maior, também
cheio de palha, e ordenou-lhe que enchesse as bobinas de ouro, caso quisesse
continuar viva. A pobre moça ficou sentada olhando a palha, sem saber o que
fazer. "Ah... se o anãozinho voltasse...", pensou, querendo chorar. Nesse
instante a porta se abriu e ele entrou.
— O que você me dá, se eu fiar a palha? — perguntou.
— Dou-lhe o anel do meu dedo.
Ele pegou o anel e se pôs a trabalhar. A cada três voltas da roda, uma
bobina se enchia de ouro. No outro dia, quando o rei chegou e viu as bobinas
reluzindo de ouro, ficou mais radiante. Mas ainda dessa vez não se contentou.
Levou a moça para outro quarto ainda maior, também cheio de palha e disse:
— Você vai fiar esta noite. Se puder repetir essa maravilha, quero que seja
minha esposa. O rei saiu, pensando: "Será que ela é mesmo filha do moleiro?
Bah! O que importa é que vou me casar com a mulher mais rica do mundo!"
Quando a moça ficou sozinha, o anãozinho apareceu pela terceira vez e
perguntou: — O que você me dá, se ainda dessa vez eu fiar a palha?
— Eu não tenho mais nada...
— Se é assim, prometa que me dará seu primeiro filho, se você se tornar
rainha. "Isso nunca vai acontecer", pensou a filha do moleiro. E não tendo saída,
prometeu ao anãozinho o que ele quis. Imediatamente ele se pôs a trabalhar,
girando a roda a noite inteira. De manhãzinha, quando o rei entrou no quarto,
encontrou prontinho o que havia exigido. Cumprindo sua palavra, casou-se com
a bela filha do moleiro, que assim se tornou rainha. Um ano depois, ela deu à luz
uma linda criança. Já nem se lembrava mais do misterioso anãozinho. Mas
naquele mesmo dia, a porta se abriu repentinamente e ele entrou.
— Vim buscar o que você me prometeu — disse.
A rainha ficou apavorada e ofereceu-lhe todas as riquezas do reino, se ele
a deixasse ficar com a criança. Mas ele não quis.

— Não! Uma coisa viva vale muito mais para mim que todos os tesouros
do mundo! A rainha ficou desesperada; tanto chorou e se lamentou, que o
anãozinho acabou ficando com pena.
— Está bem — disse. — Vou lhe dar três dias. Se no fim desse prazo você
adivinhar o meu nome, poderá ficar com a criança.
A rainha passou a noite lembrando os nomes que conhecia e mandou um
mensageiro percorrer o reino em busca de novos nomes. Na manhã seguinte,
quando o anãozinho chegou, ela foi dizendo:
— Gaspar, Melquior, Baltazar— e assim continuou, falando todos os
nomes anotados. Mas a cada um deles o anão respondia balançando a cabeça:
— Não é esse meu nome!
No segundo dia, a rainha pediu às pessoas da vizinhança que lhe dessem
seus apelidos, e fez uma lista dos nomes mais esquisitos, como: João das
Lonjuras, Carabelassim, Pernil-mal-assado e outros. Mas a todos a resposta do
anão era a mesma:
— Não é esse meu nome!
No terceiro dia, o mensageiro que andava pelo reino à cata de novos
nomes voltou e disse:
— Não descobri um só nome novo. Mas eu estava andando por um
bosque no alto de um monte, onde raposas e coelhos dizem boa-noite uns aos
outros, quando vi uma cabana. Diante da porta ardia uma fogueirinha e um
anão muito esquisito, pulando num pé só ao redor do fogo, cantava:
— Hoje eu frito! Amanhã eu cozinho! Depois de amanhã será meu o filho
da rainha! Coisa boa é ninguém saber que meu nome é Rumpelstichen!
Pode-se imaginar a alegria da rainha, quando ouviu esse nome. E quando
um pouco mais tarde o anãozinho veio e perguntou:
— Então, senhora rainha, qual é meu nome? Ela disse antes:
— Será Fulano?

— Não!
