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CAPÍTULO

O menino girafa
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A palavra IGUAL faz cócegas na 
boca. Para fazer o teste, é só repetir a 
palavra várias vezes e bem rápido: igual, 
igual, igual, igual, igual. O movimento 
de biquinho que abre e fecha dá uma 
coceirinha no lábio.

Pela lógica, isso deveria ser uma 
coisa boa. Tudo o que faz rir é legal. 
Além disso, IGUAL ainda rima com 
LEGAL. Mas posso garantir que IGUAL e 
LEGAL não têm muita coisa em comum. 

Minha vida sempre foi tudo IGUAL. 
Todo dia, tinha que fazer as mesmas 
coisas: acordar cedo, ir para a escola, 
brincar à tarde, assistir desenho, tomar 
banho e dormir quando a Lua aparecesse.

Um dia, cheguei para minha mãe 
e falei que queria ser DIFERENTE. Ela 
riu e disse que isso não podia, que eu 
tinha que ser assim mesmo, como é 
com todo menino.
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“Todo menino levanta no horário 
em que você levanta.”

“Todo menino vai à escola como 
você vai.”

“Todo menino joga bola como 
você joga.”

“Todo menino vê o gato e o rato 
da televisão como você vê.”

“Todo menino tem que se lavar 
como você se lava.”

— Todo menino faz o que você faz. 
Vai ser sempre assim. Isso é rotina. 

Ouvi o que minha mãe falou e 
fiquei pensando nessa última palavra: 
ROTINA. Rotina é quando tudo é feito 
da mesma maneira, todos os dias. A 
própria palavra ROTINA é uma rotina. 
Hoje, ROTINA quer dizer a mesma coisa 
que queria dizer ontem e também a 
mesma coisa que quererá dizer amanhã. 

QUERERÁ é uma palavra feia, tanto 
que ninguém gosta de usar. Para mim, 
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QUERERÁ lembra um tipo de comida 
que se come com colher. Também tem 
camarão, quiabo e pimenta, como um 
acarajé, só que é servida no prato. 

Comecei, então, a pensar se todo 
menino também desejava mudar a 
palavra ROTINA e tinha vontade de 
comer a palavra QUERERÁ. Pensei tanto 
que dormi... como todo menino.

De manhã bem cedo, quando a 
manhã ainda era manhãzinha, minha mãe 
apareceu no quarto e disse que era 
hora de levantar.

Como todo menino, quis ficar na 
cama mais cinco minutos. Mas, como todo 
menino, precisei fazer xixi. Depois, como 
todo menino, senti fome e comi uma 
torrada com geleia antes de ir à escola.

Essa coisa de ser sempre IGUAL, 
não poder sair da ROTINA, nem poder 
experimentar uma colherada de QUERERÁ, 
era chata, mas eu não tinha como fugir 
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disso. Estava aceitando a ideia de ser 
como todo menino.

Aliás, como todo menino tem um 
nome, o meu é Rafael. Mas todo mundo 
fala “Rafa”, porque é mais curto.

Chegando à escola, percebi que 
eu tinha um PROBLEMA. E quando 
falamos em PROBLEMA, já percebemos a 
complicação só em pronunciar a palavra. 

O problema não era de Língua 
Portuguesa. Não tinha nada a ver com 
separar sílabas e a famosa regrinha de 
não deixar os dois rr juntos, senão 
eles brigam. 

O problema também não era de 
Matemática. Não era difícil somar três 
laranjas com duas maçãs para ficar com 
cinco frutas.

O problema era outro. E não era 
problema do tipo probleminha, desses 
que todo mundo tem. Era problema do 
tamanho de um problemão, desses que é 
difícil de resolver. 

12



1313



14

Acontece que eu descobri que não era 
como todo menino. Eu era o mais alto da 
turma, tinha o pescoço mais comprido e o 
rosto cheio de pintinhas. Por isso, alguns 
colegas começaram a dizer que eu era 
parecido... com uma girafa!

Eu já tinha visitado o zoológico 
e conhecia as girafas de lá. Sabia que 
era um bicho grande e desengonçado, 
pescoçudo, amarelo e todo pintado com 
bolinhas marrons. Eu não queria ser girafa. 

Mesmo assim, contra minha vontade, 
os outros garotos falavam: 

— Olhem o Rafa, o menino girafa! 
Então, vi que essa coisa de 

ser DIFERENTE machucava. Não era 
machucado de deixar a pele roxa ou com 
casca de ferida. Era machucado como o 
da dor de cabeça, que ninguém vê, mas 
que incomoda.

