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A ROUPA NOVA DO IMPERADOR

Hans Christian Andersen
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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 ROUPA NOVA DO IMPERADOR

Há muitos e muitos anos havia um Imperador tão
apaixonado pelas roupas novas, que gastava com elas
todo o dinheiro que possuía. Pouco se incomodava
com seus soldados, com o teatro ou com os passeios
pelos bosques, contanto que pudesse vestir seus trajes.
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Tinha um para cada hora do dia, e, ao invés de se
dizer dele o que se diz de qualquer imperador: Está
na Câmara do Conselho, dizia-se sempre a mesma
coisa: 0 Imperador está se vestindo.
Na capital em que ele vivia, a vida era muito alegre;
todos os dias chegavam multidões de forasteiros para
visitá-la, e, entre eles, certa ocasião chegaram dois
vigaristas. Fingiram-se de tecelões, dizendo-se capazes de tecer os tecidos mais maravilhosos do mundo.
E não somente as cores e os desenhos eram magníficos como também os trajes que se faziam com aqueles tecidos possuíam a qualidade especial de serem
invisíveis para qualquer pessoa que não tivesse as
qualidades necessárias para desempenhar suas funções e também que fossem muito tolas e presunçosas.
- Devem ser trajes magníficos - pensou o Imperador.
- E se eu vestisse um deles, poderia descobrir todos
aqueles que em meu reino carecessem das qualidades necessárias para desempenhar seus cargos. E
também poderei distinguir os tolos dos inteligentes.
Sim, estou decidido a mandar tecer uma roupa para
mim, a qual me servirá para tais descobertas.
Entregou a um dos tecelões uma grande quantia como
adiantamento, a fim de que o dois pudessem começar
imediatamente com c esperado trabalho.
Os dois vigaristas prepararam os teares e fingiram
entregar-se ao trabalho de tecer mas o certo é que no
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mesmo não havia nenhum fio nas lançadeiras. Antes
de começar pediram uma certa quantidade da seda
mais fina e fio de ouro da maior pureza e guardaram
tudo em seus alforjes e depois começaram a trabalhar, isto é, fingindo fazê-lo, com os teares vazios.
- Gostaria de saber como vai o trabalho dos tecelões
- pensou um dia o bondoso Imperador.
Todavia, ficou um tanto aflito ao pensar que alguém
que fosse tolo ou não estivesse capacitado para exercer sua função, não poderia ver o tecido. Não temia
por si mesmo, mas achou mais prudente enviar uma
outra pessoa, para que lhe desse conta daquilo.
Todos os habitantes da cidade conheciam as maravilhosas qualidades do tecido em questão, e todos,
também, desejavam saber, por esse meio, se seu vizinho ou amigo era um tolo.
- Mandarei meu fiel primeiro ministro visitar os tecelões - pensou o Imperador. Será o mais capacitado
para ver o tecido, porque é um homem muito hábil e
ninguém cumpre seus deveres melhor do que ele.
E assim o bom e velho primeiro ministro se dirigiu
para o aposento em que os vigaristas trabalhavam
nos teares completamente vazios.
- Deus me proteja! - pensou o ancião, abrindo os braços e os olhos. - Mas se eu não vejo nada!
No entanto, evitou di-lo.
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Os dois vigaristas pediram-lhe que fizesse o favor de
aproximar-se um pouco mais e rogaram-lhe que desse
a sua opinião a respeito do desenho e do colorido do
tecido. Mostraram o tear vazio e o pobre ministro, por
mais que se esforçasse para ver, não conseguia enxergar coisa alguma, porque não havia nada para ver.
- Deus meu! - pensava. - Será, possível que eu seja
tão tolo assim? Nunca me pareceu e é preciso que
ninguém o saiba. Talvez eu não esteja capacitado a
desempenhar a função que ocupo. 0 melhor será fingir
que estou vendo o tecido.
- Não quer dar a sua opinião, senhor ? - perguntou um
dos falsos tecelões.
E muito lindo! Faz um efeito encantador - exclamou o
velho ministro, fitando através de seus óculos. - 0
que mais me agrada são o desenho e as maravilhosas
cores que o compõem. Asseguro-lhes que daremos
conta ao Imperador do quanto gosto de seu trabalho,
muito bem aplicado e lindíssimo.
- Ficamos muito honrados em ouvir tais palavras de
vossos lábios, senhor ministro replicaram os tecelões.
Começaram então a dar-lhe detalhes do complicado
desenho e das cores que o formavam. 0 ministro ouviu-os com a maior atenção, com a idéia de poder
repetir suas palavras quando estivesse na presença
do Imperador.
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A seguir os dois vigaristas pediram mais dinheiro, mais
seda e mais fio de ouro, para que pudessem prosseguir com o trabalho. Porém, assim que receberam o
solicitado, guardaram-no como antes. Nem um só fio
foi colocado no tear, embora eles fingissem continuar
trabalhando apressadamente.
0 Imperador enviou outro fiel cortesão para dar-se
conta dos progressos do trabalho dos falsos tecelões
e a fim de saber se eles demorariam muito para entregar o tecido. A este segundo enviado aconteceu a
mesma coisa que Po primeiro ministro, isto é, mirou e
remirou o tear vazio, sem ver tecido algum.
- Não acha que é uma fazenda maravilhosa? - perguntaram os vigaristas mostrando e explicando um desenho imaginário e um colorido não menos fantástico,
que ninguém conseguia ver.
- Sei que não sou tolo - pensava o cortesão; - mas se
não vejo o tecido, é porque não devo ser capaz de
exercer minha função à altura da mesma. Isso me
parece estranho. Mas é melhor não dar a perceber
esse fato.
Por esse motivo falou no tecido que não via e manifestou seu entusiasmo pelo colorido maravilhoso e
pelos originais desenhos.
- Ali está algo realmente encantador, disse mais tarde
ao Imperador, quando prestou contas de sua visita.
Por sua vez, o Imperador achou que devia ir ver o
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famoso tecido, enquanto ainda estivesse no tear. E
assim, acompanhado por um escolhido grupo de cortesãos, entre os quais se encontravam o primeiro
ministro e o outro palaciano, que haviam fingido ver o
tecido, foi fazer uma visita aos falsos tecelões, que
com o maior cuidado trabalhavam no tear vazio, em
meio à maior seriedade.
- E magnífico! - exclamaram o primeiro ministro e o
palaciano. - Digne-se Vossa Majestade a olhar para o
desenho. Que cores maravilhosas!
E apontavam para o tear vazio, pois não tinham dúvidas de que as outras pessoas viam o tecido.
- Mas o que é isto? - pensou o Imperador. - Não estou
vendo nada! Isso é terrível! Serei um tolo? Não terei
capacidade para ser Imperador? Certamente não poderia acontecer-me nada pior.
- E realmente uma beleza! - exclamou logo depois. 0 tecido merece a minha melhor aprovação.
Manifestou a sua aprovação por meio de alguns gestos, enquanto olhava para o tear vazio, pois ninguém
poderia induzi-lo a dizer que não via coisa alguma.
Todos os outros cortesãos olhavam por sua vez. Mas
não viam nada. Porém, como nenhum queria dar parte
de tolo ou de incapaz, fizeram coro com as palavras
de Sua Majestade.
- E uma beleza! - exclamaram em coro.
E aconselharam o Imperador que mandasse fazer uma

10

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

