1

Apoio:

Patrocínio:

Realização:

2

A SEREIAZINHA

Hans Christian Andersen

3

Contos de Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen nasceu em Odensae, em 2 de
abril de 1805, e faleceu em Conpenhague em 1875. Autor
de inúmeros contos infanto-juvenis, traduzido por todo o
mundo. Considerado por muitos com o pai da Literatura
Infanto-Juvenil. Temos aqui uma seleção de seus melhores contos.
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A SEREIAZINHA

BEM no fundo do mar a água é azul como as folhas
das centáureas, pura como o cristal mais transparente, mas tão transparente, mas tão profunda que seria
inútil jogar ali a âncora e, para medi-la, seria preciso
colocar uma quantidade enorme de torres de igreja
umas sobre as outras a fim de verificar a distância
que vai do fundo à superfície.
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Lá é a morada do povo do mar. Mas não pensem que
esse fundo se compõe somente de areia branca; não,
ali crescem plantas e árvores estranhas e tão leves,
que o menor movimento da água faz com que elas se
agitem, como se estivessem vivas. Todos os peixes,
grandes e pequenos, vão e vêm entre seus galhos,
assim como os pássaros o fazem no ar.
No lugar mais profundo está o castelo do rei do mar,
cujos muros são de coral, as janelas de âmbar amarelo e o teto é feito de conchas que se abrem e fecham
para receber a água e para despejá-la. Cada uma
dessas conchas encerra pérolas brilhantes e a menor
delas honraria a mais bela coroa de qualquer rainha.
Há muitos anos que o rei do mar estava viúvo e sua
velha mãe dirigia a casa. Era uma mulher espiritual,
mas tão orgulhosa de sua linhagem, que usava doze
ostras na cauda, enquanto que as outras grandes
personagens não usavam senão seis.
Ela merecia elogios, pelos cuidados que tinha para
com as suas netas bem-amadas, todas princesas encantadoras.
No entanto, a mais moça era ainda mais linda do que
as outras; sua pele era suave e transparente como
uma folha de rosa, seus olhos eram azuis como um
lago profundo seus longos cabelos louros como o trigo; todavia, não possuía pés: assim como suas irmãs, seu corpo terminava por uma cauda de peixe.
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Durante o dia inteiro, as crianças brincavam nas grandes salas do castelo, onde flores viçosas apareciam
entre os muros. Assim que se abriam as janelas de
âmbar amarelo, os peixes entravam como fazem os
pássaros conosco e comiam na mão das pequenas
princesas, que os acariciavam.
Em frente ao castelo havia um grande jardim com
árvores de um azul profundo e um vermelho de fogo.
Os frutos brilhavam como se fossem de ouro, e as
flores, agitando sem cessar suas hastes e suas folhas, assemelhavam-se a pequenas chamas.
0 solo se compunha de areia branca e fina, ornado
aqui e ali de delicadas conchas e uma luminosidade
azul maravilhosa, que se espalhava por todos os lados, dava a impressão de se estar no ar, no meio do
azul do céu, ao invés de se estar no mar. Nos dias de
calmaria, podia-se perceber a, luz do sol, semelhante
a uma pequena flor cor de púrpura que despejasse a
luz de sua corola.
Cada uma das princesas tinha seu terreno no jardim,
o qual ela cultivava a seu belo prazer.
Uma lhe dava a forma de uma baleia, a outra, a de
uma sereia; mas a menor fez o seu em forma de sol e
plantou nele flores rubras como ele.
Era uma jovem estranha, silenciosa e pensativa.
Enquanto suas irmãs brincavam com diferentes objetos
provenientes dos navios naufragados, ela se divertia
olhando para uma estatueta de mármore branco, re-
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presentando um rapaz encantador, colocada sob um
chorão magnífico, cor-de-rosa, que a cobria de uma
sombra cor de violeta.
Seu maior prazer era ouvir as estórias sobre o mundo