Corri para o banheiro e resolvi que 
ficaria lá até esse machucado passar.   
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Mas doía tanto que eu não consegui 
ficar sem chorar. Cheguei até a pensar: 
“Será que as girafas também têm 
lágrimas?”. Então, chorei um pouco mais.

Enquanto chorava, a mão encostou 
devagarinho no rosto. A cabeça 
encostou devagarinho na parede. Sem 
querer, apertei o botão de descarga 
com a cabeça.

Não existe barulho mais assustador 
do que o de uma descarga. Parece que 
vai sair algum bicho de dentro do vaso 
e atacar a gente. Mas, para mim, não 
surgiu nenhum monstro. O barulho fez 
algo mágico: fez com que eu saísse da 
ROTINA e aparecesse, do nada, num 
outro mundo.

Era uma terra onde só viviam girafas.





CAPÍTULO

A girafa que reinava
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O banheiro das escolas é parecido 
com banheiro de shopping, de aeroporto, 
de clube ou de qualquer outro lugar 
onde tenha banheiro. Só não é igual o 
banheiro de casa porque geralmente não 
tem chuveiro. 

Mas, em todos os meus anos de 
menino e de frequentador de banheiros, 
nunca ouvi falar de um que tem uma 
descarga mágica e que leva a pessoa 
para outro mundo. Então, senti o maior 
susto quando o banheiro da escola 
se transformou em uma floresta com 
direito a árvores, e flores, e frutos. 

De repente, apareceram duas girafas, 
que vieram para perto de mim. Olhei lá 
para o alto, e elas olharam aqui para 
baixo. Quando uma delas se cansou de 
ficar olhando, falou: 

— Oi, eu sou a Poli.
Eu, que já não estava entendendo 

nada, entendi menos ainda. Desde quando 

18
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girafa falava? Se falasse, deveria ser 
na língua de girafa, e não em língua 
portuguesa. Mesmo assim, ainda tive 
coragem para perguntar:

— Poli? Mas isso é nome de girafa?
— Ora, claro que é! As palavras que 

têm mais de três sílabas são chamadas 
de polissílabas, não são? Então... Como 
tenho um monte de pintas, me chamo 
Poli Pintas.

Preferi não questionar. Nada daquilo 
ainda fazia sentido para mim. Ia 
perguntar o motivo de ela saber falar 
e ser diferente de todas as girafas 
que eu conhecia do zoológico, mas 
ela abriu a boca antes de mim para 
apresentar o amigo. 

— Este aqui é meu amigo, Astro. 
Astro Lógus! 

— E ele tem esse nome por quê? 
— Porque ele pode ver o futuro 

através das pintas dele. 

19
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Poli era simpática, mas tagarela e 
curiosa. Queria saber o que é que eu, 
um filhote de humano, estava fazendo 
naquele mundo em que só viviam girafas. 
Adoraria respondê-la, mas eu não fazia 
ideia da resposta.

No fundo, eu não gostava muito 
dali. Ver as girafas de perto só afirmava 
minha ideia de que elas eram um tipo de 
bicho grande e desengonçado. Também 
aumentava a certeza de que eu não 
gostava de ser comparado a elas. 

Meu desejo era voltar para casa, 
voltar para o lugar da rotina, das 
coisas iguais, e da comida imaginária 
que se chamava quererá. Perguntei como 
fazia para sair dali e Astro consultou 
suas pintas.

— De acordo com as minhas pintas, 
para sair daqui você precisa falar com o 
Rei Gigi. 
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Achei o nome do rei patético e sem 
criatividade. Uma girafa chamada Gigi era 
como um cachorro chamado Au-au ou 
uma vaca chamada Mumu. 

Além disso, sempre pensei que Gigi 
era nome de girafa fêmea, e não de 
macho. Segurei o riso quando Poli me 
explicou quem ele era. 

— Gigi Gante é o rei do mundo 
das girafas. Ele tem o pescoço mais 
comprido de todos e é o mais sábio. 
Apenas ele pode ajudar você. 

Astro se ajoelhou e me mandou 
subir em suas costas. Ele me daria uma 
carona até o palácio do Rei Gigi. 

Fiquei imaginando como seria um 
palácio de girafa. Para os humanos, são 
grandes castelos, com altas torres, cheios 
de quartos e muito conforto. Não sabia 
se também era assim com as girafas. 

E não era. A casa de Gigi era um 
amontoado de madeiras em um canto 
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escuro da floresta. Quando entrei, ele 
me olhou do alto de seus seis metros 
de pescoço e quis saber por que é que 
eu estava ali. Então, disse a verdade.

