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Pérola e seus pombos 
Quando Pérola tinha sete anos, seu irmão Freddie deu a 
ela dois lindos pombos brancos. A garotinha ficou feliz 
como uma rainha quando viu seus lindos bichinhos. Ela 
nomeou um Dot e o outro Phil.

Pérola adorava brincar com eles, mas não gostava de 
mantê-los trancados em uma gaiola. Às vezes, ela abria 
a janela e dizia a eles: "Voem, meus queridos, e 
brinquem com outros pássaros! Não desejo mantê-los 
aqui nesta bela manhã."

Eles batiam as asas alegremente, bicavam a mão dela e 

faziam um barulhinho 
engraçado que soava muito 
como "adeus, doce amada! 
Voltaremos em breve e 
contaremos tudo sobre o 
mundo ensolarado e o que 
os pássaros estão 
fazendo".

Quando Pérola saía para o 
jardim para colher flores 
ou dar uma volta com suas 
bonecas, os pombos 

vinham até ela e pousavam em sua cabeça. E às vezes 
eles colocavam seus bicos na boca dela para um beijo. 
Ela os alimentava com migalhas de sua mão e todas as 



manhãs dava a eles um pouco de água fresca e 
borbulhante para se banharem.

Phil chamava Dot de sua pequena esposa e 
frequentemente a convidava para passear com ele. 
Quando Dot não estava ocupada, ela ia com ele. Na bela 
primavera, Dot pôs dois ovos brancos e sentou-se sobre 
eles até que os passarinhos saíssem. Dot e Phil estavam 
tão felizes quanto podiam e tão orgulhosos de sua 
pequena família!

Pérola colocou migalhas suficientes para todos ao lado 
do ninho, o que agradou muito a Mãe Dot. Então ela se 
sentava ao lado da gaiola e observava a pomba mãe 
pacientemente ensinando os pequenos a comer. Pérola 
frequentemente ouvia a mãe-pássaro colocar sua 
pequena família para dormir; e ela dizia ao seu querido 
irmãozinho: "Ouça, querido! Eu ouço a mãe pomba 
arrulhar baixinho para seus filhotes."