— Será Beltrano?
— Não!
— Será por acaso Rumpelstichen?
— Foi o diabo que te contou! — gritou o anãozinho furioso. E bateu o pé
direito com tanta força no chão, que afundou até a virilha.
Depois, tentando tirar o pé do buraco, agarrou com ambas as mãos o pé
esquerdo e puxou-o para cima com tal violência, que seu corpo se rasgou em
dois. Então, desapareceu.
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GRUPO 3: OS SETE CORVOS
Era uma vez um homem que tinha sete filhos, todos meninos, e vivia
suspirando por uma menina. Afinal, um dia, a mulher anunciou-lhe que estava
mais uma vez esperando criança.
No tempo certo, quando ela deu à luz, veio uma menina. Foi imensa a
alegria deles. Mas, ao mesmo tempo, ficaram muito preocupados, pois a
recém-nascida era pequena e fraquinha e precisava ser batizada com urgência.
Então, o pai mandou um dos filhos ir bem depressa até a fonte e trazer água
para o batismo. O menino foi correndo e, atrás dele, seus seis irmãos.
Chegando lá, cada um queria encher o cântaro primeiro; na disputa, o
cântaro caiu na água e desapareceu. Os meninos ficaram sem saber o que fazer.
Em casa, como eles estavam demorando muito, o pai disse, impaciente:
— Na certa, ficaram brincando e se esqueceram da vida!
E, cada vez mais angustiado, o homem exclamou com raiva:
— Queria que todos eles se transformassem em corvos!
Nem bem falou isso, ouviu um ruflar de asas por cima de sua cabeça e,
quando olhou, viu sete corvos pretos como carvão passando a voar por cima da
casa. Os pais fizeram dè tudo para anular a maldição, mas nada conseguiram;
ficaram tristíssimos com a perda dos sete filhos. Mas, de alguma forma, se
consolaram com a filhinha, que logo ficou mais forte e foi crescendo, cada dia
mais bonita.
Passaram-se anos. A menina nunca soube que tinha irmãos, pois os pais
jamais falaram deles. Um dia, porém, escutou acidentalmente algumas pessoas
falando dela:
— A menina é muito bonita, mas foi por culpa dela que os irmãos se
desgraçaram...
Com grande aflição, ela procurou os pais e perguntou-lhes se tinha
irmãos, e onde eles estavam. Os pais não puderam mais guardar segredo.
Disseram que havia sido uma predestinação do céu, mas que o batismo dela

fora a inocente causa. A partir desse momento, não se passou um dia sem que a
menina se culpasse pela perda dos irmãos, pensando no que fazer para
salvá-los. Não tinha mais paz nem sossego.
Um dia, ela fugiu de casa, decidida a encontrar os irmão onde quer que
eles estivessem, nesse vasto mundo, custasse o que custasse. Levou consigo
apenas um anel de seus pais como lembrança, um pão grande para quando
tivesse fome, um cantil de água para matar a sede e um banquinho para
quando quisesse descansar. Foi andando, andando, se afastando cada vez mais,
e assim chegou ao fim do mundo.
Então, foi falar com o sol. Mas ele era assustador, quente demais e comia
crianças. A menina fugiu e foi falar com a lua. Ela era horrorosa, mais fria que o
gelo, e também comia crianças. Quando viu a menina, disse com um sorriso
mau:
— Hum, hum... que cheirinho bom de carne humana!
A menina se afastou correndo e foi falar com as estrelas. Encontrou-as
sentadas, cada uma na sua cadeirinha. Todas elas foram bondosas e amáveis
com ela. A Estrela D'alva ficou em pé e lhe deu um ossinho de frango, dizendo:
— Sem este ossinho, você não poderá abrir a Montanha de Cristal, e é na
Montanha de Cristal que estão seus irmãos.
A menina pegou o ossinho, embrulhou-o num pedaço de pano e, de novo,
se pôs a andar. Andou, andou e afinal chegou na Montanha de Cristal. O portão
estava fechado; quando desembrulhou o paninho para pegar o osso, ele estava
vazio! Ela havia perdido o presente da estrela... E agora, o que fazer? Queria
salvar os irmãos, mas não tinha mais a chave da Montanha de Cristal.