Enquanto coçava as orelhas em 
um lugar feito especialmente para 
isso, ele respondeu: 

— É impossível sair deste mundo. 
Agora você é uma girafa, como nós. 

Tive que implorar. Eu não era muito 
bom em implorar. Nunca conseguia fazer 
com que minha mãe me deixasse ficar 
até tarde no videogame ou sem tomar 
banho. Mas não custava tentar; talvez 
as girafas fossem mais compreensivas. 

E realmente eram. 
— Hum, pensando bem... existe uma 

saída! Mas eu quero algo em troca. 
Ele se admirava em um espelho 

que havia lá no alto, enquanto me 
dava as instruções: 

22
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— Sou uma girafa muito elegante. Só 
que não tenho nenhuma borboleta-gravata. 

— Você quis dizer gravata-borboleta, 
não é? 

— Se eu quisesse dizer gravata-
-borboleta, teria dito. Quis dizer 
borboleta-gravata mesmo. São as 
borboletas que se fazem de gravata!

Eu achei melhor não discutir. Gigi 
era muito, muito, muito maior que eu. E 
MUITO não fazia cócegas no lábio.

— O acordo é o seguinte: você me 
traz borboletas-gravata suficientes para 
eu cobrir meu pescoço, e eu mostro 
onde fica a saída. 

— Então, terei que andar por aí, 
pegando borboletas para o senhor? Não 
tem um jeito mais fácil? 

— Até tem. Mas qual seria a graça 
de voltar para casa sem ter aproveitado 
o passeio? 
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Sem pensar mais no assunto, topei 
o desafio. Depois, fiquei calculando o 
tanto de borboletas que precisaria 
pegar para cobrir aquele pescoço 
enorme. Isso, sim, era um problemão. 

Poli esfregou a cabeça com 
carinho em meu peito e disse para 
eu não me preocupar, pois eles me 
ajudariam. Astro consultou suas pintas 
e disse que o primeiro lugar em que 
deveríamos ir era um lugar florido.

— Vamos ao jardim de girassóis 
da Bo!





CAPÍTULO

A girafa que cultivava 
girassóis
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Uma das coisas mais básicas que 
aprendemos na aula de Ciências é que 
as plantas são como os humanos. Está 
certo que elas não sabem andar, nem 
falar, nem escrever sobre uma viagem 
maluca num mundo só de girafas. Mas 
as plantas são seres vivos. Elas também 
nascem, crescem e morrem. 

Como as girafas são animais 
herbívoros, isto é, se alimentam de 
plantas, é óbvio que não poderiam faltar 
diferentes tipos de vegetação no mundo 
das girafas também. 

Só que as plantas não sabem 
se virar sozinhas. Elas precisam de 
companhia, de alguém que cuide delas, 
senão elas deixam de existir. No nosso 
mundo, são os agricultores que plantam, 
adubam, regam e fazem tudo mais o 
que deve se fazer com as plantas. 
No mundo das girafas, também existe 
alguém especializado para isso. 
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Bo Tânica era uma girafa jardineira. 
Ela tomava conta de todos os vegetais 
que havia naquela terra para que as 
girafas pudessem comer tudo da melhor 
qualidade. Mas Bo também cuidava das 
flores que eram apenas para embelezar. 

Em sua casa, Bo tinha um lindo 
jardim de girassóis. Eles eram amarelos, 
tinham o pólen marrom e eram as flores 
preferidas das girafas. 

Astro tocou a campainha e Bo 
largou o regador para nos atender no 
portão. Ela mal teve tempo de falar 
bom-dia, e Poli desembestou a tagarelar 
sobre mim: 

— Bo, precisamos da sua ajuda. Este 
é o Rafa, e ele veio parar por engano no 
nosso mundo. Ele precisa levar algumas 
borboletas-gravata para o Rei Gigi. Só 
assim vai conseguir voltar para casa. 

Bo baixou seu pescoção e ficou com 
a cabeça bem pertinho de mim. Olhou 
pela lente de seus óculos e constatou: 



31

— Ainda é um filhote. Vamos ajudá-lo! 
Nós três entramos. Dentro da casa 

de Bo, havia mais árvores do que a 
própria floresta. Era tudo imenso e 
infinito para mim: a casa, as plantações, a 
ideia de estar em um mundo totalmente 
diferente do meu. 

Chegamos ao fundo da casa e nos 
deparamos com o famoso jardim de 
girassóis. Poli comentou como aquilo 
parecia delicioso, e Astro mandou que 
ela se controlasse, pois os girassóis não 
eram para comer, e sim para inspirar. 

