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estava em jejum. E depois enrolou uma rede em 
volta do co rpo, de modo que nao estava 

~ . . NelTI nua, 
:1 / .-

N em ves tida.l ~I' . ...'. \,f,iI I 

.~~s pegou um carneiro e montou nele, de 
/ r nodo que se'uS, pes se arrastavam pelo chao. E assim 

I! seguiu s~u 9 'minho, e nao estava 

~ ~~ 

! 

I 
i 

II noite. 

N em dirigindo urn veiculo 

Nem cavalgando um animal. 


Nem andando ape, 

Nem deslizando. 


E era na hora do crep'usculo, entre 0 dia e a 

Quando chegou pelto dos guardas, pecliu para 
ser admitida no castelo e fa lar COm 0 principe, mas 
eles nao a deixaram entrar pOl'que ela estava muito 
estranha. Mas 0 principe acordou com a algazarra e 
foi ate a j anela. Ela conseguiu abrir caminho; ar
rancou urn dos chifi'es do carneiro e, ficando de pe 
nas costas do animal, bateu com 0 chifre na janela. 
o principe teve de abrir e fazer delaa sua princesa. 

(ASBj ORNSEN) 
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OURSO BRANCO 

Era uma vez, ha muito tempo atras, um rei que 
tinha duas fllhas feias e mas, mas a terceira era tao 
meiga e linda quanto um dia de sol, e 0 rei e todos 
gos tavam dela. Certo dia ela sonhou com uma co
roa de ouro que era tao linda que a l110c;:a nao po
dia mais viver sem ela. M as, como nao tinha como 
obte-Ia, comec;:ou a se lamentar e, depois de algum 
tempo, deixou de falar, de tanta tristezq. Quando 0 
rei ficou sabendo que a princesa estava naquele es
tado por causa de uma coroa, ac hou que podia 
mandar fazer uma quase i.gual aquela com que a 
princesa sonhara, e convocou os ourives de todos 
os paises do mundo e pediu-Ihes que fizessem a tal 
coroa. Eles trabalharam dia e noite, mas algumas 
coroas a princesa jogou fora e, para outras, nem 
sequ er olhou. Certo dia, quando estava na f}oresta, 
avistou um urso branco que tinha entre as patas a 
coroa com a qual sonhara, e 0 animal brincava com 
ela. A princesa quis en tao compra-la . 

Nao! Nao estava a venda, s6 podia ser ob tida em 
troca de sua pessoa. Bern, nao valia mesmo a pena 
viver sem ela, disse a moc;:a; pouco Ihe importava 
para onde ia ou com quem, desde qu e tivesse a co 
roa. E entao combinaram que ele viria busca-Ia da! 

./ a tres dias, que seria numa quinta-feira. 
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Quando chegou em casa com a coroa, todos fl
caram satisfeitos porque ela estava feliz outra vez, e 
o rei achou que seria facil manter 0 urso branco a 
distancia. No terceiro dia, todo 0 seu exercito esta
va a postos em volta do castelo para enfrenta-Io. 

Mas quando 0 urso branco chegou, ninguem con
seguiu vence-Io, pois as armas nao tinham efeito 
nenhum sobre ele. 0 urso branco golpeou e socou 
aesquerda e adireita, ate estarem todos caidos no 
chao em pilhas. Aquela hist6ria, pensou 0 rei, esta
va se revelando absolutamente desastrosa; entao 
mandou-Ihe a fliha mais velha; 0 urso branco par

tiu com ela nas costas como se fosse uma £lecha. 
Depois de viajarem muito, ml,lito tempo, 0 urso 

branco perguntou: 

"Ja sentou alguma vez em algo mais macio, ja 
enxergou algum dia com mais clareza?" 

"Sim, 0 colo de minha mae era mais macio, e na 
corte de meu pai eu enxergava com mais clareza", !i! 
respondeu ,ela. . 

