
 

 
O primeiro Natal do Pequeno Urso 

 
 

Começou a nevar e a um urso petiz 

Caíram uns flocos na ponta do nariz. 

Anunciavam assim a chegada da neve, 

E diziam “Dorme até à primavera breve!” 

Passando as falésias íngremes da colina, 

Pequeno Urso foi por entre bosques e neblina. 

Um caminho percorreu ladeando um lago, 

Encontrou uma gruta num lugar vago. 

 

 
 

Avistou uma árvore à entrada da gruta, 

Que, ali sozinha, crescia dando luta… 

Da entrada da gruta viu a árvore no breu 

Pequena mas corajosa, voltada para o céu. 

Descansando a cabecita na pata macia 



Da árvore admirou a valentia. 

Cerrou os olhos e, no chão montesinho, 

Deixou-se adormecer, completamente sozinho. 

 

Acercou-se o inverno e os dias passavam, 

As rajadas do vento norte arrepiavam. 

No chão da floresta, a neve fazia montes, 

Congelaram os lagos, os rios e as fontes. 

Pequeno Urso dormia, sonhava e via 

Aves e flores que a primavera traria. 

Foi então que um som ecoou  

E do sonho logo o despertou. 

 

 
 

Saiu da gruta e para a colina olhou 

A sombra que viu nem se agitou. 

Nas asas do vento, pela terra fria, 

Chegaram acordes de uma melodia. 

Pequeno Urso seguiu o som velado 

Que, dir-se-ia, de um corvo desesperado. 

 

O corvo grasnava e parecia implorar 

Alguma comida para se alimentar. 

No denso bosque ninguém o ouvia, 

E só Pequeno Urso o entendia. 

Iria para casa e logo traria  

Ao corvo gelado alguma iguaria. 

 



 
 

A muito custo para casa se arrastou, 

E com um favo de abelhas logo regressou. 

O corvo comeu e bem se regalou, 

Abriu as asas negras e ao ar se lançou. 

Lá foi Pequeno Urso, mal a lua escondeu o rosto, 

E as estrelas luziam no espaço frio e fosco. 

Num pântano um alce tentava, com desvelo, 

Arrancar as raízes sob o gelo. 

Pequeno Urso logo quis prestar-lhe ajuda, 

E, usando as patas, soltou a raiz carnuda. 

 

 
 

O alce comeu e quando acabou, 

Pequeno Urso e o corvo acompanhou. 

O vento soprava forte e, na noite agreste, 

Pequeno Urso viu o lar de um faisão, a leste. 

Com o peso da neve, um ramo no alto partira, 

Esmagando o seu ninho com infeliz pontaria. 

 



 
 

O faisão tinha crias e as crias clamavam, 

Dizendo, assustadas, que congelavam. 

Às crias Pequeno Urso foi indicar 

O caminho a seguir sem mais demorar. 

Rapidamente e sem hesitação, 

Foram para lugar seguro, verdadeira bênção! 

 

Arrastando-se na neve, Pequeno Urso viu então 

Uma gruta iluminada por um clarão. 

Sincelos no teto, aguçados e cintilantes, 

Deixavam passar raios brilhantes. 

O que era aquilo, que doce toada, 

Logo o souberam após longa caminhada! 

 

 
 

Todos se aproximaram da luz, rastejando, 

E viram dois meninos e duas meninas cantando. 

Deles chegavam palavras misteriosas, 

Lembrando-lhes o canto das aves airosas. 

 



Permanecendo de pé, com os olhos muito abertos, 

Um brilho lá dentro deixou-os boquiabertos. 

Um brilho de sol a amanhecer 

Parecia a todos rejuvenescer. 

Cá fora, espantados, os animais fitavam  

Uma árvore onde muitas luzinhas piscavam. 

Mas o que estas queriam dizer 

Era bem difícil de entender.  

 

 
 

Os últimos sons foram esmorecendo  

E as crianças foram…desaparecendo. 

Os animais olhavam as brasas que amorteciam. 

Mas, mesmo pensando, nada sabiam. 

Que sentido tinham as luzes rutilantes, 

Aquela alegria nunca vista antes? 

Uma centelha brilhava sem parar 

Quando regressaram, com algum pesar.  

 

Pequeno Urso o trilho largo ia tomando, 

E o alce ia devagar, avançando.  

Seguiu o caminho sem mais cuidado 

Com as aves no dorso em canto improvisado. 

Pequeno Urso a sua gruta quis mostrar 

Oferecendo-a aos faisões até a primavera chegar. 

 

Todos contemplaram a árvore na madrugada 

A árvore lutadora, curvada e esfarrapada, 

Que crescia onde nenhuma antes singrara. 

 



O céu enviara um raio brilhante 

Que iluminava a copa, tornando-a cintilante. 

Na noite escura a árvore animada 

Com uma luz mágica fora agraciada! 

Espaço na gruta para todos havia, 

Ninguém se arrastaria pela neve fria. 

Pequeno Urso aconchegou-se gentilmente, 

E todos adormeceram tranquilamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da árvore irradiava uma luz maravilhosa 

Ao longo daquela noite invernosa. 

Continuou a brilhar durante o inverno, 

Até o sol quente chegar, tão terno. 

Pequeno Urso sabe, agora, que a abençoada luz 

Nunca se extinguirá… porque para sempre reluz! 
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