Como as outras coisas dentro da 
casa, os girassóis também eram enormes. 
Os caules tinham mais ou menos a minha 
altura. Bo disse para eu subir em sua 
cabeça e se pendurar em seus chifres 
para ver o jardim de cima. 

A sensação de subir numa girafa é 
aquela do frio na barriga. É a mesma do 
barco viking, do parque de diversões. 
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Lá de cima, comentei como aquele 
jardim era maravilhoso, pois os girassóis 
eram lindos. Então, Bo sorriu e falou: 

— A beleza do girassol não está em 
suas pétalas grandes e amarelas como o 
sol, ou em seu pólen redondo e marrom 
como a terra, nem em seu caule verde e 
com folhas grandes. 

— Então, onde está a beleza? 
— Na raiz. Sem ela, não haveria o 

que sustentasse o girassol para que 
ele fosse tão encantador. Infelizmente, 
é difícil para nós vermos o que existe 
embaixo da terra. 
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Enquanto conversávamos, um 
panapaná, ou seja, um bando de 
borboletas apareceu e começou a 
sobrevoar os girassóis. 

Poli e Astro começaram a correr, 
com sacos nas mãos, para pegar as 
borboletas. Parecia uma partida de 
agilidade entre borboletas e girafas, 
e as borboletas estavam ganhando. 
Após um tempo de correria, Poli e 
Astro pararam, cansadíssimos, pois as 
borboletas não se aquietavam. 
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As borboletas coloridas fizeram uma 
fila no ar, um arco-íris de pequenas 
vidas. Entraram uma a uma no saco e 
ficaram lá, bem quietinhas.

Bo me desceu de volta ao chão. 
Agradeci pela imensa ajuda com um 
abraço desajeitado na pata dela, que 
era a única coisa que eu alcançava. 
Poli e Astro se juntaram a mim e nos 
despedimos. 

Enquanto Bo voltava a regar seus 
girassóis, Astro consultou suas pintas 
e previu que encontraríamos mais 
borboletas se andássemos em linha reta. 
Não demorou muito e demos de cara 
com uma girafa que mascava chiclete. 

34
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— A única forma de acalmar as 
borboletas é com poesia. 

A fala de Bo dispensava quaisquer 
explicações. Só conseguiríamos juntar 
as borboletas se recitássemos algum 
poema. Mas eu não me lembrava de 
nenhum, a não ser a cantiga infantil 
“Borboletinha tá na cozinha, fazendo 
chocolate para a madrinha”. 

Vendo meu desespero, Bo aconselhou 
que eu fizesse minha própria poesia. 

— Mas eu não sou poeta, Bo. Não 
tenho cara de poeta, não escrevo como 
poeta, nem penso como um poeta.

— Rafa, a poesia é a beleza. E você 
é um girassol.

Confesso que não tinha entendido 
o que ela estava querendo dizer, então 
ela explicou: 

— A poesia não está em seu rosto, 
em suas mãos ou em seu cérebro. Ela 
está na raiz, ou seja, em seu coração. 
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Fale com o coração que as borboletas 
vão ouvir. 

Nesse momento, fechei os olhos e o 
único palpite que escutei foi o do coração.

Borboletas animadas,
Que voam de flor em flor,
Entendam minha complicada
Situação, por favor.

Para eu não ficar aflito
Entrem neste saco agora.
O rei quer ficar bonito
E eu preciso ir embora.

36
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CAPÍTULO

A girafa que mascava 
chiclete
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Adolescente tem um jeito rebelde. 
Posso garantir isso, pois tenho primos 
mais velhos que parecem que comeram 
QUERERÁ e não gostaram. 

Talvez seja essa mudança da fase de 
criança para a fase adulta que provoque 
essa inquietação, de que nada nunca 
está bom. 

Se é assim com os humanos, também 
é assim com as girafas, especialmente 
com aquela que encontramos e que se 
chamava Mina Babalu. 

Ela era uma girafa adolescente 
que usava um visual punk. A crina era 
espetada e tingida de lilás, e as orelhas 
tinham brincos de argola. Mina tinha 
também um piercing no focinho e usava 
casaco de couro. 

Poli e Astro já a conheciam, mas 
Astro sempre teve dificuldade para se 
enturmar com ela. Por isso, se esforçou 
no cumprimento. 

40
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— Qual é que é, Mina! Tudo, tudo, na 
boa, bicho? 

Mina olhou para Astro com cara de 
tédio. Se fosse lhama, teria dado uma 
cuspida. Depois se virou para Poli e fez 
um pedido: 

— Pode dizer para esse idiota que 
não sou como ele pensa? Não é por que 
uso essas roupas e tenho meu estilo que 
preciso falar como se eu fosse parte de 
uma gangue.