Sem pensar muito, meteu o dedo indicador dentro do buraco da
fechadura e girou-o, mas o portão continuou fechado. Então, pegou uma faca
em sua trouxinha, cortou fora um pedaço do dedo mindinho, meteu o pedaço
do dedo na fechadura: felizmente, o portão se abriu. Assim que ela entrou, um
anãozinho veio a seu encontro:

— O que esta procurando, minha menina?
— Procuro meus irmãos, os sete corvos.
— Os senhores corvos não estão em casa e vão se demorar bastante.
Mas, se quiser esperar, entre e fique à vontade.
Assim dizendo, o anãozinho foi para dentro e voltou trazendo a comida
dos corvos em sete pratinhos e a bebida em sete copinhos. A menina comeu um
bocadinho de cada prato e bebeu um golinho de cada copo, mas deixou cair o
anel que trouxera dentro do último copinho.
Nesse momento, ouviu-se um zunido e um bater de asas no ar.
— São os senhores corvos que vêm vindo - explicou o anãozinho.
Eles entraram, quiseram logo comer e beber e se dirigiram para seus
pratos e copos. Então um disse para o outro:
— Alguém comeu no meu prato! Alguém bebeu no meu copo! E foi boca
humana!
E quando o sétimo corvo acabou de beber a última gota de seu copo, o
anel rolou até o seu bico. Ele reconheceu o anel de seus pais e exclamou:
— Queira Deus que nossa irmãzinha esteja aqui! Então, estaremos salvos!
Ao ouvir esse pedido, a menina, que estava atrás da porta, saiu e foi ao
encontro deles. Imediatamente, os corvos recuperaram sua forma humana.
Abraçaram-se e se beijaram na maior alegria e, muito felizes, voltaram todos
para casa.
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GRUPO 4: O CACHORRO E A BOA MENINA
Existiu em uma cidade da África, da nação Grúncis, uma senhora que
tinha duas filhas. Uma delas, a caçula, criava um cachorro grande e bonito por
nome Kubá. Ela tinha muito cuidado com o cachorro a ponto de só fazer as
refeições junto com ele sentado na mesa, como se fosse uma pessoa. A mãe
dela não se incomodava, pois gostava também do cachorro, porém a irmã mais
velha odiava e maltratava o pobre bichinho. Aconteceu que elas tinham uma tia
que morava um pouco distante dali. A menina dona do cachorro, um dia de
sábado, lembrou-se da tia e disse à mãe dela:
— Mamãe, amanhã vou passar o dia com minha tia
— Sozinha? — perguntou a mãe, e disse:
— Lembre-se que neste caminho sempre acontece desaparecer pessoas.
— Eu vou com Deus e Kubá — disse a menina.
No outro dia pela manhã bem cedo, a menina se preparou, tomou a
bênção à sua mãe e foi para a casa da tia. Passou todo o dia lá; na hora do
almoço, a tia chamou ela para almoçar e perguntou onde botava o almoço do
cachorro. Ela disse para a tia que o cachorro costumava sempre comer junto
com ela na mesa e assim foi feito. Depois saíram e foram para o terreiro brincar.
De tardezinha, a menina se despediu da tia e voltou para a casa da mãe.
Quando ia passando por um lugar onde o caminho era muito esquisito por só se
ver mato e já estar escurecendo, apareceu um bicho enorme e perguntou a ela:
— De onde vens e para onde vais?
— Vim da casa de minha tia e vou para casa de minha mãe.
— Com quem tu vais?
— Chame a gente que eu quero ver.
Ela, com muito medo, olhou para um lado e para o outro e, não vendo o
cachorro, cantou:
— Kubá Kubá Kubá Bá Durubi, Kubá Kubá Dan Durubi Nanã Tapemá
Durubi (Encontrei a morte, corre, estou aqui, o bicho quer me matar.)
