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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.

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!
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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.

Não sei se devo brincar
ou se devo estudar.
Tenho mais vontade de brincar,
mas sei que preciso estudar.
Ah, como eu queria que estudar
fosse tão bom quanto brincar!

Eu tenho pele escura,
ela tem olho puxado,
eles têm cabelo crespo,
liso ou encaracolado.
Parece que a gente
é muito diferente:
branco, negro,
índio, oriental...
Mas não faz mal,
isso é só aparência.
Na essência,
todo mundo é igual.

Um dia, eu não tinha nada pra fazer,
estava triste e chateado.
Então, abri um livro e comecei a ler...
e fiquei maravilhado!
Os personagens sabiam voar.
Eram meninos como eu,
mas conseguiam flutuar pelo ar.
Eu fechei os olhos e pensei:
“Se eles podem voar
eu também vou tentar”.
Eu parei, me concentrei,
levantei os braços e pulei...
Pra minha surpresa, EU VOEI !
Como um pássaro, livre, eu voei.
Por toda a cidade, nos ares, eu andei.
Vi minha casa, minha escola,
e pros meus amigos acenei.
Todos eles me viram
e sorriram.
Estava tudo indo tão bem,
até que eu ouvi um barulho
e acordei.

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...

Minha mãe
não deixa eu brincar.
Ela sempre acha
que vou me machucar.
Desça da árvore!
Não suba no muro!
Não empine a bicicleta!
Não brinque no escuro!
Saia daí!
Você vai cair!
Não se preocupe, mãe!
Tudo isso faz parte
da aventura da vida.
Se eu cair...
Me levanto
logo em seguida.

A Salete
mascou, mascou
um chiclete...
Quando o gosto sumiu,
ela cuspiu
o chiclete no chão.
Um menino passou e pisou...
Ah, não!
O chiclete grudou
no pé do Paulão.
O moleque ficou um tempão
tentando desgrudar o chiclete
que a Salete jogou no chão.
Mas ele não conseguiu e desistiu.
Saiu andando pela calçada
e tudo em que ele pisava
grudava.
Pisou num papelão
e grudou.
Ah, não!
Pisou no rabo de um cão
e grudou.
Ah, não!
Pisou no pé de um anão
e grudou.
Ah, não!
Então,
o chiclete endureceu
e até o chão
ficou grudado
no pé do Paulão.
Ah, não!

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!

No campeonato de caretas
do clube dos capetas,
eu fiz uma careta
tão feia,
mas tão feia,
que toda a plateia
se assustou
e se mandou!
Eu vibrei
quando ganhei
o prêmio de
“A Careta Mais Feia do Planeta”.

Muita calma nessa hora!
Preciso ir ao banheiro, agora!
Não posso deixar pra depois,
não é o número 1,
é o número 2.
Comi muita feijoada,
ai, ai,
minha barriga tá virada.
Saí em disparada
em busca de uma privada.
Procurei, procurei,
até que, finalmente, achei
um banheiro masculino.

Mas tá ocupado.
– Sai daí, menino,
eu tô apertado!
Depois de uma eternidade,
ele teve a bondade de sair
e eu entrei
e caguei à vontade.
Aaaaah!
Minha alegria é profunda,
estou no céu!
Vou limpar a...
Ué, cadê o papel?

Julinha tem uma galinha,
Pedrinho tem um peixinho,
Paulinho tem um passarinho,
Caio tem um papagaio,
João tem um cão,
Nonato tem um gato,
e Renato tem um rato.

Que chato!
Só eu, coitadinho,
que não tenho
nenhum bichinho.

A Teca
é uma moleca.
Ela tirou meleca
do nariz
e pôs na panqueca
da Taís,
que não percebeu
e comeu.
Eca!

Dizem que ninguém é perfeito.
Mas eu não aceito
muito bem
esse conceito.
Vejam comigo,
por exemplo,
os meus amigos:
O João tem um cabeção,
o José tem um baita chulé,
o Paulão tem um narigão,
a Marcinha tem perna tortinha,
o Adriano tem orelha de abano,
o Marcelo tem cabelo de cogumelo
e a Renata tem cabeça chata.
Eles são meus amigos do peito,
e eu gosto tanto deles,
me divirto tanto com eles,
que nem reparo nos seus defeitos.
Pra mim eles são perfeitos!

Eu ia comer minha lasanha
quando percebi uma coisa estranha...
– Aaaaah! – eu gritei.
– Tem uma aranha na minha lasanha!
Mas meu pai
não acreditou
e falou:
– Filho, deixa de manha!
Come sua lasanha,
se não, você apanha!

