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Es te li vro é de di ca do 
aos ma ra vi lho sos e que ri dos 
Din, Na dav,  Alon e  Yael, 
que me aju da ram a con tar 
es ta his tó ria e acres cen ta ram  
ideias, su ges tões e sur pre sas
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A pro fes so ra Emanuela ex pli cou à clas se co mo é um ur -
so, co mo os pei xes res pi ram e que  sons a hie na pro duz à noi -
te. Ela tam bém pen du rou na sa la gra vu ras de ani mais e  aves.
Quase to dos os alu nos de bo cha ram de la, por que nun ca na
vi da ti nham vis to um ani mal se quer. E mui tos de les não acre -
di ta ram que exis tis sem no mun do  tais cria tu ras. Pelo me nos
nas re don de zas. Sem con tar, dis se ram, sem con tar que a pro -
fes so ra não ti nha con se gui do en con trar na al deia al guém
que to pas se ser seu ma ri do, e por is so, dis se ram, a ca be ça de -
la es ta va  cheia de ra po sas, par dais, to do o ti po de in ven cio -
ni ce que as pes soas so zi nhas  criam de vi do à so li dão.

Só o pe que no Nimi, de tan to ou vir o fa la tó rio da pro fes -
so ra Emanuela, co me çou a ter so nhos com ani mais à noi te.
A tur ma ria de le quan do che ga va con tan do, lo go pe la ma -
nhã, co mo  seus sa pa tos mar rons, que du ran te a noi te fi cam
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ao la do da sua ca ma, se trans for ma vam em  dois ou ri ços que
se ar ras ta vam e exa mi na vam o quar to a noi te in tei ra, mas de
ma nhã, quan do ele  abria os  olhos, os ou ri ços vol ta vam de re -
pen te a ser um sim ples par de sa pa tos ao la do da ca ma. Nu -
ma ou tra vez, mor ce gos ne gros vie ram à  meia-noi te, le va ram-
-no so bre as  asas e voa ram com ele atra vés das pa re des da ca sa
pe lo céu da al deia e por so bre os mon tes e os bos ques, até
que o con du zi ram a um pa lá cio en can ta do.

Nimi era um me ni no um pou co des cui da do, e an da va qua -
se sem pre com o na riz es cor ren do. Além dis so, en tre os sa -
lien  tes den tes da fren te ha via um be lo in ter va lo. As crian ças
cha ma vam es se es pa ço de po ço de li xo.

Todas as ma nhãs Nimi che ga va à sa la e co me ça va a con -
tar a to dos um no vo so nho, e to das as ma nhãs di ziam-lhe che -
ga, já fi cou cha to, fe cha o teu po ço de li xo. E quan do ele não
pa ra va, ator men ta vam-no. Mas Nimi, em vez de fi car ofen -
di do, tam bém par ti ci pa va do de bo che. Fungava e en go lia o
ca tar ro, e co me ça va de re pen te a cha mar a si mes mo, nu ma
ale gria trans bor dan te, exa ta men te pe los ape li dos pe jo ra ti  vos
que as crian ças lhe de ram: Poço de Lixo, Sonhador, Sapato-
-Ouriço.

Maia, a fi lha de Lília, a pa dei ra, que sen ta va  atrás de le na
sa la, co chi cha va al gu mas ve zes: Nimi. Escuta. Você po de so -
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nhar com o que qui ser, com ani mais, com me ni nas, mas fi -
que quie to. Não con te. Não va le a pe na.

Mati di zia a Maia: Vo cê não en ten de, Nimi so nha só pa -
ra con tar os so nhos. E ge ral men te os so nhos de le não se in -
ter rom pem nem quan do ele acor da pe la ma nhã.

Tudo di ver tia Nimi e tu do des per ta va ne le ale gria: a xí ca -
ra ra cha da da co zi nha e a lua  cheia no céu, o co lar da pro fes -
so ra Emanuela e  seus pró prios den tes sa lien tes, os bo tões que
es que ceu de abo toar e o ru gi do dos ven tos no bos que, tu do
o que exis te e acon te ce pa re cia en gra ça do a Nimi. Em to das
as coi sas via mo ti vo su fi cien te pa ra se ar re ben tar de rir.

Até que uma vez ele fu giu da sa la de au la e da al deia, e en -
trou so zi nho no bos que. Durante  dois ou  três  dias, pro cu ra -
ram-no qua se to dos os al deões. Por  mais uma se ma na ou dez
 dias, pro cu ra ram-no os guar das. Depois, ape nas  seus  pais e
a ir mã con ti nua ram a pro cu rar por ele.

Passadas  três se ma nas ele vol tou, ma gro e imun do, to do
ar ra nha do e ma chu ca do, mas re lin chan do de tan to en tu sias -
mo e ale gria. E des de en tão o pe que no Nimi não pa rou  mais
de re lin char e tam pou co tor nou a fa lar: não pro nun ciou ne -
nhu ma pa la vra des de que vol tou do bos que, e só fi ca va cir -
cu lan do des cal ço e es far ra pa do pe las rue las da al deia, o na -
riz es cor ren do, mos tran do os den tes e o in ter va lo en tre  eles,
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se me ten do en tre os pá tios, su bin do nas ár vo res e pos tes, re -
lin chan do o tem po to do, com o  olho di rei to la cri me jan do
sem pa rar por cau sa da sua aler gia.

Era to tal men te im pos sí vel vol tar a fre quen tar a es co la por
cau sa da “doen ça do re lin cho”. As crian ças, quan do  saíam da
au la, pro vo ca vam-no in ten cio nal men te, pa ra que ele re lin chas -
se. Elas o cha ma vam de Nimi, o po tro. O mé di co es pe ra va
que is so fos se pas sar com o tem po: tal vez ali, no bos que, ele
ti ves se se de pa ra do com al gu ma coi sa que o as sus tou ou aba -
lou, e por en quan to es tá com a doen ça do re lin cho.

Maia di zia a Mati: se rá que eu e vo cê de ve ría mos fa zer al -
gu ma coi sa? Como po de mos aju dá-lo? E Mati res pon dia: dei -
xa pra lá, Maia. Daqui a pou co  eles vão se can sar dis so. Da -
qui a pou co  eles vão es que cê-lo.

Quando as crian ças lhe da vam um che ga pra lá com zom -
ba rias, e ati ra vam pi nhas e cas cas so bre ele, o pe que no Nimi
cor ria, re lin chan do. Subia bem al to nos ga lhos da ár vo re  mais
pró xi ma e de lá, em  meio às ra ma gens, se vol ta va pa ra  elas re -
lin chan do, com um  olho la cri me jan do e os den tes da fren te
sa lien tes. E às ve zes, até no  meio da noi te al ta, pa re cia que se
ou via ao lon ge o eco de seu re lin cho no es cu ro.
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