
Esta história é trazida a você por 
Ririro.com/pt gratuitamente. A nossa 
missão é oferecer a todas as 
crianças do mundo acesso grátis a 
uma variedade de histórias. As 
histórias podem ser lidas, baixadas e 
impressas on-line e abrangem uma 
ampla variedade de tópicos, incluindo 
animais, fantasia, ciência, história, 
culturas diversas e muito mais.
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o nosso site. Desejamos-lhe muita 
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As flores da pequena Ida 
A pequena Ida amava sua prima mais velha. Ela 
sempre lhe contava as histórias mais maravilhosas. 
Um dia, a pequena Ida foi até sua prima. 'Minhas 
pobres flores estão todas murchas. Ontem estavam 
lindas e agora todas as 
pétalas estão caídas — 
disse ela com tristeza, 
mostrando-lhe o buquê. A 
prima sorriu e disse: 'Você 
sabe por que, querida Ida, 
suas flores foram a um 
baile ontem à noite. É por 
isso que agora estão 
cansadas e caídas.'


Ida pensou um pouco e disse: 'Mas flores não 
dançam, não é?' "Claro que sim", disse a prima. 
'Quando vamos dormir, as flores ganham vida. Quase 
todas as noites elas têm um baile. Eles pulam e 
dançam a noite toda. Jacintos, margaridas, lírios-do-
vale, tulipas, todas as flores podem participar.' 'Onde 



dançam as flores mais bonitas?' 'Eles dançam no 
palácio de verão do rei. Quando o rei volta para a 
cidade no outono, as flores vão para o castelo. É por 
isso que você não verá flores nos jardins nessa 
época.


'Posso ver as flores dançando também?' "Claro", 
respondeu a prima. 'Quando você chegar ao castelo, 
é só olhar pela janela.' Ida gostaria de ver isso. 
Nesse momento, a vizinha chata aproximou-se de Ida 
e de sua prima. Ela não gostou nem um pouco das 
histórias que a prima contava para Ida. 'O que você 
está dizendo a essa criança agora? É tudo uma 
invenção estúpida.’


Mas Ida não achou que fosse 
uma invenção estúpida e 
pensou na história das flores 
o dia inteiro. Ela colocou seu 
buquê murcho na cama de 
boneca de sua amada boneca 
Sofie. Talvez então eles 
possam melhorar. Sofie teve 
que dormir uma noite na 
gaveta da escrivaninha. 



Quando a pequena Ida foi para a cama, ela 
sussurrou para as flores de sua mãe na sala de 
estar: 'Eu sei que você vai a um baile esta noite', mas 
as flores não responderam.


Ida acordou no meio da noite. Ela estava sonhando 
com sua prima e as flores. Então, muito baixinho, ela 
ouviu uma música ao longe. A pequena Ida saiu da 
cama o mais silenciosamente que pôde. Ela não 
queria acordar a mãe e o pai. Na ponta dos pés, Ida 
foi para a sala. O que ela viu lá ela não poderia ter 
imaginado. Todas as flores de sua mãe tinham saído 
de seus vasos e dançavam. Um grande lírio sentou-se 
atrás do piano e tocou as músicas mais alegres. As 
flores de Ida também aderiram com entusiasmo. Elas 
não pareciam mais doentes ou cansadas.


Não só as flores dançavam. A pequena Ida viu a 
sombrinha saltando por toda a sala. Uma estatueta 
de pedra abriu a gaveta da escrivaninha e dela saiu 
a boneca Sofie. Sofie dançou com as flores de Ida. 
'Obrigado por nos emprestar sua cama', elas 
disseram. “Você pode continuar dormindo lá se 
quiser”, disse Sofie. 'Ah, não, não vamos viver tanto', 
responderam as flores. 'Amanhã estaremos mortas. 



Diga a Ida para nos enterrar em um bom lugar no 
jardim. Então nos levantaremos novamente no verão. 
Ainda mais bonitas do que somos agora.


No dia seguinte, a pequena Ida entrou na sala. Nada 
sobrou do baile. Ela tirou Sofie da gaveta da 
escrivaninha, mas a boneca não disse nada. 'Eu sei o 
que você deveria me dizer sobre as flores', disse a 
pequena Ida para ela. 'Não é legal da sua parte não 
dizer nada, quando elas dançaram tão lindamente 
com você.' Mas a pequena Ida sabia o que tinha que 
fazer. Ela tirou o buquê murcho da cama da boneca 
e, junto com a prima, procurou o melhor lugar no 
jardim, para que as flores 
pudessem voltar no 
próximo verão.