O cachorro, quando ouviu o cântico da menina, veio feito uma fera em
cima do bicho, que fugiu apavorado, deixando o caminho livre para eles
passarem. Em casa, a velha já preocupada devido às horas, estava se

arrumando para ir procurá-la; foi quando a menina chegou sã e salva pelo seu
amigo Kubá, contando tudo o que tinha acontecido. A irmã mais velha que era
muito orgulhosa, não querendo ficar inferior à outra, disse que também ia
visitar a tia. A mãe dela apresentou um bocado de motivos para ela desistir,
porém foi inútil. No outro dia ela se preparou, chamou o cachorro e foi a para
casa da tia. Chegou cedo, brincou bastante e na hora de almoçar a tia chamou
ela, botou o almoço e perguntou onde botava o do cachorro.
— No chão — disse ela — em qualquer lugar ele come.
A tia botou a comida em baixo da mesa, no chão; o cachorro não tocou na
comida e saiu para rua, deixando ela almoçar à vontade. De tardinha ela
despediu da tia e voltou para casa; quando ia chegando na entrada do caminho
esquisito, lembrou-se do cachorro; foi justamente a hora em que o bicho
apareceu e foi fazendo as mesmas perguntas que tinha feito à sua irmã.
Por fim o bicho disse:
— Chame a gente que eu quero ver.
Ela se cansou de cantar chamando o cachorro
— Kubá Kubá Kubá...
O bicho não vendo ninguém engoliu ela. Nisto Kubá chegou em casa
sozinho. A mãe dela, juntamente com a outra garota e os vizinhos saíram para
procurar a menina. Quando chegaram no lugar em que o bicho tinha engolido a
menina, a irmã foi logo reconhecendo o lugar, dizendo para o pessoal:
— Foi aqui que encontrei o bicho.
Começaram a procurar e foi quando encontraram a cestinha que ela carregava,
um pé de sapato, pedaços de pano do vestido e mais para dentro do mato viram
o enorme bicho que dormia a sono solto. Mataram o bicho e depois,
procurando saber por qual motivo uma das meninas tinha sido salva e a outra
devorada pelo bicho, a tia das meninas disse o seguinte:
— Fazer o bem, não se olhar a quem. Fazendo a quem se lhe faz não é
pecado e só tem o que se merece.
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GRUPO 5: AS ROUPAS NOVAS DO IMPERADOR

Há muito, muito tempo, vivia em um reino distante um imperador
vaidosíssimo. Seu único interesse eram as roupas. Pensava apenas em trocar de
roupas, várias vezes ao dia; desfilava vestes belíssimas, luxuosas e muito caras
para a corte.
Um belo dia, chegaram à capital do reino dois pilantras, muito habilidosos
em viver às custas do próximo. Assim que os dois souberam da fraqueza do
imperador por belas roupas, espalharam a notícia de que eles eram
especialistas em tecer um pano único no mundo, de cores e padrões
deslumbrantes.
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confeccionadas com aquele tecido tinham o poder de serem invisíveis para as
pessoas tolas, ou que ocupassem um cargo sem merecê-lo. O imperador logo se
entusiasmou com a ideia de ter roupas não só bonitas, mas também úteis para
desmascarar os bobos e os que não mereciam cargos na corte. E tratou de
mandar chamar tão habilidosos tecelões.
— Ponham-se logo a meu serviço. Quero uma roupa sob medida, a mais
linda que já tenham feito.
— Majestade, necessitamos de uma sala, de um tear, de fios de seda e de
ouro e, principalmente, de que ninguém nos incomode.
Foram logo atendidos. Uma hora depois estavam diante do tear, fingindo
tecer sem parar. E assim continuaram por muitos dias, pedindo cada vez mais
seda, mais ouro... e mais dinheiro, é claro! O imperador estava curioso e um dia
resolveu enviar seu velho primeiro-ministro para inspecionar a obra dos
tecelões. "É ele um ministro sábio e fiel", pensou o rei. "Com certeza, conseguirá
ver esse tecido tão extraordinário e nada me esconderá."
