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La fora a clara luz do dia banhava 0 castelo de 
Kronborg, 0 vento trazia da terra vizinha os sons da 
tronipa dos ca9adores, os navios passavarn e saudavarn: 1Bum! Burn! E de Kronborg respondiam : Burn! Bum! 

I 
~ IHolger Danske, porern, nao acordava. por rnais que re

tumbassem os canhoes, pois aqueles tiros diziam ape
nas : "Born Dia!", "Muito obrigado!" Outros tiros serao 
necessarios para que ele acorde. Mas ele acordara quan r. .do for preciso, pois ha for9a e valor em Holger Danske. i ' 
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A Menina dos F6sforos 

II ""I Wlt~ 
;!I II IIIIII\\I:,'1 
J;lllly! !! : ; i~lill l! I II\l
i ' l, -~. 

H~ ~ 0--c~~ ,. 

r~ r~(,.- \~ 9"'l ··if'n (L 

I • • '; 

11
"'\~ c-- ~ 

r J,~ 
( 

J , 
'1 

rI
I 

.~ ~.; 

- '-:=; 0~3 
.~ 

: ./ .. ... " , ct ,,' I 
~. 

FAZIA urn frio terrivel, nevava e come9ava a escu
cer. Era a ultima noite do ano, a noite de Ano Born. No 
frio e na escuridao, andava, pela rua, uma garotinha 
pobre, deseal9a, de cabe9a descoberta. Ao sair de easa, 
tinha ehinelos nos pes. Mas os chinelos eram grandes 
demais, sua mae os havia usad~ antes; e, de tao gran
d.es que eram, a menina os perdera ao atravessar a rua 
correndo, no momento em que dois carros passavam a 
tOda velocidade. Nao conseguira encontrar urn dos chi
nelos, e 0 outro urn rapaz levara, dizendo que 0 usaria 
como ber90 quando tivesse filhos. 

'La ia, pois, a menina, com os pezinhos nus, arro
xeados de frio. Trazia num velho avental certa por9aO 
de f6sforos e segurava urn pacotinho deles na mao. 0 
dia inteirinho ninguem the comprara urn s6 palito de 
f6sforo, ninguem the dera urn niquel. Sofrendo frio e 
f~me, a pobrezfnha, andando pela rua, parecia apavora
da. Os floeos de neve caiam-lhe sobre os longos cabelos 
louros, que formavam graciosos cachos em torno da 
nuca - mas a menina estava longe de pensar em ca
belos bonitos. 
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Todas as janelas estavam iluminadas, e chegava 
ate a rua urn aroma delicioso de ganso assado, pois era 
a noite de Ano Novo. Nisso, sim, ela pensava. 

Por fim, ela encolheu-se num canto, entre duas 
casas: uma delas avanc;ava mais sabre a rua que a 
outra. Sentou-se, encolheu as perninhas, mas continua
va a sentir frio . Nao tendo vendido urn unico fosforo, 
nao possuindo urn unico niquel, nao ousava ir para ca
sa, onde 0 pai bateria nela. Alem disso, tambem fazia frio 
na casa on de moravam - uma casa sem farro, com 0 
telhado cheio de fendas, por onde 0 vento sibilava, ape
sar de haverem tapado muitas delas com palha e tra
pos. Suas maozinhas estavam enregeladas. Urn peque
nino fosforo lhes faria bern. Pudesse ela, com os dedos 
duros, puxar urn fosforo do pacotinho, risca-lo contra a 
parede e aquecer .os dedos! Conseguiu-o, afinal; tirou 
urn e riscou-o. Como 0 fosforo ardeu e crepitou! A cha
ma clara e quente parecia uma velinha, quando a envol
veu com a mao. Era uma luz estranha. A garotinha 
imaginou estar sentada em frente a uma grande larei
ra de ferro , com adornos e urn tambor de latao polido. 
o fogo crepitava alegremente, e aquecia tanto ... Que 
beleza! A pequena ja ia estendendo os pes, para aque
ce-los tamMm ... quando a chama se apagou e a larei
ra desapareceu. Ela estava sentada na rua, com um 
pedacinho de fa sf oro queimado na mao. 