em que viviam os homens. Todos os dias pedia à avó
que lhe falasse dos objetos, das cidades, dos homens
e dos animais.
Admirava-se, principalmente, de que na terra as flores exalassem um perfume que não havia sob a água
do mar e de que as florestas fossem verdes. Enquanto
suas irmãs brincavam com diferentes objetos provenientes dos navios naufragados. . . objetos, das cidades, dos homens e dos animais.
Não podia imaginar como é que os peixes cantassem
e saltitassem entre as árvores. A avó os chamava de
pássaros: assim mesmo, ela não compreendia.
Quando você completar quinze anos, disse a avó,
eu lhe darei permissão para subir à superfície do mar
e de sentar-se ao luar sobre os rochedos, para ver os
grandes navios passarem e para tomar conhecimento
das florestas e das cidades. Você verá um mundo todo
novo.
No ano seguinte a primeira das jovens completaria
quinze anos, e, como não havia senão um ano de
diferença entre cada uma delas, a mais moça teria
que esperar ainda cinco anos para subir à superfície
do mar.
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Mas uma prometia sempre à outra contar tudo, o que
visse na sua primeira saída, pois o que a avo contava
ainda era pouco e havia tantas coisas que elas ainda
desejavam saber!
A mais curiosa era realmente a mais jovem; muitas
vezes, durante a noite, ela ficava perto da janela
aberta, tentando perceber os ruídos dos peixes que
batiam suas nadadeiras e suas caudas. Olhava bem
para o alto e conseguia ver as estrelas e a lua, mas
elas lhe pareciam muito pálidas e muito aumentadas
pelo efeito da água.
Assim que alguma nuvem as escurecia, ela sabia ser
uma baleia ou um navio carregado de homens, que
nadavam sobre ela. Certamente esses homens nem
pensavam em que uma encantadora sereiazinha estendia suas mãos brancas para o casco do navio que
fendia as águas.
Chegou finalmente o dia em que a princesa mais velha completou quinze anos; então ela subiu à superfície do mar, a fim de descobrir o mundo; o desconhecido.
Ao voltar, estava cheia de coisas para contar. Oh!
disse ela, é delicioso ver, estendida ao luar sobre um
banco de areia, no meio do mar calmo, as praias da
grande cidade, onde as luzes brilham como se fossem. centenas de estrelas; ouvir a música harmoniosa, o som dos sinos das igrejas, e todo aquele barulho de homens e de seus carros!
Oh! como sua irmãzinha ouvia atentamente!
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Todas as noites, em frente da janela aberta, olhando
através da enorme massa de água, ela sonhava
longamente com a grande cidade, da qual a irmã mais
velha falara com tanto entusiasmo, com seus ruídos e
suas luzes, seus habitantes e seus edifícios e pensava ouvir os sinos tocarem bem perto dela.
No ano seguinte, a segunda obteve a permissão para
subir. Muito contente, ela emergiu a cabeça no momento em que o céu tocava o horizonte e a
magnificência desse espetáculo levou-a ao auge da
alegria.
0 céu inteiro, disse ela ao voltar, parecia ser de ouro
e a beleza das nuvens estava além de tudo aquilo que
podemos imaginar. Passavam à minha frente, vermelhas e roxas e no meio delas voava em direção ao sol,
como se fosse um longo véu branco, um bando de
cisnes selvagens. Eu também quis nadar na direção
do grande astro vermelho; mas de repente ele desapareceu e também a luz rosada que havia em cima
das águas e as nuvens desapareceram.
Depois chegou a vez da terceira irmã. Era a mais imprudente, e assim, subiu pela embocadura do rio e foi
seguindo o seu curso. Avistou admiráveis colinas plantadas de vinhedos e árvores frutíferas, castelos e fazendas situados no meio de florestas soberbas e imensas.
Ouviu o canto dos pássaros e o calor do sol obrigoua a mergulhar muitas vezes na água, a fim de refres-
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