Mas, quando o velho ministro chegou em frente ao tear, nada viu.
Preocupou-se. Ficou em dúvida.
— Mas isso não significa que eu não seja digno do cargo que ocupo —
disse a si mesmo, aflito.

Aos tecelões, porém, que lhe perguntavam com insistência se o padrão do
tecido era de seu agrado, se as cores se harmonizavam, ele respondeu
entusiasmado:
— Mas claro! É magnífico. Nunca vi coisa igual.
O ministro levou ao conhecimento do imperador os progressos da
confecção e, por precaução elogiou o extraordinário bom gosto dos dois
profissionais. Por nada neste mundo admitiria ter olhado para um tear vazio. Na
cidade já não se falava em outra coisa, senão da nova roupa do imperador e de
seus poderes mágicos.
Dizia-se que custaria uma fortuna, mas que bem valia o preço: poderia
desmascarar ministros e secretários! Na corte, em compensação, muitos
impostores e aproveitadores do cofre do reino não dormiam tranquilos e
aguardavam com temor o momento em que o imperador iria, enfim, vestir a tão
famosa e denunciadora roupa.
Transcorreram mais cinco ou seis dias, e o imperador, que não aguentava
mais esperar, resolveu ir em pessoa visitar os tecelões. Com uma comitiva de
guardas e escudeiros, e acompanhado por seu fiel primeiro-ministro, que tremia
de medo, foi ver o trabalho dos dois impostores, sendo recebido com enorme
solenidade e muitas explicações.
— Nunca teríamos ousado esperar tanto, Majestade. Sua visita e sua
satisfação são o maior reconhecimento ao nosso trabalho... Aprovando Vossa
Majestade nosso humilde trabalho, ficaremos extremamente lisonjeados. Será
muita honra.
Após tanta bajulação, o imperador e sua comitiva foram conduzidos à sala
do tear.
— Majestade, observe a extraordinária beleza e perfeição do desenho —
disse o velho ministro com voz trêmula.
O imperador permanecia calado: estava assombrado! Ele não via nada,
apenas o tear vazio, totalmente vazio! Isto queria dizer que era um bobo, ou não
era digno de ser imperador. "Coitado de mim!", pensou. "Nada poderia ser pior,
tenho que dar um jeito para não descobrirem a verdade."

Resolveu reagir e afastar o perigo de um possível desmascaramento.
Aproximou-se do tear, segurando seu monóculo, fingindo admirar o tecido
invisível.
— Hein?... Sim, é claro... É realmente uma beleza. Um trabalho e tanto. E a
comitiva toda fez um coro de elogios e mais elogios. Nenhum membro do
séquito iria confessar não estar vendo nada de nada, pois ninguém queria
passar por tonto, ou ser considerado indigno do cargo que ocupava. Os
espertos tecelões sorriam, satisfeitos. O temor dos poderosos representava
mais seda, mais ouro e mais dinheiro.
— Vossa Majestade, então, aprova o nosso trabalho? — perguntaram eles,
com malícia e ironia.
O imperador disse que estava satisfeito e, para demonstrar seu
reconhecimento, presenteou os dois pilantras com um saco cheio de ouro. Mas
continuava preocupado e perplexo. Seria indigna sua realeza? Seria ele um
incompetente?
— Majestade — falou o primeiro-ministro. Por que, com esse tecido, não
manda confeccionar uma roupa especial para o torneio do próximo domingo?
— Sim, sim, claro — resmungou o imperador. Estou mesmo querendo
uma roupa nova para o torneio.
Foi dada nova incumbência aos tecelões, que pegaram a fita métrica e
tiraram as medidas do rei, fingindo entender do ofício.
— A cauda, Majestade, deverá ser muito longa?
— Claro que sim, muito comprida. Arrastando-se por metros atrás de
mim.
— E o laço? Prefere de veludo ou de cetim?
— Podem sugerir, confio no gosto de vocês.
O imperador voltou ao palácio transformado, e os dois impostores
continuaram a trabalhar na frente do tear vazio. Nem sequer pararam durante a
noite. Empenhados na farsa, trabalhavam à luz de vela.