— Acredite, eu já disse milhares de 
vezes. Mas quem é que consegue fazer o 
Astro entender alguma coisa? 

Astro continuava com cara de bobo, 
olhando para Mina. Mina respondeu 
mostrando a língua comprida e azul. Eu ri 
e aproveitei para comentar que nunca tinha 
visto uma girafa que mascasse chiclete. 

— O doce preferido das girafas são 
os chicletes que deixam a língua azul. 
Por isso é que passamos boa parte do 
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tempo mascando. E vocês, humanos, nos 
apelidaram de ruminante. 

— Mas a Poli e o Astro... e o Rei 
Gigi e a Bo... não são assim. 

— Eles abandonaram o chiclete 
quando perceberam que isso dava 
cárie. Além disso, as girafas daqui são 
diferentes das girafas que vivem no seu 
mundo. Nós até falamos, esqueceu?

Isso era verdade, mas pelo menos 
agora sabia o motivo pelo qual as 
girafas têm língua azul e passam o 
dia mastigando. Lembrei que as vacas 
também são consideradas ruminantes e 
quis saber se elas também mascavam 
chiclete no mundo delas. 

— No dia em que eu começar a 
mugir, respondo sua pergunta. 

A ironia não pareceu engraçada, mas 
todos riram para fazer charme. Astro 
interrompeu os risos para perguntar se 
Mina não tinha visto nenhuma borboleta 
por ali. 
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— Borboleta, não vi. Mas, se quiser, 
arrumo uma lagarta para vocês. 

Esperar que as lagartas se 
transformassem em borboleta iria 
demorar demais.

Lagartas eram como crianças. Antes 
de se tornarem adultas e virarem 
borboletas, também passavam pela 
adolescência, que era conhecida como 
a fase do casulo. A diferença entre o 
casulo e os outros adolescentes é que 
o casulo fica no canto dele, dormindo o 
tempo necessário para evoluir. 

— Eu gostaria que as girafas 
também tivessem a fase do casulo. 

— Por que, Mina? 
— Porque, daí, ninguém pararia para 

conversar comigo apenas por causa do 
meu visual, que é diferente dos demais. 

Perguntei, então, se ela usava 
aquelas roupas apenas para chamar a 
atenção, se o motivo de tudo era a 
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falta de amigos de verdade. Ela deu 
risada e disse que não. 

— Eu me visto assim porque me 
sinto bem. É uma forma de mostrar que 
eu não quero mais a rotina de criança, 
que eu preciso me descobrir. Você vai 
entender quando for mais velho. 

No fundo, eu já fazia alguma ideia. 
Mas já não sabia se sair da rotina era 
uma coisa boa ou ruim. Era algo que 
eu queria muito e, quando consegui, 
não parava de pensar em como voltar 
até ela. Talvez eu só fosse compreender 
quando realmente ficasse mais velho. 

De repente, Mina fez uma cara 
estranha e mandou todo mundo sair de 
perto. Fez força para vomitar e, da sua 
boca, saíram três borboletas. 

— Esse chiclete me deixa com 
borboletas no estômago. Mas não 
consigo evitá-lo. 

Aquela foi uma ajuda estranha, mas 
ainda assim foi uma baita ajuda. 
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Coloquei as três borboletas dentro 
do saco, junto das demais. Antes de nos 
despedirmos, Mina contou um segredo. 

— Acho que sei onde vocês podem 
encontrar mais borboletas. 

— Onde? 
— No mundo das borboletas. 
A ideia era óbvia: da mesma forma 

que encontramos girafas no mundo 
das girafas e humanos no mundo dos 
humanos, seria muito mais fácil encontrar 
borboletas no mundo das borboletas. 

— Mas cruzar a fronteira é perigoso. 
Poli e Astro se entreolharam. 

Nenhum dos dois já havia saído do 
mundo das girafas e explorado um novo 
mundo. Mesmo assim, estavam dispostos 
a ajudar, nem que para isso fosse 
necessário viver novas aventuras. 

Com outras palavras, eles teriam que 
sair da rotina deles. 
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CAPÍTULO

A ponte dos ocapis
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O que divide um território do outro 
é chamado de fronteira. Por isso dizemos 
que Portugal faz fronteira com a Espanha, 
ou que o Brasil faz fronteira com a 
Argentina e com o Paraguai.

No caso da terra das girafas, 
ela fazia fronteira com a terra das 
borboletas. Essa divisa era formada por 
uma ponte que ligava uma terra à outra. 
Conforme fomos andando até ela, Poli e 
Astro foram diminuindo os passos. 
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— Temos que tomar cuidado com os 
ocapis. Eles protegem a ponte, controlando 
quem entra e quem sai daqui. 