Eduarda
faz xixi e não dá a descarga.
Eduarda
faz cocô e não dá a descarga.
Todo mundo reclama da Eduarda,
mas ela nunca dá a descarga.
É tanto xixi e cocô,
que o banheiro fica um fedor...
Porém, não adianta falar,
parece que ela não sente
o cheiro no ar...
Pois a Eduarda
sempre esquece
de dar a descarga.

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!”

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

Vimos uma bruxa
muito esdrúxula
e um monstro
meio tonto.

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

Eu prendo bandidos,
enfrento vilões,
derroto inimigos,
piloto aviões.
Faço amigos,
conheço fadas,
princesas,
bruxas malvadas.
Vejo belezas
em terras encantadas.
Eu viro um policial,
um caubói,
um intelectual,
um super-herói.
Entro numa briga brutal
e apanho que dói.
Enfrento tubarões,
dinossauros, dragões...
Eu fico imundo,
eu salvo o mundo.
Eu viro um mágico
e posso até morrer,
em um fim trágico...
Mas eu me sinto muito vivo
quando leio um bom livro.

Eu viro mocinha,
enfrento a vilã.
Durmo sozinha,
acordo com o galã.

Enfrento
um monstro malvado,
sou salva
pelo príncipe encantado.

Comendo pipoca e refrigerante,
viajo por terras distantes,
pelo mar, pelo ar, pelo espaço,
por lindos lugares eu passo.

Sempre linda
e bem feminina,
eu viro bailarina,
detetive, heroína.
Escapo por um triz
e tenho um final feliz.

Danço no carnaval,
fujo do matador serial,
desvendo um crime,
dou um beijo sublime!

Não importa o tema,
eu sempre me encanto
quando vou ao cinema.

Eu estava pronto
pro meu encontro
com a Lucinda,
aquela menina linda.
Eu estava todo arrumado:
meu cabelo penteado,
meu cadarço amarrado
e meu nariz assoado.
Mas, quando
a gente se encontrou,
ela ficou envergonhada,
me olhou e deu risada.
Por quê?
Fiz tudo certo.
Ih, acho que esqueci
meu zíper aberto.

Sabia
que um tio,
que você nem conhecia,
morreu e te deixou uma herança?
É, graças a esse tio
você vai ser a criança
mais rica do Brasil.

Primeiro de abril.

O senhor Algum ouviu um zum-zum
e olhou para o senhor Nenhum.
Então, o senhor Algum perguntou:
– Você soltou um pum?
– Não, – respondeu o senhor Nenhum
– eu não soltei nenhum pum.
Mas o senhor Algum não acreditou e falou:
– Eu tenho certeza que ouvi um zum-zum,
que era barulho de pum.
– Eu não soltei pum algum. –
Disse o senhor Nenhum.
– Quem soltou um pum
foi o seu bumbum!

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 pregou um prego na pedra.
Pedro pegou um prego e uma pedra.
Pedro pingou um treco na perna.

Pedro peidou perto da Perla.

Lição de casa,
lição de casa,
cria asas
e voa, assim,
pra bem longe de mim!
Como eu queria
meu dedo mover
e, com magia,
fazer-te desaparecer!
Mas eu sei que o único jeito
de te fazer desaparecer
é te fazer.

A Talita
é uma menina bonita,
divertida e brilhante.
Ela é cadeirante,
tem que pilotar
uma cadeira de rodas
pra se transportar.
Será que ela vai gostar de mim?
Será que eu a chamo pra brincar?
É claro que sim!
Nós somos divertidas...
Seremos ótimas amigas.

Hoje eu fui ao zoológico.
Quando saí, eu percebi
que tinha um GORILA
na minha mochila.
Ele fugiu da jaula
e, como eu gostei dele,
levei ele pra aula.

Todo mundo queria ver o gorila
que eu achei na minha mochila.
Queriam brincar com ele,
faziam até fila.
Aí, a professora olhou,
perdeu a postura
e perguntou:
– De onde veio essa criatura?
Eu respondi:
– Do zoológico,
é lógico!

Todos sentem um odor
e reclamam do fedor.
Dizem que vem do meu pé.
Será?
Afinal,
meu chulé
não tá
tão mau.
Não sei por que
todo mundo reclama
e faz cara feia.
Faz só uma semana
que eu não troco de meia.

Uma voz silenciosa
me contou
que existe
uma borracha maravilhosa
que pode
apagar toda pobreza,
apagar toda tristeza,
desonestidade, crueldade,
todo crime e toda guerra
do planeta Terra.
Essa borracha
é bem fácil de achar,
está em todo coração,
em todo lugar,
qualquer um pode usar.