Alguém que, por curiosidade, foi espiar por uma fresta da porta, viu-os
atarefados, cortando o ar com uma grande tesoura e costurando com uma
agulha sem linha. Dois dias depois, na manhã do domingo, os tecelões se

apresentaram na corte, levando a roupa para o torneio. Mantinham os braços
levantados, como se estivessem segurando algo muito delicado e volumoso.
Ninguém via nada — pois nada havia para ser visto —, mas ninguém, também,
ousou confessar. Quem assumiria ser tolo ou incompetente? Os dois charlatões
correram ao encontro do imperador, assim que este apareceu na porta do
salão.
— Vossa Majestade gostaria de vestir suas roupas novas agora? —
perguntou, irônico, o primeiro.
O imperador disse que queria vesti-las logo. Foi para a frente de um
grande espelho e tirou as roupas que vestia. Os tecelões fingiram entregar ao
imperador primeiro a túnica, depois a calça e, enfim a capa com sua longa
cauda. O imperador, meio despido, sentia muito frio. Até espirrou, mas não
podia nem pensar em perguntar se continuava em trajes íntimos.
— Não é um pouco leve demais este tecido? — arriscou.
— Majestade, a leveza é uma de suas qualidades mais apreciadas. Nem
uma aranha poderia tecer uma tela tão impalpável, apesar de termos
empregado muitos fios de ouro. E o imperador se convenceu de que estava
vestindo uma roupa fabulosa, embora o espelho refletisse apenas a imagem de
um homem de cueca e camiseta.
Em volta dele, os cortesãos se desmanchavam em elogios à nova roupa.
Finalmente, a toalete terminou: tomara banho, perfumara-se, penteara-se e
vestira a tão falada roupa. No pátio do palácio já estavam a postos quatro
soldados em trajes de gala, segurando um dossel sob o qual o imperador se
protegeria até a praça dos torneios.
— Vossa Majestade está pronta? A roupa é do seu agrado? — Perguntou
um dos charlatões.
— Não deseja mais nenhuma mudança? — Perguntou o outro trapaceiro.
O imperador deu mais uma olhada no espelho, perplexo e desconfiado, e
respondeu:
— Claro. Podemos ir.
Os criados de quarto ficaram fingindo recolher do chão a cauda do manto
real, os soldados seguraram bem alto o dossel, e o cortejo começou a caminhar.

Ao longo das ruas uma multidão estava à espera do cortejo, a fim de admirar as
fabulosas roupas do imperador. Nas janelas e nas sacadas os curiosos se
espremiam, e os comentários eram intermináveis.
— É a roupa mais linda de todo o guarda-roupa imperial.
— Que luxo, que elegância!
Naturalmente, ninguém via a roupa tão comentada, mas não iria
confessar isso, pois correria o risco de passar por bobo ou incompetente.
O cortejo já tinha atravessado meia cidade, chegando próximo à praça
dos torneios. De repente, um menininho que conseguira um lugar bem na
frente, gritou, desapontado:
— O imperador não está vestido. Como é ridículo, assim quase pelado!
Cadê as roupas novas?
Muitos o escutaram, alguém repetiu o comentário.
— Um garotinho está gritando que o imperador está sem roupas...
— Oh! É a voz da inocência! Criança diz tudo que vê.
As palavras, primeiro murmuradas, aumentaram de volume e agora eram
ditas aos brados pela gente do povo, que ria até não poder mais. O imperador
escutou e ficou corado como um tomate, pois a cada passo que dava, se
convencia de que aquela gente tinha razão e que ele tinha sido redondamente
enganado e que, na verdade a tão elogiada roupa não existia.
Mas, e agora? Faria o quê? Continuou a caminhar, todo orgulhoso, como
se nada de estranho ocorresse, acompanhado pelas gargalhadas cada vez mais
intensas de seus súditos.
Os dois charlatões nunca mais foram vistos. Fugiram com todo o ouro, e o
imperador aprendeu que a vaidade é a pior inimiga do reino.
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