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No extremo norte do mundo,No extremo norte do mundo,
Numa terra coberta de neve todo o ano, Numa terra coberta de neve todo o ano, 

certo dia, um homem grande, alto, perdeucerto dia, um homem grande, alto, perdeu
uma das suas luvas de lã vermelhas,uma das suas luvas de lã vermelhas,

e só deu por isso quando chegou a casa...e só deu por isso quando chegou a casa...
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