Riscou novo fosforo, que ardeu, claro, brilhante. 
On de 0 clarao incidiu, a parede tornou-se transparente 
como urn veu. Ela viu entao 0 interior de uma casa, 
onde estava posta uma mesa, com toalha muito alva 
e fina porcelana. 0 ganso ass ado fumegava, recheado 
de ameixas e maC;as, e, 0 que foi ainda mais extraordi
nario, de repente 0 ganso pulou Qa travessa e saiu cam
baleando pela sala, com 0 garfo e a faca espetados nas 
costas. Veio vindo assim ate ao pe da menina pobre. Ai 
o fosforo se apagou, e so se via a parede, grossa e fria. 

Ela acendeu outro fosforo. Viu-se sentada sob os 
ramos da mais linda arvore de Natal. Era ainda maior e 
mais enfeitada que a arvore que ela vira atraves da por
ta envidraC;ada, na sala do rico negociante, no Natal 

passado. Milhares de velas ardiam nos ramos verdes, 

. e figuras coloridas, como as que adornam as vitrinas 

das lojas, a fitavam. A pequena estendeu as maos para 

o alto - mas nisto 0 fosforo se apagou. _~s velas de Na
tal foram subindo, cada vez mais, e ela viu que eram es
trelas cintilantes. Uma delas caiu, trac;ando um longo 
risco de fogo no cEm. 

- Deve ter morrido alguem - disse a pequena. 
A velha ava, u.nica pessoa que the quisera bern; mas 

que ja estava morta, costumava dizer: "Quando uma 
estrela cai, sobe aos CellS uma alma." 

A menina tornou a riscar urn fosforo contra a pa
rede. No clarao produzido em , volta, ela viu, radiante e 
iluminada, a velha ava, meiga e bondosa. I 

- Vovo! - gritou a pequena. - Leva-me conti
go! Sei que nao mais estaras ai quando 0 fasforo seI 
apagar. Desapareceras, como a boa lareira, 0 deliciosol' ganso assado e a grande, linda arvore de Natal! 

Riscou as pressas 0 resto dos fosforos que havia no 
pacotinho, para ter a avo ali a seu lado e rete-lao 0 cla
rao dos fosforos tornou-se mais intenso que a luz do dia. 
Nunca a avo fora tao grande e bela. ~rgueu a menina 
nos brac;os e as duas voaram, felizes, ~ara as alturas, 
onde nao havia frio nem fome, nem apreE:nsoes, voaram 
para junto de Deus. 
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Quando raiou a manha, muito fria, encontraram, 
ali no cantinho, entre as duas casas, a menina, corn as 
faces coradas e urn sorriso a brincar-lhe nos labios. Es
tava morta, gelada. Morrera de frio na Ultima noite do 
ano velho. A aurora do Ano Novo brilhava sabre 0 pe
quenino cadaver, que jazia com os fosforos nas maos. 
Urn ma<;o inteiro estava queimado. 

- Ela quis aquecer-se - disseram. 
Ninguem sabia que maravilhas ela vira, nem ima

ginava 0 esplendor que a cercara, corn a velha av6, nas 
alegrias do Ano Novo. 

A .Sombra 


N AS terras quentes, sim, 0 sol queirna de fato. Os ha
bitantes tornam-se morenos, da car do mogno, chegan
do a ficar negros, nas mais quentes delas. Certa . vez, 
urn sabio, vindo das terras frias, foi as terras quentes. 
Imaginava ele que ali poderia andar a vontade, como 
ern sua patria. Pois nao tardou a convencer-se do con
trario. Como tOdas as pessoas de born senso, tinha de 
ficar dentro de casa. Portas e venezianaS permaneciam 
fechadas 0 dia inteiro, como se todos os moradores 
esttvessem dormindo ou tivessem saido de casa. A rua 
onde ele morava, estreita, de casas altas, fora construi
da de maneira que 0 sol batia nela de manha a tarde. 
Era, realmente, insuportavel. 0 sabio das terras frias, 
homem mo<;o, inteligente, tinha a impressao de estar 
dentro. de urn forno. Aquela temperatura 0 afetou, e 
EHe emagreceu muito. Ate a sua sombra encolheu: tor
nou-se muito menor do que era na sua terra natal, pois 
o sol tarn bern a afetou. S6 se reanimava a noitinha, 
quan<;lo 0 sol se escondia. 

Dava gosto ver. Assirn que a luz era trazida a sala, 
a sombra se estendia pelas paredes acima, ia ate 0 teto, 
de tanto que se alongava. Tinha de espregui<;ar-se mui
to para recuperar as f6r<;as. 0 sabio ia espairecer ao 
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