O Bichão Comilão
comeu dez pastéis,
nove bruchoves,
oito biscoitos,
sete chicletes,
seis pequinês,
cinco brincos,
quatro ratos,
três pavês,
dois arroz
e depois
soltou
um pum.

O detetive criminalista
estava na pista
de um terrorista
frio e calculista,
que roubou uma bomba
de um louco cientista.
Só que o terrorista
se disfarçou
de florista,
de esgrimista,
de guitarrista
e de motociclista.
Que vigarista
esse terrorista!
Você sabe onde ele está?
Você tem alguma pista?

Hic!
Não consigo parar
de soluçar.
Hic!
Vou beber água
pra isso passar.
Glup, glup...
Aaah!
Hic!
Vou tapar o nariz
e segurar o ar.
Mmmmmmm...
Agora o soluço vai passar.
Hic!
Preciso curar esse soluço!
Alguém me faça cócegas!
Alguém me dê um susto!
Hic!
Não dá mais pra aguentar,
eu pareço um bobão.
Preciso parar de soluçar,
preciso achar uma solução...
Nossa, acho que
agora o soluço parou.
É, o soluço acabou.
Hic!

Será que devo
ter medo
do morcego?
O morcego é negro,
parece um rato voador
e é um pouco assustador.
Mas eu não vou me apavorar,
vou encará-lo e perguntar:
Seu morcego,
não se zangue,
mas...
Você gosta de frutas ou de sangue?

No campinho, debaixo de um belo sol,
Luiza queria provar pros meninos
que menina sabe jogar futebol.
Os meninos começaram a rir e a zoar,
mesmo assim, deixaram ela jogar.
Ela correu, passou,
recebeu, driblou, chutou e...
Goooool !!!!
Ninguém mais duvidou
que Luiza jogava bem
e sabia fazer gol.

O Ferotozo
era um bicho misterioso.
Ninguém sabia
onde ele vivia
e era espantoso
como ele comia!
Comia pão,
comia prato,
comia cão,
comia gato,
comia de tudo,
de fato.
O Ferotozo
era amistoso,
parecia bonzinho
e até queria carinho.
Eu me aproximei
e o acariciei.
Então, ele abriu o bocão...
E não sei mais o que aconteceu.
Só sei que eu tô meladão
e tudo escureceu.

Por acaso você viu
pra que lado partiu
o furioso dragão
que saiu
por esse portão?
Eu quero saber...
Porque
se ele foi pra lá,
eu vou pra cá,
e se ele foi pra cá,
eu vou pra lá.

Alexandre Botelho
queria um coelho.
Um coelhinho
de estimação
pra botar no joelho
e fazer carinho
com a mão.
Num belo dia,
Botelho finalmente
ganhou seu coelho.
Era Páscoa,
e ele esperou de mansinho
o coelho botar seus ovinhos.
Quando o coelho botou,
o menino avançou
e comeu tudinho.
Mas... que estranho! Que disparate!
Os ovos não tinham gosto de chocolate!

Nicolau
gosta de dar tchau.
Com a mão, gosta de acenar
para todos, em todo lugar.
Tchau, mãe! Tchau, padrinho!
Tchau, au-au! Tchau, gatinho!
Ele dá tchau o dia inteiro,
até quando está no banheiro...
Ele aperta a descarga
e, na mesma hora,
se despede do cocô
indo embora!
Tchauzinho, cocozinho!
Tchau!

Eu estava bem diante
do famoso elefante falante.
Queria ouvir
seu discurso hilariante
e me divertir bastante.
Mas eu não sabia
que ele tem a mania
de falar e andar.
Sim,
ele andou e pisou
em cima de mim.
Bichão pesado!
Me deixou todo amassado!

Eu sou menino,
mas o que aconteceria
se eu tivesse nascido menina?
Como eu seria? Você imagina?
Em vez de brincar de carrinho,
eu brincaria de boneca
Em vez de brincar com o Paulinho,
eu brincaria com a chata da Rebeca.
Em vez de me apaixonar pela Fabiana,
eu ia gostar do Fábio, aquele banana.
Em vez de pisar nas baratas,
eu ia me assustar e gritar:
Aaaahhh! Alguém mata!
Eu sempre ia me enfeitar,
ia passar batom e me maquiar.
Em vez de fazer xixi de pé,
eu teria que me sentar.
Em vez de Raul, eu me chamaria Rita
e, em vez de pipi, eu teria uma periquita.
Não,
definitivamente
eu não quero essa sina.
Que bom
que eu nasci menino e não menina!

