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A História "De Ninar" 

"Como posso ir me deitar", disse Penny, a cachorrinha, 
"antes de dizer boa noite ao bebê Ray? Ele me dá parte 
de seu pão e leite e me acaricia com sua mãozinha 
macia. Já é hora de dormir para cachorros e bebês. 
Será que ele está dormindo?

Então ele trotou em sua camisola branca de seda até 
encontrar o bebê Ray na varanda, nos braços de mamãe. 
E ela estava contando a ele a mesma historinha que 
estou contando a você: "O cachorrinho que foi dado a 
ele para cuidar, cuidar, cuidar, foi ver se o bebê Ray 
estava dormindo, a ninar, a ninar."

"Como podemos ir deitar", disseram Snowdrop e 
Thistledown, os filhos mais novos de Tabby, o gato, 
"antes de olharmos mais uma vez para o bebê Ray? Ele 
nos deixa brincar com seus brinquedos e sua bola e ri 
quando subimos na mesa. Agora já é hora de dormir 
para gatinhos, cachorros e bebês. Talvez possamos 
encontrá-lo dormindo. E foi isso que os gatinhos ouviram:

"Um cachorrinho que foi dado a ele para cuidar, cuidar, 
cuidar, 
Dois gatinhos astutos a espiar, espiar, espiar, 
Foram ver se o bebê Ray estava dormindo, a ninar, a 
ninar."

"Como podemos ir deitar", disseram os três coelhinhos, 
"antes de ver o bebê Ray?" Então eles partiram em suas 



camisolas de veludo branco tão suavemente quanto três 
flocos de neve. E eles também, quando chegaram à 
varanda, ouviram a mãe de Ray contar a mesma 
historinha:

"Um cachorrinho que foi dado a ele para cuidar, cuidar, 
cuidar, 
Dois gatinhos astutos a espiar, espiar, espiar, 
Três lindos coelhinhos pulando, a saltar, a saltar, 
Foram ver se o bebê Ray estava dormindo, a ninar, a 
ninar."

"Como podemos ir deitar", disseram os quatro gansos 
brancos, "até sabermos que o 
bebê Ray está bem? Ele adora 
nos ver navegando no lago dos 
patos e nos traz milho em seu 
avental azul. Agora já é hora 
de dormir para gansos e 
coelhos e gatinhos e cachorros 
e bebês, e ele realmente 
deveria estar dormindo." 
Então eles foram indo, 
gingando em suas camisolas de 
penas brancas pela varanda, onde viram o bebê Ray e 
ouviram mamãe contar a história do "De Ninar":

"Um cachorrinho que foi dado a ele para cuidar, cuidar, 
cuidar, 
Dois gatinhos astutos a espiar, espiar, espiar, 
Três lindos coelhinhos pulando, a saltar, a saltar, 
Quatro gansos do lago dos patos navegando, a nadar, a 
nadar, 



Foram ver se o bebê Ray estava dormindo, a ninar, a 
ninar."

"Como podemos ir deitar", disseram as cinco galinhas 
brancas, "antes de termos visto o bebê Ray mais uma 
vez? Ele espalha migalhas para nós e nos chama. Agora 
já é hora de dormir para galinhas e gansos e coelhos e 
gatinhos e cachorros e bebês, por isso o pequeno Ray já 
deveria estar dormindo." Então elas correram e 
esvoaçaram em suas camisolas brancas até chegarem à 
varanda, onde o pequeno Ray estava fechando os 
olhinhos, enquanto mamãe contava a história "De Ninar":

"Um cachorrinho que foi dado a ele para cuidar, cuidar, 
cuidar, 
Dois gatinhos astutos a espiar, espiar, espiar, 
Três lindos coelhinhos pulando, a saltar, a saltar, 
Quatro gansos do lago dos patos navegando, a nadar, a 
nadar, 
Cinco galinhas fofinhas cacarejando, a piar, a piar. 
Todos viram que o bebê Ray já estava dormindo, a ninar, 
a ninar.