Os ocapis eram parecidos com 
as girafas, mas não tinham o pescoço 
comprido nem o pelo amarelo com pintas 
marrons. Eles eram marrons e tinham patas 
listradas como zebra.  Eu não os conhecia. 

— Os ocapis são os únicos parentes 
das girafas. Podemos dizer que eles são 
nossos primos de segundo grau. 

— Então, por que é que vocês estão 
com medo de chegar perto deles? 

— Eles são nossos primos, mas 
são primos desconfiados. Como eles 
correm o risco de extinção, não confiam 
em ninguém e pensam que todos são 
caçadores disfarçados. 

A ideia de um caçador se disfarçar 
de girafa pareceu engraçada na minha 
imaginação. Mas, buscando coragem e 
confiança não sei de onde, disse que seria 
melhor que seguíssemos em frente.  

49



50

— Vamos mostrar aos ocapis que 
somos bonzinhos. Afinal, nós somos. 
Não somos? 

Poli e Astro não conseguiam muito 
bem definir o que era a bondade, 
porque as girafas não conheciam a 
maldade. Ser bom significava serem eles 
mesmos. Portanto, concordaram comigo. 

— Olá! — um dos ocapis saudou.  
— Em que podemos ajudá-los? 
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— Estamos à caça de borboletas-gravata 
para o Rei Gigi. Precisamos atravessar a 
ponte para pegar mais algumas. 

Os ocapis olharam nos meus olhos. Os 
olhos são a melhor máquina da verdade, 
e os meus, suponho que brilhavam a 
sinceridade de um menino sonhador, pois o 
ocapi líder autorizou nossa passagem. 

— Tudo bem. Mas, para vocês 
passarem, terão que acertar as três 
perguntas do nosso desafio. 

Não vimos problema nisso e 
concordamos. A primeira pergunta foi feita 
para Poli. 

— O que é amarelo, mas não é sol; 
é grande, mas não é prédio; tem bolinhas 
marrons, mas não é biscoito de chocolate? 

— É a girafa! 
Ela estava certa e, por isso, cruzou a 

ponte. A segunda pergunta foi feita, dessa 
vez para Astro. 

— Por que a girafa atravessou a rua? 
— Para chegar do outro lado. 
Ele também acertou e ganhou o direito 
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de atravessar a rua, ou melhor, a ponte. A 
terceira pergunta ficou para mim. 

— Como você faz para colocar uma 
girafa no forno? 

A pergunta era difícil. Imaginei 
diversas formas. Pensei em dobrar a 
girafa, em lhe dar um comprimido para 
encolher e até mesmo em passar margarina 
nas costas dela para ela deslizar para 
dentro do forno com mais facilidade. 

Minhas respostas, porém, não pareciam 
certas. Pensei um pouco mais e percebi 
que, em nenhum momento, falaram o 
tamanho do forno. Poderia ser um forno 
enorme, do tamanho de um elevador. 
Assim, seria bem mais simples. 

— Eu abro a porta do forno, coloco 
a girafa dentro e fecho a porta. 

Os ocapis se assustaram. Poli e Astro, 
que esperavam do outro lado, também 
ficaram com os pelos em pé. O ocapi líder, 
muito bravo, berrou: 
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— Então você seria capaz de colocar 
uma girafa no forno? 

— Não! Eu pensei que...  
— Seu girassassino! 
Logo que um dos ocapis gritou, 

todo o batalhão veio para cima de mim, 
achando que eu era uma espécie de 
assassino de girafas.

Eu não tinha para onde correr, 
então fechei os olhos. De repente, senti 
que fui jogado para cima de algum 
lugar. Não doeu, nem nada. Apenas senti 
um vento no rosto e abri os olhos. 
Entre as nuvens, eu estava viajando nas 
costas de uma girafa voadora.
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CAPÍTULO

A girafa voadora
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Os animais que voam são chamados 
de aves. A única exceção é o morcego, 
que é um mamífero e mesmo assim 
consegue voar. A girafa que voava 
comigo não se parecia nem com uma 
ave, nem com um morcego. 

Portanto, ela não deveria estar 
voando. Diferente das outras girafas, 
aquela uma tinha outra característica 
além do voo: ela era branca. Ela ainda 
tinha o pescoção, as orelhas e os 
chifres. Mas, no lugar do pelo amarelo 
com pintinhas marrons, ela tinha a pele 
clara e as pintas esbranquiçadas. 

Meu pensamento foi rápido: devia 
ser algum tipo de anjo... uma angirafa! 
Mas não consegui nem refletir sobre 
isso, que ela logo se explicou.

