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Nis erum nest, to blaborr oviderf ernam, volupti 

occum harum reriscipit ut doloria nimilitatur sa 

quis aut et et reprenti cumqui restore

OI

Você achou que isso foi uma palavra de saudação? Na verdade, é 
uma ficha de fliperama entrando na fenda da máquina.

:)

E isso foi apenas dois pontos e um parênteses mesmo.

Desde que o Pequeno Príncipe me convenceu de que aquilo não 
era um chapéu e sim uma cobra que engoliu um elefante, eu 
passei a entender que as coisas são o que elas são. E nem tudo 
é o que parece ser.

Isto que você tem em mãos não é um livro. É um compilado de 
desenhos que fiz em guardanapos, papéis de pão e folhas soltas 
por aí. Eu tenho certeza de que você vai desvendar esses 
droodles rapidamente — ou então usá-los como papel higiênico. 
Depende do seu ponto de vista. E da sua necessidade no momento.

;)

Ei, agora eu sorri e pisquei pra você. 

Bom divertimento.





minhocas dormindo de conchinha.





piano sem as teclas pretas.





SABONETE DO LOBISOMEM EM 

NOITE DE LUA CHEIA.




