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95. 

OS GNOMOS 

Primeira Hist6ria 

Urn sapateiro tinha se tornado tao pobre (e nao por sua propria culpa), que 
afinal nada mais Ihe restou, a nao ser urn pedac;o de couro, suficiente para se 
fazer urn par de sapatos . Assim, it noite ele recortou 0 couro com que iria fazer 
os sapatos no dia seguinte, e, com a consciencia tranquila, pois sernpre 
cumprira 0 dever, deitou-se, encomendou-se a Deus, e adormeceu. 

No dia seguinte, quando, depois de rezar as suas preces, se preparava 
para trabalhar, viu que ja estava em cima da mesa de trabalho 0 par de 
sapatos, acabado e perfeito. 

Atonito, sem entender 0 que acontecera, 0 sapateiro pegou 0 par de 
sapatos, para examina-Io bern de perto, e mais admirado ainda ficou ao 
constatar que se tratava de um trabalho perfeito, que s6 poderia ter sardo 
Jas maos de urn verdadeiro mestre. 

Poueo tempo depois, apareceu um eomprador, que gostou rnuito dos 
sapatos e logo os comprou, a urn pre~o compensador. Com 0 dinheiro, 0 

sapateiro comprou couro suficiente para fazer dois pares de sapat os. 
Reeortou-os a noite e, no dia seguinte, viu que nao precisaria t rabalhar 
tarnbe rn naquele d ia . O s dois pares de sapato 13 estavam, em cima da mesa 
de trabalho, perfeitos como os sapatos da vespera. 

o mesmo passou a acontecer, dia riamente, a partir de entao, de modo 
LJue 0 sJpateiro foi prosperando cada vez mais e se tornou, afinal, urn 
homcm rico. 

E, Wl1a noite, pouco antes do Natal, aconteceu que, quando 0 sapateiro sc 

sentou para recortar 0 couro, disse asua mulher, que se preparava para deitar-se: 

- Que achas da ideia de ficarmos acordados a noite toda, para vermos 
Ii q ll l' csta (lcontcccnclo, qucm esta nos ajudando tao val io~amen tc? 
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A mulher gostou da ideia, e acendeu uma vela, depois os dlli:, "t 

esconderam em urn canto do quarto, atras de algumas roupas q UI ' "I I 

estavam dependuradas, e ficaram observando. 
A meia-noite em ponto, surgiram dais homenzinhos, dois pigm(,II :-O , 11 \1" 

em pel , e se sentaram amesa de trabalho. Pegaram todo 0 couro n'(\) l \ .111 11 
oque la se encontrava e trabalharam com tanta rapidez e com tanta Pl' l'fl 'I" lll, 
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valendo-se de seus dedinhos tao pequenos, que 0 sapateiro ficou boqui
abcrto de espanto. E nao para ram enquanto nao transformaram em lindos 
sapatos todo 0 couro que fora na vespera recortado. E desapareceram, 
lorrendo, tao logo terminaram 0 traba lho. 

- Os homenzinhos nos enriqueceram - disse a esposa do sapateiro ao 
marido, depois que os gnomos safram. - Acho que temos obriga<;ao de 
mostrar-lhes quanto estamos gratos. Viste que estavam nus em peIo? 
Devem sentir muito frio. Vou fazer para eles camisas, cal<;as, casacos, etc., 
tudo muito pequenino, de acordo com 0 seu tamanho, e tecer para cada 
urn par de meias, e tu faras para eles dois pares de sapatos bern pequeninos. 

- Terei muito prazer em fazer isso - concordou 0 marido. 

E uma noite, puseram na mesa de trabalho todos aqueles presentes, em 
vez do couro recortado, e se esconderam aespera dos gnomos, para verem 
a sua rea<;ao diante daquela manifesta<;ao de reconhecimento. 

Ameia-noite, os homenzinhos entraram, correndo e pulando, e foram logo 
procurando 0 couro recortado, para se entregarem ao trabalho. Encontrando 
os presentes em lugar do couro, a princfpio eles ficaram espantados, mas 
dcpois alegrfssimos. Vestiram, com extraordinaria rapidez, as roupas em 
miniatura para eles feitas, e vestiram-nas, e continua ram dan<;ando e cantando: 

Somos agora homens elegantes. 