— Na verdade, sou apenas uma 
girafa voadora mesmo. 

— Quê? 
— Ah, é... E sei ler pensamentos. 
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Os dons da girafa eram legais, 
mas assustadores. Se eu tivesse um 
paraquedas, tomaria coragem para saltar, 
pois estava começando a ficar com 
medo. Mas ela logo se apresentou como 
Cândida e me fez sentir em casa. 

— Sou como um carro: ofereço 
assento macio, ar fresco e alta 
velocidade. E ainda canto! Pode escolher 
qualquer música: ciranda girafinha, pirulito 
que gira-gira, na boquinha da girafa... 

— Não precisa. 
— Ah, tem uma que você vai gostar. 

É assim: cabeça, pescoço, pescoço, 
pescoço, pescoço e pé, pescoço e pé. 

Cândida se preocupava demais com 
o meu conforto e estava incomodada de 
não ter uma forma de me fazer assistir 
tevê a cabo, enquanto eu cumpria o 
papel de passageiro. Além disso, tentou 
puxar assunto, perguntando o que é que 
eu fazia na terra das girafas. 
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— Não preciso responder. Você já 
deve ter lido meus pensamentos. 

— É verdade. Sei de tudo sobre 
você ter sido chamado de Menino Girafa 
e sobre as borboletas-gravata que você 
precisa recolher para que o Rei Gigi 
deixe você voltar para casa. A propósito, 
a carona que estou dando a você é 
exatamente para a terra das borboletas. 

Eu ainda não tinha me acostumado 
com essa situação de ter os 
pensamentos lidos por outra pessoa... 
ou melhor, uma girafa. Tentei ao máximo 
não pensar besteira, com medo que ela 
ficasse sabendo dos meus pensamentos, 
mas não deu muito certo. Encuquei com 
o motivo de ela ser branca. 

— Pelo mesmo motivo que os 
humanos também são brancos, negros, 
japoneses, índios... Girafa também tem 
etnia.

Reparei que ela estava meio gorda.
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— Não estou gorda, menino! Eu 
estou prenha. É como se fala “grávida” 
no mundo animal.

Por sorte, não tive mais tempo 
de pensar em nada constrangedor. 
Logo, avistei Poli e Astro, andando 
preocupados pela terra das borboletas e 
pedi mentalmente para Cândida descer. 

Num pouso suave, apareci no meio 
do caminho de Poli e Astro. Eles ficaram 
felizes por me verem, mas precisavam 
dar uma má notícia. As pintas de Astro 
revelavam que as borboletas estavam 
muito agitadas, tanto que nem poesia 
as acalmaria. 

Sugeri que corrêssemos atrás delas, 
que fizéssemos alguma armadilha, que as 
convidássemos para um chá. Mas todas 
as minhas ideias pareciam idiotas. Então, 
Cândida disse que poderia ajudar. 

— As borboletas fogem de vocês 
com facilidade porque elas podem voar. 
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Mas eu também posso! Vou voar por aí 
com esse saco, que junto algumas rapidinho. 

E Cândida sumiu no ar. De repente, 
as borboletas apareceram e começaram 
a voar em círculos. Cândida as seguia, 
formando um carrossel de cores em pleno 
ar. Não demorou muito para que a girafa 
ensacasse os insetos coloridos. 

Ela aterrissou com o número de 
borboletas necessário para cobrir o 
pescoço do Rei Gigi e ainda sobrava para 
mais algum pescoço pequeno. 

Eu nem tinha palavras para agradecer a 
grandiosa ajuda de Cândida, e o bom é que 
nem precisei falar. Cândida entrou no meu 
cérebro e soube quão grato eu estava. 

— Não precisa agradecer. Lembra 
o que eu falei quando você era meu 
passageiro? Ofereço o serviço completo. 

Sorri, em resposta, mas estava muito 
preocupado porque eu teria que voltar 
pela ponte dos ocapis. Eles provavelmente 
ainda estivessem loucos de bravos comigo. 
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— Fique tranquilo que os ocapis saíram 
da ponte à sua procura e não retornarão 
em menos de duas horas. 

Dado o conselho, Cândida se despediu, 
bateu as asas e voou. Voou para algum 
lugar a que, certamente, nenhuma girafa 
voou antes. 

Agora, restava apenas voltar para a 
casa do Rei Gigi e, depois, voltar para casa. 
Eu não sei se havia ficado mais nervoso 
quando cheguei ou se estava ficando assim 
só porque era hora de partir. 
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CAPÍTULO

As borboletas-gravata
do Rei Gigi
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IDA e VOLTA são opostos. São 
como o DIA e a NOITE, o CALOR e o 
FRIO, o SECO e o MOLHADO. E, por 
isso, são totalmente diferentes.

