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Pe. Luiz Carlos de Oliveira, a.aRecordando as trapalhadas

vamos juntos dar risadas 

até perder a respiração!

Vamos sorrir daquelas bobeiras 

e de tantas brincadeiras

guardadas no coração.
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“Dai-me, Senhor,  
o sentido do bom humor. 
Dai-me a graça de compreender uma piada, 
uma brincadeira, para conseguir  
um pouco de felicidade e para dá-la  
de presente aos outros. Amém!” 

São Thomas More
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“Quem está sempre a sorrir  
tem um sol dentro de si.”

Papa Francisco
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Introdução

Descobri que as brincadeiras de crianças são  
divertidas em qualquer etapa da vida.

Quando somos crianças, brincamos, fazemos 
trapalhadas, nos divertimos...

O tempo passa, ficamos grandes, a idade chega 
e continuamos nos divertindo pelo simples 
fato de recordar com os amigos as aventuras  
do passado.

Estes poemas curtos e rimados fazem parte deste 
recordar para, simplesmente, sorrir das coisas e 
dos bons tempos de criança. 

Divirta-se e sorria também.

Quem sabe você se identifica com alguns destes 
poemas.
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Marimbondo 

Marimbondo traiçoeiro
qual o mal que eu te fiz?
Eu nem toquei na laranja
já picou o meu nariz.

O sem vergonha do bicho
para acabar de azarar
deixou o ferrão cravado
só para me sacanear.

A laranja que era doce
ficou pior do que limão!
Saiu até água nos olhos
pra me livrar daquele ferrão.
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