Eu sou menina,
mas o que aconteceria
se eu tivesse nascido menino?
Como eu seria? Nem imagino.
Em vez de brincar de casinha pra me divertir,
eu ia tocar a campainha da vizinha e fugir;
ia levar uma bronca quando fosse pego,
ia fingir que sou corajoso,
mesmo quando estivesse com medo;
ia falar um monte de palavrão
e teria de lavar a boca com sabão.
Eu não ia gostar de escola,
não ia ter nada na cachola,
ia ficar sujo e fedido
de tanto jogar bola.
Eu não ia gostar de boneca
não ia ter nojo de meleca,
em vez de calcinha,
eu usaria cueca.
Em vez de Rebeca,
eu me chamaria Paulinho
e, em vez de perereca,
eu teria um pintinho.
Não,
definitivamente
eu não quero esse destino.
Que bom
que eu nasci menina e não menino!

Tenho um problemão
e não consigo
achar a solução.
Quando abro a boca pra falar,
eu começo a rimar
e não consigo parar.
Se falo em pé ou deitado,
eu sempre falo rimado.
Embaixo ou em cima,
sempre sai rima.
Alguém se aproxima,
e lá vou eu fazer rima.
Falo com meu primo
e, outra vez, eu rimo.
O que eu faço
pra acabar
com esse embaraço?
Não consigo parar
de rimar e rimar...
Acho que,
em vez de falar,
eu vou me calar.

Eu não gostava de estudar,
só queria saber de brincar.
ar

Mas minhas notas começaram a baixar
baix
e não sabia mais o que fazer.
Daí, eu descobri
que estudar
é brincar de aprender,
que conhecer coisas novas
é um grande prazer.
E foi assim que eu percebi
que estudar é tão legal quanto brincar.

Olho ao meu redor
e começo a pensar:
como posso colaborar
para o mundo melhorar?
Ainda não sou crescido
pra trabalhar
pelos menos favorecidos.
Não tenho dinheiro suficiente
pra ajudar crianças carentes.
Como eu posso contribuir?
Como eu posso ajudar?

Você pode sorrir.
Você pode amar.
Um simples sorriso
contagia
e ajuda a espalhar
alegria.
Você faz ao mundo
um grande favor
com seus pequenos
atos de amor.

Escritor: Flávio Colombini
Eu fiz faculdade de Cinema e meu sonho era fazer filmes.
Porém, no meio do caminho, me apaixonei pela literatura
infantil e escrevi 20 livros infantojuvenis que já foram lidos
por milhares de crianças e jovens.
Também consegui fazer filmes, como o curta-metragem
O Mistério do Cachorrinho Perdido e o documentário
Lute como uma menina. Também produzi uma peça de
teatro infantil chamada Heróis de Verdade. Estas três
obras podem ser vistas no meu canal no Youtube.
Meu trabalho mais recente é o filme musical infantil
Poesia & Melodia, inspirado nos poemas que você
acabou de ler e que já foi exibido em dezenas de festivais
internacionais de cinema e ganhou vários prêmios.
Se você quiser saber um pouco mais sobre mim, ler
meus livros e assistir aos filmes e videoclipes que eu fiz,
visite meu site: www.flavito.com.br

Ilustrador: Lúcio Mazzaro
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 movimento, produzindo desenhos animados. Além disso, também
dirigi videoclipes e fiz storyboards e ilustrações em geral.
Sou sócio da produtora Interrogação Filmes, e meus trabalhos podem ser vistos no site: www.interrogacaofilmes.com
Os desenhos deste livro foram resultado de uma 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”.

Em 2012, a coleção Poemas Divertidos foi publicada pela primeira vez
em 12 volumes, que venderam 120.000 exemplares nas máquinas de
livro do metrô de São Paulo. Em 2014, a coleção migrou para o formato
digital, e seus ebooks interativos já acumulam mais de 80 mil downloads
na loja iBooks da Apple. Em 2018, os ebooks também foram publicados
na Google Play e na Amazon, em 3 volumes.
A coleção completa tem 192 poemas. Este livro, Poemas Divertidos edição especial, contém 44 poemas, praticamente na mesma ordem em
que aparecem no filme Poesia & Melodia, dirigido por Flávio Colombini.
Se você quiser conhecer a coleção completa dos Poemas Divertidos,
visite o site www.flavito.com.br.

Este livro contém todos os poemas recitados
e cantados no filme infantil Poesia & Melodia.