Enquanto a IDA para a caça de 
borboletas demorou e foi cheia de 
obstáculos e novos amigos, a VOLTA 
foi bem rápida. Começamos a andar 
a passos de girafa e, quando percebi, 
já estávamos de novo no castelo de 
madeira do Rei Gigi.

Naquele momento, não havia girassol 
por perto, mas eu percebia a beleza da 
situação, a sensação de tarefa realizada. 
Quando me apresentei ao Rei Gigi, não 
estava mascando chiclete, mas senti as 
tais borboletas no estômago. 

Desfiz o nó do saco, e as 
borboletas saíram de uma vez só, 
pousando uma a uma no pescoço 
comprido do Rei Gigi. Contei 42 
borboletas-gravata. 
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— Vejo que cumpriu sua missão.
— E agora? 
— Agora, as borboletas podem 

voltar para a terra delas. 
Ninguém tinha entendido nada. Foi o 

maior sacrifício. 
— O quê? Mas por que isso? Não 

foi fácil pegá-las. Tivemos que passar 
por um jardim de girassóis, por uma 
adolescente punk que gostava de chiclete, 
por um batalhão de ocapis que pensou 
que eu fosse um caçador e ainda voei 
em uma girafa para lá de especial. 

— Está vendo só? Se você é capaz 
de enfrentar todos esses desafios, 
de achar uma solução para todos os 
problemas, por que é que ainda fica 
chateado quando alguém lhe dá um 
apelido do qual você não gosta? Você 
tem que perceber que é mais valioso do 
que isso. 
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O que o Rei Gigi dizia fazia todo 
sentido. Durante a viagem inteira, eu 
nem cheguei a pensar no tal do apelido. 
E as girafas não me julgaram pela 
minha altura, nem pelo tamanho do meu 
pescoço, nem pela porção de pintas no 
meu rosto. Em todo momento, eu fui 
Rafa para elas. 

E o mais engraçado é que, de certo 
modo, eu é que havia julgado algumas 
girafas pela aparência, como quando 
achei as roupas de Mina estranhas ou 
fiquei com medo de Cândida pela sua 
capacidade de voar e ler pensamentos. 
E nenhuma delas deu importância ao que 
eu pensei, porque eram seguras de si. 

Senti, portanto, uma sensação de 
realização. Enquanto eu saía atrás das 
borboletas, era dentro de mim que 
acontecia o verdadeiro voo em que tudo 
ficava mais colorido. O Rei Gigi sabia 
disso e, depois que percebeu que eu já 
estava preparado, me mandaria de volta 
para casa. 
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— Rafa, você está pronto para 
voltar ao seu mundo? 

Virei e olhei para Poli e Astro, os 
dois sem os quais não conseguiria ter 
realizado a tarefa. Corri até eles, que 
se abaixaram para um abraço triplo de 
despedida. Senti algo molhado escorrer 
pelo rosto de Poli. 

“Sim, as girafas também têm 
lágrimas”, pensei. 

— Não é à toa — uma voz vinda 
do céu respondeu: era Cândida, que 
sobrevoava o momento. — Nós somos o 
mamífero com o maior coração. 

Por fim, fiquei em frente ao Rei 
Gigi e disse que ele poderia fazer seu 
trabalho. Ele assobiou e as borboletas 
se reuniram novamente e pousaram 
sobre mim, tapando todo o meu corpo. 
Senti cócegas nos lábios, sem precisar 
pronunciar nenhuma palavra. 

Quando elas se afastaram, abri os 
olhos e estava novamente no banheiro 
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da escola, no mesmo lugar em que 
estava antes de ser transportado pela 
primeira vez. 

Percebi que estava de volta à 
minha ROTINA. Também entendi que, 
quando deixamos de fazer tudo IGUAL 
e encaramos algo DIFERENTE, sentimos 
um misto de medo de se aventurar 
no desconhecido com a felicidade 
de conhecer algo novo, gostoso e 
apimentado. Talvez esse fosse o sabor 
do QUERERÁ. 

Enquanto me perdia em pensamentos 
que ninguém no meu mundo era capaz de 
ler, dois garotos entraram no banheiro, e 
um deles, assim que me viu, falou: 

— Olhe o Rafa, o menino girafa! 
Sorri intensamente. Eu, apenas 

eu, sabia quanto me orgulhava ser 
comparado com esse animal de tão 
grande coração. Já não era mais como 
todo menino.
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