"Bem, entao voce nao e a pessoa certa", disse 0 

urso branco, e levou-a novamente para casa. ~ Na quinta-feira seguinte ele voltou e fez exata

mente 0 que fizera antes. 0 exercito estava a post?S 
com ordens de matar 0 urso branco. Mas nem fer
ro nem at;:o 0 feriam, de modo que ele esmagava 
todos como se fossem grama, ate que 0 rei teve de 
lhe pedir que parasse. E entao mandou-Ihe sua fl
lha do meio; 0 urso branco partiu com ela nas cos
tas rapido como uma flecha. 

Depois de viajarem durante muito, muito tem
po, 0 urso branco perguntou amot;:a: 
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"Ja sentou alguma vez em algo mais macio, ja 

enxergou algum dia com mais clareza?" 
"Sim", disse ela, "na corte de meu pai eu en

xergava com mais clareza e ci colo de minha mae 

era mais macio que voce." 
"Bem, entao voce nao e a pessoa .certa", disse 0 

urso branco, e levou-a de volta para casa. 
Na terceira quinta-feira, ele voltou de novo. 


Dessa vez lutou mais arduamente que antes, ate 0 


rei concluir que nao poderia deixar que arrasasse 

todo 0 seu exercito e, entao, deu-lhe sua filha ca

<;:ula. 0 urso partiu com ela'nas costas e viajou para 

muito, muito longe, e mais longe ainda, e quando 

chegaram afloresta, ele lhe perguntou, como per

guntara as outras, se alguma vez tiMa sentado em 
algo mais macio e enxergado com mais clareza. 

"Nao, nuncal", clisse ela. 

"Bem, voce e a pessoa certa", disse ele. 

Chegaram entaO a Ul~ castelo que era taO mag

nifiCo, que perto dele 0 de seu pai parecia um ca
sebre miseraveL Ali ela devia ficar e viver bem, e 
nao teria nada mais a fazer alem de vigiar 0 fogo, 

para que nunca se apagasse. 0 urso ausentava-se 

durante 0 dia, mas, a noite, quando estava com ela, 
transfonnava-se em homem. Durante tres anoS tudo 
correu as mil maravilhas. Mas todo ano ela tinha 

um fuho, que, assim que chegava ao mundo, 0 ursO 
o levava embora. Com isso ela foi ficando cada vez 

mais triste, e um dia perguntou-lhe se podia ir a 
casa dos pais visita-los. Sim, nao havia obje<;:ao al
guma aquilo; mas antes ela tinha de prometer que 
ouviria 0 que seu pai Ihe dissesse e nao faria nada 

L
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que a mae the pedisse. Em casa, quando a sos com 

seus pais, a princesa contou-lhes como estava vi
vendo. A mae quis the dar uma vela para que ela 
pudesse ver como era 0 urso branco, quando a 
noite ele se transformava em homem. Mas 0 pai 
disse que nao, que ela nao devia fazer uma coisa 
daquelas: 

"1sso so vai the trazer problemas." 

Mas, pelo sim, pelo nao, ela acabou levan do a 
vela quando foi embora. A primeira coisa que fez, 
quando· ele caiu no sono, foi acende-Ia e ilum.ina
10. Era tao belo que ela pensou que nunca mais 
conseguiria tirar os olhos dele; mas , enquanto se
gurava a vela, uma gota de cera derretida caiu
Ihe na testa, e ele acordou . 

"0 que foi que voce fez?", perguntou ele. "Ago
ra voce trouxe a desgraya para nos dois. Faltava so
mente um mes; se voce tivesse se controlado, eu 
teria sido libertado, pois uma velha troll me enfei
tiyou, de modo que tenho de ser um urso branco 
durante 0 dia. Mas agora tudo acabou entre no;;. 
Agora tenho de me casar com ela." 

A moya chorou e se lamentou, mas ele tinha de 
ir, e foi. Entao ela lhe perguntou se podia ir junto. 
Aquilo estava fora de questao, disse ele, mas quan
do ele se transformou novamente em urso, ela agar
rou-se aos pelos mesmo assim, pulou para suas cos
tas e segurou firme. Entao eles salram voando sobre 
montanhas e colinas, atravessaram bosques e fJo
restas, as roupas dela se esfauaparam e de tao exausta 
ela se soltou do urso e perdeu os sentidos. Quando 
voltou a si, estava numa grande fJoresta, de modo 

l...

que resolveu seguir suajornada, mas nao sabia para 
onde 0 seu caminho a levava. Por fim chegou a 
uma casinha onde havia duas mulheres, uma velha 
e uma linda menina. 

