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As lentas nuvens fazem sono, 
O céu azul faz bom dormir.
Bóio, num íntimo abandono,
À tona de me não sentir.
E é suave, como um correr de água,
O sentir que não sou alguém.
Não sou capaz de peso ou mágoa. 
Minha alma é aquilo que não tem.
Que bom, à margem do ribeiro
Saber que é ele que vai indo...
E só em sono eu vou primeiro,
E só em sonho eu vou seguindo.
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Naquela noite, enquanto todos os animais da floresta já estavam a
dormir há muito tempo, a girafa andava para lá e para cá, e não
conseguia adormecer.
Uma árvore que estava por perto disse-lhe:
- É falta de uma boa almofada!
- É verdade! Como é que eu não tinha pensado nisso? 
Nesse momento, uma nuvem que estava a passar disse:
- Que tal encostares a cabeça em alguma coisa fofa 
e macia para teres os mais lindos sonhos da tua vida?
- É verdade! Como é que eu não tinha pensado nisso? E encostou a
cabeça na nuvem. Mas, logo em seguida, pensou:
- E se esta nuvem fofa e macia se desfizer e começar a chover, onde
vai parar a minha cabeça?
Nesse momento, a Lua que observava a girafa, disse:
- Pois é! Comigo tu podes dormir tranquila e segura, e ainda posso
embalar o teu sono, andando pelo céu até o nascer do Sol.
- É verdade! Como é que eu não tinha pensado nisso antes?
Em seguida, encostou a cabeça na Lua, mas logo pensou:
- Nunca vou conseguir adormecer numa almofada tão torta!
As estrelas, que já a observavam há algum tempo, disseram:
- Esquece isso tudo e conta estrelas! 
-  É verdade! Como eu não havia pensado nisso antes? E começou a
contar estrelas: uma, duas, três ... Oh! Perdi-me.. vou ter de começar
tudo de novo... uma, duas, três ... e a girafa contou, contou e
atrapalhou-se. Começou a contar novamente e... e nada de
adormecer... 
Enquanto isso, o dia foi clareando e as estrelas desapareceram.
— Está na hora de descansar. Quando as estrelas voltarem, vou ter
muito trabalho pela frente. E fechou os olhos e adormeceu.


