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À noite, depois do banho, o pai da Ruth sai do banheiRo, 

seguRando uma enoRme toalha azul, que se Remexe e se contoRce.

ele diz paRa si mesmo em voz alta: 

— os meus amigos do Japão me mandaRam uma 

giRafa de novo! todo dia eles me mandam uma 

nova. o que é que eu vou fazeR com tantas 

giRafas?

a giRafa dentRo da toalha dá umas Risadinhas como se alguém 

estivesse fazendo cócegas nela.  



— que esquisito — diz o pai, colocando o pacote 

de toalha em cima da cama da Ruth —, esta giRafa tem uma voz 

difeRente. vale a pena daR uma olhada se é mesmo uma giRafa... 

antes de tudo, pReciso veR se os pés dela são pés de giRafa.

pelo Jeito a giRafa entende poRtuguês, poRque ela logo 

espicha os pés paRa foRa da toalha macia. 

 

o pai olha bem, conta cinco dedinhos, depois mais cinco, e diz:

— é, sim, paRecem mesmo pés de giRafa 
Japonesa. mas não sei, uma vez Já me mandaRam um animal  

que tinha pés de giRafa, mas os Joelhos eRam de zebRa! 