A 61ha do rei perguntou-lhes se tinham visto 0 

rei Valemon, 0 Urso Branco. 
"Sim, ele passou por aqui hoje ce¢o , mas ia tao 

rapido que voce nao vai conseguir alcanya-lo nun
ca", disseram elas. 

A menininha saiu correndo, pegou um par de 
tesouras de ouro e comeyou a brincar com elas de 
tal maneira, que pedayos de seda e tiras de veludo 
voavam a seu redor quando ·ela cortava 0 ar com as 
tesouras. Onde quer que a tesoura estivesse, nunca 
faltavam roupas. 

"Mas essa pobre mulher, que ten~ de viajar para 
tao longe em estradas tao inospitas, vai ter de traba
lhar duro", disse a menininha. "Ela tem mais neces

sidade dessas tesouras do que eu, pois vai ter de fa
zer roupas para si", disse· ela, e perguntou se podia 
dar as tesouras de presente aviajante . Sim, poilia. 

E entao a filha do rei seguiu seu caminho pela 
£1oresta que parecia nunca acabar. Viajou durante 
todo aquele dia e durante toda a noite tambem. 
Na manha seguinte, chegou a outra casinha . Ali 
tambem havia duas mulheres , uma velha e uma 
menininha. 

"Bom dia", ilisse a 6lha do rei. "Voces tem al
guma noticia do rei Valemon, 0 Urso Branco?" 

"Nao era voce que estava com ele?" , pergun
tou a velha. 

Era sim. 
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"Bern, sim, ele passou por aqui ontem, mas ia 
tao depressa que voce nao vai conseguir alcanc;:a-lo", 
disse ela. 

A menininha estava brincando no chao com um 
fi'asco, que era de tal natureza que dele safa a bebi
da que a pessoa quisesse, e onde quer que 0 fi'asco 
estivesse, bebida era algo que nunca faltava. 

"Mas essa pobre mulher, que tern de viajar para 
tao longe, por estradas tao in6spitas, vai sentir sede 
e vai enfreJltar muitas outras dificuldades", disse a 
menininha, e entao perguntou se podia the dar 0 

frasco . Sim, claro, podia. 

A filha do rei pegou 0 frasco, agradeceu muito e 
seguiu seu caminho. Atravessou uma outra grande 
floresta durante todo 0 dia e toda a noite. 'Na ma
nha do terceiro dia, chegou a, uma casinha, onde 
havia uma velha e uma menininha. 

"Bom dia", disse a filha do rei. 

"Bom dia para voce tambem", disse a velha. 
"Tern alguma noticia do rei Valemon, 0 Urso 

Branco?", perguntou ela. 

"Nao era voce que estava com ele?", perguntou 
a velha. 

"Sim, era eu." 

"Bern, sim, ele passou por aqui ontem anoite; 
mas ia tao r;ipido que voce nunca mais vai conse
guir alcanc;:a-lo", disse ela. 

A menininha estava brincando no chao Com uma 
toalha de tal natureza que, sempre que se dizia para 
ela, "toalha, ponha a mesa e sirva muitos pratos sa
borosos", ela obedecia. E onde quer que a toalha 
estivesse, nunca faltava boa comida. 

"Mas essa pobre mulher, que tern de viajar para 
tao longe por estradas tao in6spitas", disse a meni
ninha, "ela pode passar fome e ter de enfrentar 
muitas outras dificuldades; por isso vai precisar mais 
dessa toalha do que eu", acresce'ntou, e perguntou 
avelha se podia the dar a toalha. Podia, sim. 

