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Primeiro de abril.

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.



Sabe o que a cadeira disse pra mim?
Você é pesado, sai de cima de mim!

Sabe o que o lápis disse pra você?
Estou cansado, pare de escrever!

Sabe o que a mesa disse pro Osmar?
Nada… a mesa não sabe falar.



Quando alguém tropeça,
eu dou risada.
Quando alguém cai,
eu dou uma gargalhada!
 
Mas hoje,
no meio 
do recreio,
fui eu 
que dei um tropeção
e caí de cara no chão.
 
Eu queria sumir!

Meus amigos
começaram a gargalhar
e a se mijar de tanto rir.



O Grande Comandante
usava uma farda brilhante

e estava todo elegante.

Só que esqueceu 
de passar desodorante

e estava fedendo bastante!



O vento
gosta de soprar
e fazer a árvore chacoalhar
e a bandeira balançar.

Mas o que o vento
mais gosta de fazer
é levantar
a saia da menininha,
para todo mundo ver
a cor da sua calcinha.



Encontrei um fantasma
e não me assustei.

Vi uma bruxa
e não gritei.

Topei com uma caveira
e não chorei.

Sozinho, enfrentei
um lugar pavoroso...

Viram como 
eu sou corajoso?



Essa é a bandeira 
da nação brasileira.

Se não estou enganado,
tem uma estrela 
para cada estado.

Uma estrela 
pro Pará, 
outra pro Paraná,

uma pro Ceará,
outra pro Amapá,

uma pro Piauí...

Ih!
O resto eu esqueci.



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.



Ana
gostava de Adriano,
que gostava de Juliana,
que gostava de Fabiano,
que gostava de Mariana,
que gostava de Cristiano,
que gostava de Tatiana,
que gostava de Fulano,
que gostava de Ciclana,
que gostava de Beltrano,
que gostava de Ana,
que ficava na janela,
achando que ninguém gostava dela.



O Grande Gigante
queria ter um bichinho.
Mas não podia ser
um gatinho ou um cachorrinho
porque eram muito pequenininhos.

Então, o Gigante
achou emocionante,
quando encontrou um bichinho
que combinava com ele direitinho.

O Gigante
comprou um lindo elefante
e foi passear no parquinho,
alegre e radiante.



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!



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 a chamo pra brincar?

Claro que sim! 

Nós somos divertidas...
Seremos ótimas amigas.



A criança danada
pôs o dedo na tomada
e sua mão virou torrada.

Bem feito!
Assim ela toma jeito
e nunca mais se atreve
a pôr o dedo onde não deve.



Ontem, fui à festa de aniversário da Daniela.
Tudo ia bem, até que eu estourei 
uma bexiga bem no ouvido dela.

Isso assustou tanto a Daniela
que ela nem parecia mais minha amiga.
Me chamou de magricela matusquela

e ainda queria arrumar briga.

Eu tentei sair de perto dela,
mas ela beliscou minha barriga

e chutou minha canela.

Então, eu disse pra Daniela
que não queria briga,

porque eu gosto muito dela
e ela é minha amiga.

Aí, a Daniela se tocou,
pediu desculpas
e me abraçou.

Eu fiquei feliz da vida,
porque não perdi
a minha amiga

numa estúpida briga.





Escrevi este poema quando cursava o ensino fundamental. A profes-
sora de português incentivou os alunos da minha classe a escreverem 
um poema acompanhado de um desenho. Depois, nós montamos um 
livrinho bem simples, com todos os poemas e desenhos da turma. Cada 
aluno recebeu uma cópia. Guardo a minha, com muito carinho, até hoje. 
Eis, abaixo, meu poema e meu desenho:

O Lutador
luta com muito vigor
para ganhar seu troféu.
No fim da luta,
o lutador de boxe
sai com o nariz quebrado
e o de kung-fu
já sai todo arrebentado.
Mas um lutador
sempre acaba perdedor,
pois fica sempre machucado.



Pedro pregou um prego na pedra.

Mas que tipo de pedra é essa
em que Pedro pregou um prego?

Você consegue ler em voz alta sem tropeçar?



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.flaviocolombini.com
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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