


SAPO SAPECA

O sapo sapeca,
levado da breca,
chutou a peteca,
quebrou a caneca,
molhou a boneca
e fez uma meleca!
Eca!



PICA-PAU

O pica-pau débil-mental
picou um poste de metal.
Achava que era um tronco;
picou, picou e ficou tonto,
o pobre pica-pau débil-mental.



BARATA

A barata
comia batata
quando passou 
uma mulata
que se assustou, 
tropeçou numa lata
e caiu como uma pata
bem em cima da barata.



BORBOLETA

A borboleta violeta
se achava 
a borboleta
mais bela do planeta.

Mas ninguém
além dela
achava que ela 
era bela.

Porque
a borboleta violeta
chupava chupeta
e fazia careta!



CARAMUJO

O caramujo
é um pouco sujo
e gosmento.

Mas eu penso
que, de tão pequenininho,
ele até que é bonitinho.



TAMANDUÁ

O tamanduá
era guloso pra daná.
Ele comeu tanta formiga,
que ficou com uma enorme barriga.



FORMIGA

A formiga
estava com dor de barriga.

Ela ficou sentada na privada
sem conseguir fazer nada.

Depois saiu andando
com as pernas formigando.



ANTA

A Dona Anta
é tão talentosa,
que me espanta!
Além de tocar e dançar,
ela também canta.



CEGONHA

A Dona Cegonha
era muito pamonha,
você tinha que ver!

Quando tinha que ir à Amazônia
para entregar um bebê,
ela ia parar em Fernando de Noronha.
Dá pra crer?

E ainda ficava toda risonha
de tanta vergonha.



ESQUILO

O esquilo
não sabe a diferença
entre “isso” e “aquilo”.

Mas, como ele é guloso,
não tem grilo,
pois primeiro ele come “isso”
depois ele come “aquilo”.



O SAPO SAPECA DE NOVO

O sapo sapeca
pulou na careca do Zeca,
que estava de cueca
dormindo na biblioteca.

O sapo sapeca
gostou e aproveitou
pra tirar uma soneca.



GATO

O gato 
do seu Donato
viu um rato 
e se assustou!

Pulou
e pisou no prato,
miou
e caiu no sapato,
se mandou
e fugiu pro mato.

Como é medroso
esse gato!



BICHOS DESASTRADOS

O cão lambeu sabão,
o pato mordeu o prato,
a vaca pisou na caca,
a porca trombou na porta, 
o cavalo tropeçou no galo,
a galinha escorregou na cozinha,
e o pintinho caiu sozinho.



TATU-BOLA

Todo mundo
gosta de jogar bola,
menos o tatu-bola.

Porque alguns acham 
que ELE é a bola.

Pobre tatu-bola!

Ele fica cabreiro, 
pois não gosta de levar
chute no traseiro.



COELHO

O coelho vermelho
meteu o bedelho
onde não foi chamado.

E foi chamado
de coelho pentelho.



VACA ROXA

Não param de falar
que tem uma vaca roxa
assombrando esse lugar.

Mas pôxa! 
Eu lá sou trouxa
de acreditar
que existe
vaca roxa.



PATO

O pato pateta
andou 
de bicicleta
e quase 
atropelou
um poeta,
um atleta,
uma analfabeta,
uma moça de dieta
e uma avó com sua neta.

Esse pato 
é mesmo um pateta!



MINHOCA

A minhoca 
dorminhoca
sai da toca
e faz fofoca,
come pipoca,
anda de motoca
e te manda 
uma beijoca!



O SAPO SAPECA E 
A PERERECA

O sapo sapeca 
se aproximou
de uma perereca
e se apaixonou.

A linda perereca
chamava Rebeca 
e era uma moleca.

Os dois namoraram
e depois se casaram.

O sapo sapeca
e a perereca
ficaram contentes
e foram felizes
para sempre!



Se você gostou deste livro,
curta a página do autor:

 www.facebook.com/flavito10
inscreva-se no canal dele:

www.youtube.com/Flaviocolombini
e siga o perfil dele:

www.instagram.com/flaviocolombini
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