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Você sabia
que, no Reino da Alegria,
todo mundo faz folia?

Todos cantam melodias
e fazem poesias.

Todos brincam
com energia
e dançam
com euforia.

Lá ninguém
fica doente,
todo mundo
só fica contente,
e a única epidemia
é a da alegria.



A cobra
dá um show!

Ela se dobra,
se desdobra
e faz manobras
com mobilidade
de sobra.

A cobra
é boa no que faz,
ela é cobra!

E o melhor de tudo
é que ela dá o show
e não cobra.



Reginalda,
minha irmãzinha,
ainda é bebezinha.

Ela gosta de brincar,
e eu gosto de abraçá-la, 
de beijá-la,
de jogá-la pro ar.

Mas, hoje de manhã,
quando segurava minha irmã,
senti algo me molhar, de repente,
era um líquido quente.

Não pude acreditar...
a Reginalda
estava sem fralda.

Que ruim!
Ela fez xixi em mim.



Outro dia, eu e minha amiga
vimos uma casa velha e quebrada,
que parecia mal-assombrada,
e resolvemos entrar,
pra ver quem iria se assustar.

Logo vimos um fantasma
chamado Frufru
que, de tão velho e acabado,
já estava aposentado
e nem conseguia fazer “buuuuu!”

Vimos um lobisomem
que era muito jovem
e nem sabia uivar “auuuuu!”



Acho que essa casa
era bem-assombrada
pois, em vez de assustar,
fazia a gente dar risada.

Vimos uma bruxa
muito esdrúxula
e um monstro
meio tonto.

Vimos um vampiro
chamado Kent,
que parecia malvado,
mas não tinha dente.



A Isabela queria a cor amarela
e o Marcelo queria o amarelo.
Por isso, eles brigavam
e não paravam.

Foi um terror
convencer a Isabela e o Marcelo
que amarela e amarelo
são a mesma cor!



No espelho da saleta, 
eu tentava fazer

minha pior careta.

Até que eu fiz 
uma careta

tão feia,
mas tão feia,

que até o espelho 
se assustou 

e se quebrou!



Lucio enchia a paciência
da pequena Hortência.

Ele a provocava,
xingava, atrapalhava,

infernizava.

Mas,
no fundo,
a amava.



Rui Ribeiro
namora a Rita,

apesar de 
ele ser feio

e ela ser bonita
e de ele ser pobre

e ela ser rica.

É que o Ribeiro
é divertido e piadeiro,

e as piadas
que ele diz

fazem a Rita
dar risadas
e ser feliz.



Dizem que comer besteira,
além de não alimentar,
faz a gente engordar.

Será que devo acreditar 
nessa bobeira?

Não.

Vou continuar
comendo besteira.



Rita Cunha
rói unha,

Chico Ledo
chupa o dedo,

Maria Celisa
mastiga a camisa,

Fábia Campana
faz xixi na cama,

Claudio Chuleta
chupa chupeta,

Cosme Diniz
come caca do nariz,

E o Adriano Bonança,
apesar de já ser adulto,
ainda tem todos 
os vícios de criança.



A menina curiosa
estava ansiosa
e impaciente

para ver seu presente.

Olhou na árvore
e, antes que fosse tarde,

ela abriu o presente 
que estava na frente.

Só que descobriu,
nada contente,

que não era o seu presente, 
mas o de algum parente.



Verdade?
Uma arma 
de brinquedo
que atira?
Mentira.

Eu quero testar.
Não, não me tira!
Eu só quero apertar
o gatilho, mas...

A arma não quer funcionar.

Eu aperto, 
mas ela não quer disparar.

Deixa eu olhar...



Você sabe brincar 
de telefone sem fio?

Cada um tem que passar 
a mesma mensagem,
mas não vale dizer bobagem.

Vamos começar.
Vou falar no ouvido da Tatá...
Mas ninguém pode escutar!

Pedro peidou perto da Perla.

Pedro pingou um treco na perna.

Pedro pregou um prego na pedra.

Pedro pegou um prego e uma pedra.



Quero dormir,
mas tem um mosquito

que não para de zumbir
zzzzzzzzzz… zzzzzzzz
bem no meu ouvido.

Plaft!
Errei!

Mas não vou desistir!
Tenho que fazzzzzzzer 

eszzzzzzzzte moszzzzzzzzzquito
parar de zzzzzzzzzzumbir!

Plaft!

ZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzz…!



Papai do céu,
obrigado pela comida de hoje,
pelo pastel e o pão de mel.
Obrigado pelos meus irmãos,
a Raquel e o Gabriel.
Eles me ensinaram a fazer 
um aviãozinho de papel.
Ah, e obrigado pelo meu pai
e pela minha mãe também.
Eles me ensinaram, muito bem,
a agradecer por tudo 
o que a gente tem.



A vovó vai contar uma história fascinante
pra você ouvir antes de dormir.

– Era uma vez um gigante que teve uma filha anã...
– Zzzzzzzzzz.
– Já dormiu? Então o resto eu conto amanhã.





O lobisomem assustou um homem 
que fez xixi nas calças e caiu duro.

O lobisomem fez xixi no muro.

O homem caiu do muro.

O homem saiu no escuro.



Fiz faculdade de Cinema e depois estudei Literatura e 
Teatro. Já escrevi e dirigi alguns filmes de curta-metragem.
Entre eles se destaca O Mistério do Cachorrinho Perdido, 
que participou de diversos festivais de cinema e foi exi-
bido em canais de TV.
Também escrevi e produzi uma peça de teatro infantil 
chamada Heróis de Verdade, que ficou em cartaz em São 
Paulo e alegrou muitas crianças e adultos. Se você quiser 
saber um pouco mais sobre meus trabalhos e sobre mim, 
visite o site www.flavito.com.br
Eu me apaixonei pela poesia infantil quando li a obra do 
poeta americano Shel Silverstein. Mas não me imaginava 
capaz de escrever poesia. Até que um dia eu tive uma 
ideia e escrevi um poema sobre um menino que encon-
tra uma aranha na lasanha. Depois eu não parei mais. 
Continuei tendo inspiração e escrevendo novos poemas. 
Anos depois, com muita paciência e carinho, essa coleção 
de livros ficou pronta. Espero que todos os leitores se 
alegrem com esses poemas.

Escritor: Flávio Colombini



Comecei a desenhar quando era criança. Aprendi vendo 
desenhos na TV, nos gibis, e copiando os personagens no 
papel. Depois passei a criar os meus próprios personagens.
Desenhar é uma paixão e, quando estudei Cinema (outra 
paixão), aprendi a pôr os meus personagens em movimen-
to, produzindo desenhos animados. Além disso, também 
dirigi videoclipes e fiz storyboards e ilustrações em geral. 
Sou sócio da produtora Interrogação Filmes, e meus trabal-
hos podem ser vistos no site: www.interrogacaofilmes.com
Os desenhos deste livro foram resultado de um árdua e 
frutífera colaboração com o Flávio, colega da faculdade, 
amigo de longa data, parceiro de vários trabalhos, e este 
livro foi um verdadeiro aprendizado de vida para ambos. 
Como já disseram, “desenhista é uma criança que NUNCA 
PAROU de desenhar”, e eu espero continuar desenhando 
sem parar, pois pra mim “desenhar é sempre aprender”.
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