A filha do rei agradeceu muito, e seguiu seu ca
minho. Foi para longe, para muito, muito longe, 
atravessou outra floresta durante todo 0 dia e toda a 
noite. De manha, chegou a uma montanha que era 
tao fngreme quanto urn mUTO e tao alta e tao gran
de que ela nao conseguia ver onde a montanha ter
minava. Ali havia uma casinha tambem e, quando 
ela entrou, a primeira coisa que ela disse foi: 

"Born dia, voces sabem me dizer se 0 rei 
Valemon, 0 Urso Branco, passou poraqui?" 

"Bom dia", respondeu a velha. "Sera que voce 
e a moc;:a que estava com ele?", perguntou. 

"SiIn. " 
"Bern, ele passou mUlto depressa por aqui ha 

tres dias a caminho da montanha; mas filhotinhos 
nao conseguem chegar 1:1 em cima." 

Essa casinha estava cheia de crianc;:as pequenas, 
todas elas agarradas abarra da saia da mae chorando 
de fome. A velha pas uma panela cheia de pedras 
no fogo . A filha do rei perguntou de que adiantava 
aquilo. Eram tao pobres, disse a velha, que nao ti
nham comida nem roupas, e era tao duro ouvir as 
crianyas chorando de fome ... Mas, quando punha a 
panela no fogo e dizia "Logo as mayas estarao cozi
das", parecia que isso diminula a fome delas, pois 
ficavam quietas por algum tempo. A filha do rei 
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nao dernorou em tirar a toalha e 0 frasco de seu 
saco de viagern, como voce bern pode imaginar; e, 
depois que as crian<;:as ficararn saciadas e felizes, ela 
corne<;:ou a cortar roupas para elas com as tesouras 
de ouro. 

"Bern", disse a dona da casa, "como voce foi 
tao boa para rnim e para meus filhos, seria urna ver
gonha nao fazermos 0 possivel para ajuda-la a esca
lar a montanha . Meu marido e real mente um mes

tre no trabalho com metais. Voce pode descansar 

ate ele chegar, pois yOU the pedir para fablicar gar
ras para seus pes e maos; com isso voce vai poder 
se agarrar as saliencias da montanha e subir." 

Quando 0 ferreiro chegou , corn ..eyou. a fazer as 
garras irnediatamente e, na rnanha seguinte, esta
yam prontas. Ela nao tinha' tempo a perder, mas 

agradeceu, ajustou as garras nas rna os e escalou a 

montanha agarrando-se como podia as pedras e 

plantas, 0 que levou urn dia e urna noite inteiros e, 
quando estava tao cansada a ponto de achar que 

nao ia conseguir levantar a mao de novo, sentiu 
que podia se largar 00 chao, pois havia chegado ao 
topo. La havia urn planalto, com campos e prados 

tao gran des e amplos como ela nunca imaginara que 
pudessem existir; e , ali perto, havia Urn castelo cheio 
de trabalhadores de todos os tipos, que labutavam 
como formigas oum formigueiro. 

"0 que esta acontecendo aqui?", perguntou a 
6lha do rei. 

Bern, era ali que ela vivia, a bruxa troll que en
feiti<;:ara 0 rei Valernon, 0 Urso Branco, e dali a tres 
dias ela se casaria com ele. A filha do rei perguntou 

se poderia falar com ela. Nao, imposslvel! Inteira
mente fora de questao. A mo<;:a senrou-se embaixo 
de umajanela e come<;:ou a usar as tesouras de ouro. 
Roupas de veludo e seda voava'm a seu redor como 
uma tempestade de neve. Quando a bruxa troll viu 

aquilo, desejou comprar as tesouras na mesma hora. 
"Por mais que os alfaiates e costureiras traba

lhem", disse ela, "oao adianta, e muita gente para 
ser vestida." 

As tesouras nao estavam a venda, disse a filha do 

rei. Mas a bmxa troll poderia flcar com elas se a 
deixasse dormir com seu ai11ado naquela noite. 