Ncw seremos sapateiros como antes. 


E depois de pularem sobre os bancos e cadeiras, safram dan<;ando da casa. E, 
como haviam anunciado, dali em diante nunca mais voltaram, mas 0 sapateiro 
continuou a prosperar, pois todos os seus esfor<;os eram bern sucedidos. 

Segunda H ist6ria 

Era uma vez uma pobre empregada, que era muito trabalhadora e muito 
asscada, varrendo e arrumando a casa todos os dias, e jogando fora 0 lixo 
,'m urn en tulho que havia perto da casa. 

Certo dia, quando estava voitando para casa, encontrou uma carta e, como 
('I ;) analfahcta, pediu asua patroa para Ie-la. Era urn convite dos gnomos para 
d:1 scr madrinha de um menino, que seria batizado dentro de poucos dias . A 
jove lll fiC l')lI scm saber 0 que far ia , mas sua patroa acaboll convencendo-a JD 
' 11ll' 11111 l'Ollvill: ('o Int) aqlld c nao podia ser rc(usado. Aceitoll -o, ('nt50 . 

t1/H 

Tres gnomos apareceram e a levaram a llma montanha chc i<J J e AIll lll., 

onde seu povo vivia. Tudo ali era extremamente pequeno, mas Cio Iwh, 

que nem se pode dizer quanto. 
A mae do recem-nascido estava deitada em urn leito de ebano, COlli 

engastes de marfim e enfeitado de perolas. A minuscula banhe ira do beh 

era de ouro maci<;o . 
Terminado 0 batizado em que foi madrinha, a jovem quis vol tar pnm 

casa, mas os gnomos insistiram para que ela ficasse mais tres dias em :-'lIn 

com panhia. Ela concordou, e foram tres dias inesquecfveis, em que cla ::.t' 

divert iu avontade, e os gnomos tudo fizeram para faze-Ia feliz. Afinal , cks 
a levaram para sua casa, mas antes encheram seus bolsos de dinheiro. 


U rna vez em casa, ela tratou logo de trabalhar: pegou a vaSSOUrH .. 

come<;ou a varrer. Pouco depois, porem, apareceram alguns estranhos, qlll' 


lhe perguntaram 0 que estava fazendo ali . 
£, que ela nao havia, como pensara, ficado com os homenzinhos (\11 

montanha apenas tres dias, e sim tres anOS . E, nesse m eio tem po, os s, ·I\ '. 

patroes tinham morrido . 

Terceira Hist6ria 

Era uma vez uma mulher, cujo filhinho foi sequestrado em seu h, ' ! ~ II 
pelos gnomos, que, em seu lugar, deixaram urn outro, cabe<;udo <..: Jl' Ulill II , 

arregalados, que nada mais fazia senao comer e beber. 
Inteiramente transtornada, a mulher procurou uma vizinha e p<.:diq II Ii' 

que a aconselhasse sobre 0 que deveria fazer. A vizinha disse-lhe qU i.: d t'VI' !! ,. 

acender 0 fogo e ferver agua em duas cascas de ovo. Isso Faria CO lli !lIlt" \1 

mentecapto que fora deixado em lugar de seu filho risse, e, ele rindo, t \I< ill 

estaria resolvido. 
A mulher seguiu 0 conselho, e, quando 0 deficiente viu a agua r(~ rv"IIII" 

em duas cascas de ovo, arregalou ainda mais os olhos e disse: 

_ Sou hoje tao velho quanto a Floresta Negra, mas nunC;) lilllLl VI '.!ll 

uma coisa destas~ 
E come<;ou a rir sem parar, dobrando gargalhadas estrondc)sa:" E ( ' ll l ilD 

apareceu urn bando de gnomos, trazendo a criancinha, qUI' I,ki x:1I :1 111 f~1I1 
seu bc r<;: o, e levando consigo 0 dcficicnt_. 

j,; 'lfl 


