Tradução Português
Eu era um cão vadio, perdido na selva,
vagando por desertos até o mar,
então eu vi alguém dançando com raios de luar,
ele me chamou e disse '. Vem comigo'
Corri para ele, saltando em seus braços,
ele abaixou e me acariciou, sussurrando o meu nome;
"Seremos amigos, nos amaremos,
Brincaremos juntos, assim para sempre”.
Quando eu era um cão perdido, em busca de água,
com fome e sede, sempre sozinho,
sonhei que o encontraria, e ele seria meu mestre,
quando o vi já o conhecia, e ele me levou para casa.
Agora que me encontrou, eu o seguirei sempre,
Apostando corrida na espuma do mar
nadando ao seu lado, caminhando por dunas de areia,
dia e noite, todos os dias, como melhores amigos.
Enquanto ele dorme, eu o vigio e protejo,
mantendo-o seguro e zelando por sua estrela,
pairando acima dele, há sempre uma estrela
silenciosa, perto e longe, derramando sua luz suave.
Quando ele acorda, sou eu quem ele chama,
E lhe trago os gravetos que gosta de atirar,
Eu corro a buscá-los, mais rápido do que um raio
Sempre temos gravetos em todo lugar.
Às vezes, os pássaros vêm, por vezes, os golfinhos,
por vezes, os gatos e, por vezes, o veado,
todos querem conhecê-lo, lhe contar seus segredos
e ele cuida de todos, até do urso e do leão.
Eu sou o seu cão, ele me chamou de Pippa,
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Meu pêlo marrom chocolate é suave e ondulado,
Meus olhos são de um dourado profundo, meu nariz é preto e molhado
E eu sou o cão mais feliz do mundo.
Um dia ele me pediu: 'Por favor, busque todos os animais,
Quero agradecer aqueles que vieram para o meu nascimento:
o cordeiro e o jumento, o boi e os camelos,
os pássaros e os ratos e todas as criaturas na terra? '
"Devo então deixá-lo? ' Perguntei-lhe com tristeza.
'Nunca por muito tempo, mas só por um instante.
Traga de volta as suas histórias, e nós vamos contar às crianças,
lembrando-nos juntos, vamos faze-los sorrir.
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