Claro que poderia, disse a bruxa troll. Mas eJa 0 

enfeiti<;:aria fazendo-o dormjr profundameote, e s6 
ela poderia acorda-lo. Na hora de ir para a cama, a 

bruxa deu uma po<;:ao sonifera ao rei Valemon, de 
modo que, por mais que a fuha do rei gritasse e 

chorasse, nada no mundo 0 fazia acordar. 
No dia seguinte, a 6lha do rei ficou novamente 

embaixo da janela, sentou-se e tirou a rolha do fi'as

co, de onde come<;:ou a escorrer cerveja e vinho 
como se fossem rios que nunca secavam. Quando a 

bruxa troll viu aquilo, quis compra-lo na meson 
hora, pOl'que por mais que trabalhassem na fermen
ta <;:ao e na destila<;:ao, nao adiantava. Havia muita 
gente quer~ndo matar a sede, disse ela . Nao estava 
a venda, disse a filha do rei, mas se pudesse passar 
outra noite com seu amado, 0 frasco seria dela. Sim, 
certamente ela poderia fazer isso, disse a bmxa troll. 

Mas ela 0 enfeiti<;:aria de novo e s6 ela poderia 
acorda-Io, Quando chegou a hora de dormir, a bru
xa deu-Ihe novamente um sonifero, de modo que 
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a fIlha do rei nao teve mais sorte que na noite ante
rior. Por mais que ela chorasse e gritasse, nao havia 
Como acorda-Io . Mas, naquela noite, urn do 

s 
artesaos estava trabalhando no quarto vizinho. Ou
viu-a chorando ali e adivinhou 0 que havia se pas
sado realmente; no dia seguinte, disse ao principe 
que ela devia ter vindo, a filha do rei que podia 
liberta-Io. 

o dia seguinte foi como os outros. A hora do 
jantar, a'filha do rei foi para fora do castelo e esten
deu a toalha dizendo: 

, II 	 "Toalha, ponha a mesa e sirva muitos pratos sa
borosos". 

Apareceu ali comida para cem h,or;nens. Quan
do a bruxa troll viu a toalha, quis compra-la ime
diatamente, porque por mais que cozinhassem e 
assassem, nao adiantava. Eram bocas demais para 
alimentar, disse ela. A toalha nao estava avenda, 
respondeu a filha do rei, mas, se a deixasse dor
mir COm seu amado naquela noite, poderia fic~r 

i
!! 

com ela . E claro que poderia, disse a bruxa trolL 
S6 que ela 0 enfeitic,=aria de novo e somente ela 
poderia acorda-Io. Depois de ir para a cama, a bru
xa chegou com 0 sonffero, mas, dessa vez, 0 rei 

Valemon estava de sobreaviso e enganou-a . Der
ramou a bebida num momento em que ela nao 
estava olhando. A bruxa nao confiou mais nele, 
nao confiou mesmo, pois pegou uma agulha e es
petou no seu bra<;:o para ver se ele estava dormin
do mesmo. Mas, por mais que doesse, ele nao se 
mexeu , e entao a filha do rei teve permissao de se 
aproximar dele. 
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o encontro foi maravilhoso, como voce bem 
pode imaginal'. Mas para se libertarem mesmo, an
tes eles tinham de se livrar da bruxa troll. Entao 
ele pediu aos carpinteiros que fizessem uma por
ta-armadilha sobre a ponte por onde deviam passar 
os noivos no dia do casamento, pois era costume 
ali que a noiva conduzisse 0 cortejo. · Quando a 
bruxa troll come<;:ou a atravessar a ponte com todas 
as suas damas de companhia, as pranchas abriram
se e elas cairam. Entao 0 rei Valemon e a filha do 
rei e todos os convidados correram de volta para 0 

castelo e pegaram todo 0 DurO e todo 0 dinheiro 
da bruxa troll que conseguiram carregar; depois 
partiram para a tena dele onde celebrariam 0 ver
dadeiro casamento. Mas, no meio do caminho, 0 

rei VaJemon parou e pegou as tres fIlhas que ele 
levara para longe da princesa - ela ficou entao 
sabendo por que ele Ihe tirara as filhas: para que 
pudessem ajuda-Ia a ene-ontra-Io. E, no grande 
banquete da Festa de casamento, todos comeram e 
beberam ate nao poder mais. 

(ASBjORNSEN) 
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